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Az anyagi és a transzcendens világ  
egysége a Tenkawa-szentély  
Benzaiten-kultusza alapján

A japán eszmerendszer egyik legszembetűnőbb jellegzetessége a vallási szink-
retizmus, amelynek jegyében a japán nép már a korai időktől fogva arra töre-
kedett, hogy az őshonos hiedelmeket és a kívülről átvett vallásos elképzeléseket 
összhangba hozza egymással.

Jellegzetes példája ennek a Szaraszvatí nevű indiai istennő alakjában, va-
lamint szerepkörében bekövetkezett változás, amelynek hatására az istenség 
egészen egyedülálló ábrázolásmódja és kultusza alakult ki Japánban. A hagyo-
mányos japán elképzelések, a hinduizmus, valamint a buddhizmus összefonó-
dásának hatására a tudományok, művészetek és ékesszólás gyönyörű nőként 
ábrázolt istensége a bőségért és jólétért felelős, kígyó társaságában, vagy kígyó 
alakban megjelenő Uga-Benzaitenné változott.

Az egyoldalú „szerencseisten” aspektus mellett létezik ugyanakkor egy ezote-
rikusabb értelmezése is az istenalaknak, amelyben az anyagi és transzcendens 
világ egységének gondolatából adódóan az istennő által biztosított jótétemé-
nyek is több szinten közelíthetőek meg. Ennek egy sajátos példáját nyújtja 
a Nara-tartománybeli Tenkawa-szentély Benzaiten kultusza. Mivel az ehhez 
kötődő vallásos elképzelésekre irányuló kutatás még az elején jár, e tanul-
mány keretei között mindössze arra vállalkozhatunk, hogy az írás második 
felében felvázoljuk a kultusz néhány olyan vonását, amely a munka jelenlegi 
fázisában látható.

Ahhoz azonban, hogy ezt megértsük, mindenekelőtt azt a folyamatot kell 
áttekintenünk, amely az istennő egyedülálló szerepkörének kialakulásához 
vezetett.



96 Vörös Erika

Kígyó és lant: Egy istennő alakváltozásai Japánban

Benzaiten az egyik legősibb indiai istennő, Szaraszvatí alakjára vezethető visz-
sza. Eredetileg a Himalájából eredő, azonos nevű folyót személyesítette meg, 
amely különböző tektonikus mozgások következtében egy bizonyos korban 
eltűnt a föld felszínéről, a közhiedelem szerint azonban tovább folyik a föld 
alatt. Anyaistennő-szerű alakjához a hívők virágzásért, élelemért, jólétért, ter-
mékenységért, és főleg inspirációért imádkoztak, amely a termékenységnek egy 
kevésbé konkrét aspektusával áll összefüggésben: a kreativitással. Az inspirált 
gondolat motívumával is összefüggésben állhat, hogy Szaraszvatít Váccsal, 
a beszéd istennőjével is azonosították. A beszéd ugyanis nem más, mint a tudás 
egyik kifejeződése a világban, csakúgy, mint a tudományok és a művészetek. 
Ezért válhatott az istennő mindezek pártfogójává.1 Nemcsak akadémikus, de 
spirituális tudást is kell értenünk ezen, amely a beszéden és művészeteken 
keresztül, imák és himnuszok révén fejeződik ki, jelenik meg a földi világban. 
Összefoglalhatjuk tehát úgy, hogy Szaraszvatí a magasabb rendű tudásból 
származó isteni sugallat, és mindaz, ami azt ebbe a világba hozza.

Ábrázolásában a magasabb rendű tudást jelképező lótusztrónon ül. Kettő, 
vagy négy karja lehet, amelyekben a tiszta tudást, vagy a Védákat szimbo-
lizáló könyvet, a spiritualitás erejét jelző kristályolvasót, valamint a tudás 
kifejeződését szimbolizáló indiai lantot, vínát tart. Lúddal (illetve hattyúval) 
vagy pávával együtt ábrázolják. Azt tartják ugyanis, hogy ha a lúdnak tejjel 
összekevert vizet adnak inni, akkor képes egyedül a tejet meginni, így a jó és 
rossz közötti különbségtételt szimbolizálja. A páva ellenben a büszkeség jel-
képe és arra int, hogy a külső megjelenést soha ne helyezzük előtérbe a végső 
igazsággal szemben.

Szaraszvatí alakja a buddhizmusban

Szaraszvatít számos más indiai istenséggel együtt a buddhizmus is beemel-
te a védelmezői közé. A legfontosabb szöveg, amelyben alakja megjelenik 
az Aranyfény-szútra (Szuvarnaprabhászóttama-szútra, japán: Konkōmyō-
saishōō-kyō金光明最勝王経, vagy Konkōmyō-kyō金光明経), egy IV. század-
ból származó mahájána szútra, amelyben már megfigyelhetőek az ezoterikus 

1 Catherine Ludvik, „Researching Benzaiten”. Patricia Fister – Hosokawa Shūhei (szerk.): 
Japanese Studies Around the World 2006. Research on Art and Music in Japan – A Colloquy with 
Foreign Scholars Resident in Japan, Kyoto, International Research Center for Japanese Studies, 
2007, 13–35. 15–16.
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buddhizmus bizonyos jellegzetességei. Ide sorolható többek között a lókapálák 
(shitennō 四天王), valamint a hindu istennők, Szaraszvatí, a szerencseistennő 
Laksmí és a földistennő Drdha szerepeltetése varázsigéikkel (dháraní).2

A szútra elsődleges témája az állam védelme. Fejezetei a lókapálák és más 
istenségek védelmét ígérik azoknak az uralkodóknak, akik a buddhizmust tá-
mogatják. Mivel a szútra összeállításának idején, a Gupta-kortól (IV–VI. sz.) 
a buddhizmus már elvesztette domináns pozícióját Indiában, a készítők egyik 
feltételezhető célja az volt, hogy támogatást szerezzenek és tartsanak meg eb-
ben a történelmi közegben. Ennek köszönhető valószínűleg, hogy a népszerű 
hindu istennők, valamint az általuk ígért, különböző természetű jótétemények 
révén nem csak az uralkodókhoz, de különböző rétegekhez is kívántak szólni. 
Ez szolgálhat magyarázatul arra is, hogy a segítség a korábbi szútráktól eltérően 
egyre inkább anyagi természetet kezd ölteni. A buddhizmus köznép körében 
való elterjedésével elsősorban a hinduizmusból beemelt istenségek, vagy dévák 
feladatköre volt, hogy megfeleljenek a világiasabb természetű elvárásoknak.3

A Szaraszvatíról elnevezett fejezetben (Szaraszvatí-parivarta) az istennő megfo-
gadja Buddhának, hogy a Tan és a szútra fenntartásának érdekében ékesszólással, 
jó memóriával és bölcsességgel áldja meg azokat, akik a szútrát hirdetik, hallga-
tóságát pedig szintén bölcsességgel, kreativitással, valamint a különböző művé-
szetekben és mesterségekben való jártassággal. Ezt követően elmagyarázza egy 
rituális fürdő végrehajtását, amely által elérhető a tökéletes megvilágosodás.4

Szerepe tehát hasonló, mint a Védákban, ezúttal a Tan hirdetéséhez szüksé-
ges ékesszólásra és bölcsességre vonatkoztatva. Érdemes megjegyezni, hogy 
az istennő hinduizmusban betöltött szerepével összhangban sem az anyagi 
vagyon, sem a mezőgazdasági termékenység adománya nem Szaraszvatítól 
származik a szútrában. Az előbbi a Laksmíval, az utóbbi a Drdhával foglal-
kozó fejezet tárgyát képezi. Az általa ígért segítség ugyanakkor nem pusztán 
világi, de világfeletti elemeket is tartalmaz csakúgy, mint a többi istenség ese-
tében. A kettő nem áll ellentétben egymással: a világi jellegű jótétemények, 
amelyeket a szútra hallása okoz, mind a Buddha megvilágosodásából erednek. 
Ez foglal tatik benne a szútrában, amelyen keresztül az ki tudja fejteni áldásos 

2 Kanaoka Shūyū 金岡秀友, Mikkyō no tetsugaku 密教の哲学, 20012, Tōkyō, Kōdansha 
Gakujutsu Bunko, 2001, 26–30.

3 Suzuki Takayasu, „The Characteristics of »the Five chapters on the Various Gods and Goddesses« 
in the Suvarṇaprabhāsa”, Journal of Indian and Buddhist Studies, 56/3 (2008), 1178–1186.

4 A szútra három kínai fordítása olvasható a Chinese Buddhist Electronic Text Association 
honlapján: http://tripitaka.cbeta.org/T16n0663; http://tripitaka.cbeta.org/T16n06634; 
http://tripitaka.cbeta.org/T16n06635
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tevékenységét. A világi és transzcendentális célok tehát nem zárják ki egymást 
és nem állnak ellentétben egymással. A buddhizmus végső célja, a megvilágo-
sodás az érző lények jólétével is összefüggésben áll.5 

Szaraszvatí Japánban

Szaraszvatí alakja a buddhizmuson keresztül került be Kínába, elsősorban 
az Aranyfény-szútrán keresztül. Nevét Biancaitian-ként 辩才天 , az „ékesszólás 
istennőjeként” fordították kínaira. 

A szútra Yijing 義淨 (635–713) nevéhez fűződő fordításában az istennő 
nyolckarú formában jelenik meg.6 A kezeiben tartott eszközök: az intenzív 
koncentrációt jelképező íj és nyíl; a tudatlanságot elvágó kard; a vágy, a viszolygás 
és a tudatlanság feletti győzedelmeskedést szimbolizáló háromágú szigony; 
a megvilágosodás útjában álló akadályokat elhárító szekerce; a tudat szilárdságát 
jelképező vadzsra (gyémántjogar); a tankerék és a kószáló gondolatokat 
megkötő lasszó. Catherine Ludvik kutatásai során kimutatta, hogy a nyolckarú 
forma valószínűleg az Indiában egyre inkább elterjedt, „harcos istennőkhöz” 
fűződő kultuszra vezethető vissza. Ennek hatására jelenhetett meg Szaraszvatí is 
olyan formában a szútrában, amely hagyományos ábrázolásmódjával szemben 
megfelelőbb volt a Dharma védelmezőjeként betöltött szerepnek. A kínai és 
japán ábrázolások elsősorban ezt a leírást vették alapul.7

Szaraszvatí a VII–VIII. században került Japánba az Aranyfény-szútrával. 
A szöveg az ország védelmére irányuló témája miatt hamarosan az egyik 
legfontosabb szútra lett. A japánul Benzaitennek 弁才天 nevezett istennőt 
azonban kezdetben alig ábrázolták önmagában. Egyik oka lehetett ennek, hogy 
a buddhizmus bekerülésének időszakában az ország gazdasági stabilizálása 
állhatott az első helyen, így a szerencse, a vagyon istennője, a szintén 
az Aranyfény-szútrával Japánba érkezett Laksmí (Kichijōten 吉祥天) élvezett 
elsőbbséget.8

5 Suzuki Takayasu, „Linking the Buddha’s Attainment of Supreme Enlightenment to the 
Welfare of Beings in the Suvarṇaprabhāsa”, Journal of Indian and Buddhist Studies, 58/3 (2010), 
1108–1109.

6 A Taishō kiadású buddhista kánon három kínai változatát rögzíti az Aranyfény-szútrának, 
különböző szanszkrit eredetiknek megfelelően: Dharmakséma fordítása, T.16. 663; Baogui 寶
貴fordítása, T. 16. 664; Yijing fordítása, T.16. 665.

7  A japán lantot, biwát tartó, kétkarú ábrázolás (Myōon-ten 妙音天 ), amely jobban megfelelt 
az eredeti hindu ábrázolásoknak, a shingon szövegeken és mandalákon (Anyaméh-világ 
Mandala) keresztül került be Japánba, szintén kínai közvetítéssel. Ludvik, i.m., 19.

8 Nakajima Ayaka 中島彩花, „Chūsei Benzaiten mandara ni miru shinbutsu no kagen: Tenkawa 
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Az ábrázolások száma viszont nem csak jelentősen megnőtt a japán közép-
kortól, de alakjában is egyedülálló változásokat figyelhetünk meg. 

Benzaiten kami alakban

Habár a japán ókorban Benzaitent szinte kizárólag más istenek kísérőjeként 
ábrázolták, a Kamakura-kortól (1185–1338) hirtelen ugrásszerűen megnőtt 
az önálló ábrázolások száma.  Ekkorra már az eddig előtérben álló Kichijōten 
alakja elkezdett háttérbe szorulni. Benzaiten alakjának előretöréséhez az is 
hozzájárulhatott, hogy a felemelkedő bushi osztály számára megfelelőbbnek 
bizonyult az Aranyfény-szútrában fegyverekkel ábrázolt, védelmező szereppel 
felruházott Benzaiten. A hatalmi harcokból, valamint a mongol fenyegetésből 
(XIII. sz.) adódó bizonytalan helyzet is segíthette a folyamatot. 

A Kamakura-kor volt az időszak, amikor a honji-suijaku elv9 az ezoterikus 
buddhizmusnak köszönhetően széles körben elterjedt Japánban. Ennek 
a folyamatnak a részeként nem csak a buddhákat és bódhiszattvákat, de azok 
kísérőit, a hindu eredetű istenségeket is megfeleltették különböző őshonos 
istenségeknek (kami 神). Folyóisten eredete miatt Benzaitent a helyi víziste- Folyóisten eredete miatt Benzaitent a helyi víziste-
neknek feleltették meg.

A Benzaiten-kultusz szoros kapcsolatban állt az ezoterikus buddhizmussal. 
Mind a shingon, mind a tendai hegyre helyezte ugyanis a központját, így 
különösen fontos volt számukra, hogy az őshonos hegyi isteneket, valamint 
a vízellátást biztosító vízisteneket irányzatuk védelmezőiként beemeljék 
panteonjukba. A Benzaitent tisztelő szentélyek így kivétel nélkül olyan, 
folyók, tavak, vagy a tenger közelében fekvő területekre épültek, amelyek 
már régtől fogva kultikus jelentőséggel bírtak: vízzel és heggyel összefüggő 
természetistenek lakhelyei voltak, amelyeket könnyen azonosíthattak 
a folyóistennő Benzaitennel. 

Benzaiten vízistenekkel való azonosításából következik, hogy alakja 
hamarosan összefonódott a kígyó, illetve sárkány képével. A vízzel és heggyel 
összefüggésben álló istenek ugyanis Japánban többnyire kígyó alakját vették 

Benzaiten zuzō o chūshin ni” 中世弁才天曼荼羅にみる神仏の化現・天川弁才天図像を
中心に, Joshibi Daigaku Kenkyū Kiyō 女子美大学研究紀要,  39 (2009), 128–138.128.

9 Az az elképzelés, amely szerint a buddhák a lények megmentésének érdekében különböző 
alakokat öltve – így Japánban a kamik alakjában – jelennek meg a világban. A buddha a va-
lódi lényeg (honji 本地), a vele azonosított kami pedig annak csak adott időben, adott helyen 
működő megnyilvánulási formája (suijaku 垂迹).
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fel.10 Ennek a folyamatnak egy részeként hozta összefüggésbe a tendai irányzat 
Benzaiten alakját a kígyó alakú vízistenek képviselőjének tekinthető Uga-jinnal, 
vagy Uka-no-kamival 宇賀神.

Uga-jin

Az Uga-jin, vagy Uka-no-kami nevű isten eredete a mai napig homályos. Kígyó 
alakban ábrázolják, általában öregember fejjel, néha azonban – feltehetően 
a Benzaitennel való azonosítás következtében – női formában is megjelenik. 
(1. kép) Gabona-istenként, ebből adódóan pedig a jólét és szerencse kamijaként 
tisztelik. Nevét a Japán Nyelvi Nagyszótár az uke 食, „élelem” kifejezésre vezeti 
vissza, a név valódi eredete azonban egyelőre teljes mértékben még nem 
tisztázott.11 Többnyire a krónikákban megjelenő Uka-no-mitama nevű istenre 
vezetik vissza. Ez az élelemmel és gabonával összefüggésbe hozott istenség 
a Kojiki krónika (712) szerint Susanootól és a hegyisten Ōyamatsumi lányától 
született, bátyja a szintén jó termésről gondoskodó Ōtoshi-gami 大歳神.

A japán hitvilág több élelem- és gabona-istent is ismer, amelyek alakja 
az idők során egyre inkább összeolvadt. Ilyen a Nihongiban szereplő Ukemochi, 
a Kojikiben azonos szerepben megjelenő Ōgetsu-hime, vagy az Ise-szentélyben 
tisztelt, Amaterasunak élelmet biztosító Toyouke-bime. Uka-no-mitamát 
a szintén gabonaisten Inarival is azonosítják, akinek alakja szintén több is-
tenség egyesítésének köszönhető. 

Habár a krónikák nem utalnak rá, hogy az említett istenségek kígyó alakúak 
lettek volna, a népi vallásosság szintjén a kígyó képe szorosan összefonódott 

10  A hagyományos japán elképzelések szerint a kígyó az ősök lelkének megtestesítőjeként, illetve 
mint hegy- és vízisten jelenik meg leggyakrabban, amelyet többnyire összefüggésbe hozha-
tunk valamilyen módon a termékenységgel. Mindezekről az elképzelésekről máig fennmaradt 
népszokások, régészeti leletek, a Kojiki és a Nihongi krónika, valamint a fudokik (tartományi 
évkönyvek) feljegyzései tanúskodnak. Sajnos a jelen írás terjedelme nem teszi lehetővé a kígyó 
alakjához fűződő hagyományos elképzelések részletesebb tárgyalását. A témáról lásd Yoshino 
Hiroko 吉野裕子, Nihonjin no shiseikan. Hebi shinkō no shiza kara 日本人の死生観・蛇信仰
の視座から, Tōkyō, Kōdansha Gendai Shinsho 講談社現代新書, 1982.; Uő., Hebi. Nihonjin no 
hebi shinkō 蛇・日本人の蛇信仰, Tōkyō, Kōdansha Gakujutsu Bunko講談社学術文庫, 1999. 
A kígyókultuszra utaló Jōmon-kori leletekről: Edward Kidder, „Agriculture and Ritual in 
the Middle Jōmon Period”, Asian Perspectives, 11(1968), 12–41. A kígyóról, mint az ősök 
szelleméről: William P. Fairchild, „Shamanism in Japan”, Folklore Studies, 21 (1962), 1–122. 
Néprajzi szempontból: F.J. Daniels, „Snake and Dragon Lore of Japan”, Folklore, 71/3 (1960), 
145–164.; Morris Edward Opler, „Japanese Folk Belief Concerning the Snake”, Southwestern 
Journal of Anthropology, 1/2 (1945), 249–259.

11 Nihon kokugo daijiten I. 日本国語大辞典, Tōkyō, Shōgakukan 小学館, 1972, „Uga-jin” szócikk.
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a termékenységgel. Uga-jin ezért helyi, vagy több gabonaisten alakjának össze-
olvasztásából létrejött istenség lehet, amely a shin-butsu shūgōnak12 köszönhe-
tően a víz és termékenység jelképeként került bele Benzaiten ábrázolásába. 

Nem Uga-jin lehetett azonban az egyedüli kígyóalak, amely Benzaiten 
kultuszára hatást gyakorolt. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az indiai eredetű 
nágák szerepét sem, akiknek alakja a buddhizmuson keresztül gazdagította 
az őshonos kígyóistenekhez fűződő elképzeléseket. 

A kígyó alakja a buddhizmusban

Az indiai népi vallásosságban a nágák, ezek a kígyószerű lények – akiket kob-
raként, félig ember, félig kígyó alakban, vagy emberként a vállaikból kinövő 
kobracsuklyával ábrázolnak – a természet, mindenekelőtt pedig a víz erőit 
szimbolizálják. Földalatti, drágaköves palotákban, vagy vizekben élnek: folyók, 
kutak, tavak őrzőiként jelennek meg. Esőhozóként a termőföldek vigyázóiként 
is tisztelték őket. Az adott terület védelmezőjeként megjelenő nága virágzást 
és jólétet hoz az embereknek, amennyiben megfelelő tiszteletben részesül, 
ennek hiányában azonban katasztrófákat és szerencsétlenségeket képes rájuk 
küldeni, amely kettősség a természeti erők kiszámíthatatlan természetével 
állhat összefüggésben.

A nágák alakját a buddhizmus is átvette. Számos történet mesél arról, hogy 
a Buddha jó útra térít egy, az embereknek ártó, helyi nágát, aki attól kezdve 
a buddhizmus védelmezőjeként jelenik meg.13 A legismertebb történet a ná-
ga-király Mucsilindáról szól, aki hétszer körültekerve, majd csuklyáját a feje 
fölé emelve védelmezte meg a Buddhát az esőtől, mialatt az a megvilágosodást 
követően egy fa alatt meditált. Amellett, hogy a történetek a buddhizmus erejét 
hirdetik, a helyi természetistenek beemelése a buddhizmusba elősegítette, hogy 
a monasztikus természetű buddhizmus az egyszerűbb emberek számára is 
megközelíthetőbb legyen, valamint a számukra elsődleges jelentőséggel bíró 
világi célok eléréséhez is segítséget nyújtson.

A nágák nem csak a Buddha védelmezőiként, de ereklyéinek őrzőiként is sze-
repelnek. Erről tanúskodik az a történet is, amelyben Asóka, a buddhista ural-
kodó hiába próbálja megszerezni a nágák tulajdonában lévő Buddha-ereklyét, 

12 Az shintō istenek és buddhák hitének összeegyeztetése többek között a honji-suijaku elmélet 
által.

13 Lowell W. Bloss, „The Buddha and the Nāga. A Study in Buddhist Folk Religiosity”, History 
of Religions, 13/1(1973), 36–53. 43–44. – A szerző a Tang-kori kínai zarándok, Xuanzang 
(602–664) feljegyzéseire hivatkozik.
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végül be kell látnia, hogy nem tudja felülmúlni őket a Buddha tiszteletében.14 
A relikviák ugyanakkor a Buddha megvilágosodásának erejét hordozzák, akár-
csak a tanítások, a nágák ezért tanítások őrzőiként is megjelennek. Nágárdzsuna 
(kb. 150–250), a madhyamaka irányzat (japán: sanron 三論) megalapítója 
a hagyomány szerint a nágáktól kapott olyan pradzsnyápáramitá-szútrákat, 
amelyeket még a történelmi Buddha bízott a megőrzésükre, amíg a világ fel 
nem készül a befogadásukra. 

A nágák alakja Kínában összeolvadt a sárkányéval, a nága-királyok így sár-
kánykirály (japán: ryūō竜王) alakban éltek tovább, majd Japánba is ebben 
a formában kerültek be a buddhizmus közvetítésével. A sárkánykirályok elkép-
zelése Japánban a helyi kígyó-istenek kultuszával is összefonódott, segítve ezzel 
a buddhizmus meghonosodását az országban. A buddhista iskolák számára 
ugyanis nagy jelentőséggel bírt, hogy az őshonos isteneket beillesszék világké-
pükbe. Mivel sok irányzat a hegyekre települt, a magaslatok és vizek gyakran 
kígyó alakban megjelenő istenei kiemelt szerepet játszottak ebben a folyamat-
ban, ahogy az a buddhista esőhozó szertartásokban is kifejeződést nyert.

A sárkánykirályok szerepe a buddhista esőhozó szertartások során

A buddhista jellegű esőhozó szertartások a kínai ezoterikus buddhizmusra 
vezethetőek vissza, amelyhez Faxian 法顯 (kb. 337–422) és Xuanzang 玄奘 
(kb. 602–664) kínai zarándokok leírásai szolgálhattak alapul az esőt kontrolláló, 
így a szerzetesek közösségének jólétet hozó nágákról.15

Japánban a VIII. századtól a Nara-tartománybeli Murō-hegy 室生山barlang-
ja lett a kormány által szponzorált esőhozó szertartások elsőszámú helyszíne. 
A hagyomány szerint a hegy régtől fogva a sárkányhoz kötődő kultuszok 
színhelye volt. Később a császári palotában található Shinzen’en 神泉苑 tava 
vált az esőhozó szertartások központjává. Bár esőhozó szertartások feltehe-
tően a buddhizmus előtt is lehettek, a IX. század vége és XII. század közepe 
között a shingon irányzat szerezte meg ezek monopóliumát. Ennek alapjául 
olyan Kūkai életrajzok szolgáltak, amelyek a shigon irányzat és a Shinzen’en, 
valamint a Murō-hegy sárkánya között fennálló kapcsolatot, és ezzel az irány-
zat egyedülálló rituális képességeit hangsúlyozták. 

A shingon szövegek egy 827-ben Kūkai által a palotában végzett esőhozó 
szertartásra hivatkoznak. A Go-yuigō című szöveg Kūkai szavait idézi, amely 

14 Bloss, i. m. 50–51.
15 Brian O. Ruppert, „Buddhist Rainmaking in Early Japan. The Dragon King and the Ritual 

Careers of Esoteric Monks”, History of Religions, 42/2 (2002), 143–174. 148–150.
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szerint a Shinzen’en tavában élő sárkány nem más, mint a Murō-hegy sárká-
nya, Zennyo 善如, aki eredetileg az Anavatapta-tó sárkánykirályainak egyi-
ke.16 A legenda szerint Kūkai esőhozó szertartása során Zennyo egy kilenc 
shaku (kb. 272,7 cm) hosszúságú sárkány fején lovagló, nyolc sun (kb. 24,2 
cm) hosszúságú arany sárkány alakjában jelent meg neki, amelyet mindössze 
néhányan láttak a vele jelen levő tanítványai közül. A szöveg azzal zárul, hogy 
amennyiben a sárkány elhagyná a tavat, a tó kiszáradna, és az egész országra 
kiterjedő szűkölködést hozna magával.17

A Murō-hegy sárkányának azonosítása az Anavatapta-tó nága-királyával 
világossá teszi, hogy az esőhozó szertartások azokon a történeteken alapulnak, 
amelyekben a Buddha megtéríti, és a saját szolgálatába állítja a nágákat. Azáltal 
továbbá, hogy a szöveg az ország virágzását Zennyótól teszi függővé, az állam 
számára kiemelt jelentőségűvé emeli annak tiszteletét. A Kūkai és tanítványai, 
valamint a sárkánykirály között fennálló kapcsolat hangsúlyozásával a shingon 
irányzat szoros kapcsolatot tudott kialakítani az állammal.

Az esőhozó szertartások a X. sz. közepétől a Shōu-gyō-no-hō 請雨経法 
nevű rítus alapján zajlottak. A négy-hét napig tartó szertartás során különbö-
ző oltárokat állítottak fel többek között a két mandalával, vagy Kūkai képével. 
A központi oltáron elhelyezett mandalán Sákjamuni Buddha is megjelent bód-
hiszattvákkal és sárkánykirályokkal körülvéve, a mellette kiterített mandala 
pedig öt sárkánykirályt ábrázolt. Erre Buddha-relikviákat, esőhozó szútrát, 
a Shinzen’en vizét tartalmazó edényt és egyéb rituális tárgyakat helyeztek. 
A szertartás során mágikus kéztartások (mudra) és formulák (dháraní) révén 
a nágáknak prédikáló Buddhát vizualizálták, hogy azok képesek legyenek 
megszabadulni szenvedéseiktől, és esőt hozni az emberek javára. A szertartás 
során helyet kaptak szútra-recitálások, felajánlások is. Amennyiben az első négy 
napon nem sikerült meghozni az esőt, a hátralévő három napon a szertartást 
vezető pap egyedül, az éjszaka közepén végzett el egy szertartást. Ennek során 
egy kisebb és egy nagyobb sárkány figurát készített. A kisebbet papírba, majd 
aranylapokba csomagolta, a fejébe pedig Buddha-ereklyét helyezett. A kisebb 
figurát a nagyobba helyezve a tó melletti barlangban, vagy a tavon található 
kis szigeten felajánlotta azt a sárkánykirálynak.18

16 Az azonos néven szereplő sárkány a buddhizmus nyolc sárkánykirályának egyike, amelyek 
a Lótusz-szútrában Buddha tanítását hallgatják. Az Anavatapta-tó (japán: Munetsu-chi 無熱
池) a buddhista kozmológia szerint a világ középpontjában fekszik, földi manifesztációjának 
pedig a Manaszarovár-tavat tekintik a Himalájában.  

17 Ruppert, i. m. 160–161.
18 Ruppert, i.m.,  157–158.
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Látható, hogy a szertartás hatékonyságát Sákjamuni Buddhára vezetik visz-
sza, aki a nágák megtérítésével segít azoknak megszabadulni szenvedéseiktől, 
hogy áldáshozó tevékenységet fejthessenek ki az emberek javára. Különösen 
figyelemre méltó az a momentum, hogy a szertartás során egy Buddha-ereklyét 
helyeznek a sárkány figura fejébe. A hagyomány szerint ugyanis a nága-király 
fejében mágikus drágakő található. A szertartásból kitűnik, hogy az ezoterikus 
buddhizmus a nágák által őrzött Buddha-ereklyékkel azonosította a sárkány-
király kincsét. Ez az úgynevezett „kívánságteljesítő drágakő”, vagy csintámani 
(nyoi hōju如意宝珠). A Buddha-ereklyék ugyanakkor nem csak eszmei ér-
tékkel, de konkrét gyakorlati hatékonysággal is bírtak az ország virágzásához 
elengedhetetlen esőhozó szertartások során. 

Az esőhozó szertartások a víz jelentőségéről tanúskodnak, amely szükséges-
sé tette a vízzel összefüggésben álló, őshonos istenek beemelését a buddhista 
iskolák kultuszába. A folyamat során jelentős szerep jutott a nágák alakjának, 
amelyeket az őshonos istenekkel azonosítottak. A nágák megtérítéséről szó-
ló történetekre alapozva így hangsúlyozni tudták a buddhizmus természeti 
erők kontrollálására irányuló képességét. Az elemeket uraló nágákra, vagy 
sárkányokra a Buddha-ereklyék révén lehetett hatást gyakorolni, az ereklyék 
ereje azonban a Buddha megvilágosodásán alapult, amely a „kívánságteljesítő 
drágakő” szimbólumában nyert kifejeződést.

A nágák alakja az őshonos kígyóistenekkel karöltve a Benzaiten-tiszteletbe is 
beolvadt. Az erről tanúskodó egyik legfigyelemreméltóbb leírás az Enoshima-
szentély eredetét leíró szövegekben maradt fenn.

Benzaiten alakjának összefonódása a nágákkal

Az Enoshima-szentélyben a krónikákban színre lépő, vízzel és tengeri utazással 
összefüggő három istennőt tisztelik.19 A régi időkre visszavezethető hiedelem 
szerint azonban a szigeten egy sárkány él, amely az ősi kígyó-kultusszal áll 
összefüggésben. A Benzaiten-kultusz kialakulásának folyamatáról ad hírt 
az Enoshima Engi című, 1047-ben keletkezett mű, amelyet egy Kōkei皇慶 
(997?–1049) nevű tendai szerzetesnek tulajdonítanak.

A leírás szerint a falusiak régóta szenvedtek a folyó mentén fekvő tóban élő, 
ötfejű sárkánytól. 552-ben együttérzéstől hajtva Benzaiten előhívta az Enoshima 
szigetet a Sagami-öböl mélyéről, amelyre különböző csodálatos jelenségektől 
övezve szállt alá. A sárkány szerelemre gyúlva iránta feleségül kérte, Benzaiten 
azonban kiváló ékesszólása révén az értésére adta, hogy értelmetlen a kérése, 
19 Tagori-hime-no-mikoto, Tagitsu-hime-no-mikoto, Ichikishima-hime-no-mikoto.
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mivel testben és lélekben is egymás ellentétei: Benzaiten az együttérzésre tett 
fogadalmat, a sárkány ellenben folyamatosan károkat okoz a falunak. A sárkány 
szégyenében megígérte, hogy a rossz cselekedetekkel felhagyva ezentúl Bentent 
fogja követni, majd déli irányba (Benzaiten lakóhelye felé) fordulva dombbá 
változott. Ezt a mai napig Tatsu-no-kuchi-yamának 龍の口山, „Sárkányszáj-
hegynek” hívják.20 

A történet feltűnő hasonlóságot mutat a buddhizmus azon történeteivel, 
amelyekben a Buddha, vagy követői megtérítik a kígyó, vagy sárkány alakban 
megjelenő természetisteneket. A sárkány ez esetben feltehetően a falubelieknek 
károkat okozó Kashio-folyó zabolázatlan erejével áll összefüggésben.

A szöveg Munetsuchi 無熱池 (Anavatapta) nága-király harmadik lányaként 
nevezi meg Benzaitent.21 Érdekes összecsengés, hogy az eredeti Szaraszvatí-
folyó a Himalájában eredt, azon a helyen, ahol az Anavatapta-tóval azonosított 
Manaszarovár-tó is található. A hagyomány szerint a tóból négy mitikus folyó 
ered, amelyek az egész emberi világot ellátják vízzel.

A történetből kitűnik, hogy Benzaiten alakjának sárkánnyal és kígyóval való 
összefonódásában a vízzel való kapcsolat révén szerepet játszottak a nágák-
hoz fűződő elképzelések is. Az elképzeléshez a tendai irányzat fő szövegében, 
a Lótusz-szútrában szereplő sárkánykirály lányának alakja is hozzájárulhatott, 
és azzal is összefüggésben állhat, hogy Benzaiten nem csak kígyók és sárkányok 
társaságában, de később maga is kígyó alakban jelent meg. 

Benzaiten alak- és szerepváltása a japán középkorban

Mindezek hatására az istennő alakja számos változáson ment keresztül. 
Az Aranyfény-szútrában leírt, nyolckarú forma a XIII. századra Uga-
Benzaitenné 宇賀弁財天 változott. Ez az ábrázolás azokon az apokrif szö- szö-
vegeken alapul, amelyeket „Benten három szútrájának” (Benten sanbukyō 弁
天三部経) neveznek. A szútrák a Kamakura-kor elején íródtak Japánban, és 
olyan gyakorlatokat tartalmaznak, amelyek révén Benzaiten segítségével rövid 
idő alatt boldogsághoz juttató érdemek szerezhetőek.22

20 Robert A. Juhl, The Goddess, the Dragon and the Island. A Study of the Enoshima Engi.
21 Láttuk, hogy az Anavatapta-tó sárkányát a shingon irányzat Zennyóval, a Murō-hegy sárkányával 

azonosította.
22 A három szöveg a következő: Bussetsu saishōgokoku Ugaya tontoku nyōihōju daranikyō 

(仏説最勝護国宇賀耶頓得如意宝珠陀羅尼経, „A Buddha által tanított dháraní szútra az ország 
leghatékonyabb védelméről, Ugaya azonnal hozzáférhető, kívánságteljesítő drágaköve által”), 
Bussetsu sokushin hin den fukutoku enman Uga shinshō bosatsu byakuja jigen sannichi 
jōjūkyō (仏説即身貧転福徳円満宇賀神将菩薩白蛇示現三日成就経, „A Buddha által tanított 
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A szövegekben az istennő nyolckarú formában jelenik meg, amelyekben 
a baloldalon lándzsát, drágakő kereket, drágakő íjat, és kívánságteljesí-
tő drágakövet tart, a jobb oldalon kardot, botot, kulcsot és drágakő nyilat. 
Az Aranyfény-szútrában szereplő balta, vadzsra és lasszó tehát lecserélődött 
a botra, „kívánságteljesítő drágakőre” és kulcsra. Ezek által az attribútumok 
által Benten jóléttel való kapcsolata kapott hangsúlyt. A fején található shintō 
kapu (torii) mögött összetekeredett, emberfejű kígyó alakjában jelenik meg 
Uga-jin. (2. kép)

A „Bussetsu saishōgokoku Ugaya tontoku nyōihōju daranikyō” a kíséretében 
említi a tizenöt, vagy tizenhat dōjit 童子 (gyerekkísérőt), amelyek a Kamakura-
kortól ábrázolásokon is megjelennek. A gyerekkísérők mindegyike egy-egy 
olyan területet szimbolizál, amelyen Benzaiten segítsége érvényesül, feladatuk 
pedig az istennő jótéteményeit eljuttatni az emberek felé.

Ahogy az ábrázolásokból is kitűnik, az Aranyfény-szútrában még 
a bölcsesség istennőjeként megjelenő Benzaiten szerepköre lassan megvál-
tozott. A termékenységet szimbolizáló kígyóval, valamint a „kívánságteljesítő 
drágakövet” őrző nágákkal való kapcsolatának köszönhetően Benzaiten a jó 
termés, bőség és jólét istennője lett. A folyamat a buddhizmus köznép körében 
való elterjedésével is összefüggésbe hozható, amelynek hatására a vallás iránt 
támasztott követelmények is megváltoztak, így a kultuszban előtérbe kerültek 
a világiasabb jellegű célok.

Az Edo-korban (1600–1868) a zarándoklatok nagyközönség körében való 
elterjedésének, valamint a kereskedelem és pénz előretörésének hatására 
Benzaiten alakja a pénzzel is összefüggésbe került. Már a Muromachi-korban 
(1333–1600) kialakult a „hét szerencseisten” koncepciója, amelyek közé 
Benzaitent is beemelték.23 Mindennek köszönhetően a nevében is változás 
ment végbe: a „képességet, tehetséget” jelentő zai írásjegyét (才) az azonos 
olvasatú, „vagyont” jelentő írásjegy (財) váltotta fel.

Úgy tűnik, hogy a középkortól Benzaiten-kultuszában az evilági célok ke-
rültek előtérbe, amely a világi hívők buddhizmus iránti elvárásainak volt hi-
vatott megfelelni. Nem ez lehetett azonban az egyedüli értelmezése az istennő 
alakjának. Az anyagi és transzcendens világ azonosságát hirdető ezoterikus 

szútra arról, hogyan változtassuk a szegénységet három nap alatt tökéletes boldogsággá jelen 
életünkben, az isteni hadvezér és bódhiszattva, Uga fehér kígyóként való megjelenése által”), 
Bussetsu Ugajinnō fukutoku enman daranikyō (仏説宇賀神王福徳円満陀羅尼経, „A Buddha 
által tanított dháraní szútra a tökéletes boldogság Uga-jin király általi eléréséről”).

23 Az embernek váratlanul az ölébe hulló „szerencse” helyett megfelelőbb volna talán a jólétre, 
bőségre vonatkozó kifejezést alkalmazni a hét istenségre. 
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buddhizmus filozófiáján alapulva az istennő egyedülálló kultusza alakult ki 
a shugendōban 修験道,24 amelynek egyik sajátos példája a Benzaiten első számú 
tiszteleti helyének tekinthető Tenkawa-szentélyhez kötődik.

A Tenkawa-szentély Benzaiten-kultusza

A Tendai tanítások elméletét tartalmazó gyűjteményben, a Keiran Shūyōshūban 
渓嵐拾葉集 (XIV. sz.) található Benzaiten Engi辨財天縁起 szerint Japán 
első számú Benzaiten-szentélye a Nara-tartománybeli Tenkawa-jinja 天河神
社, amely az Ōmine-hegységben 大峰山 fekvő Tenkawa-faluban található.25 
A terület az itt emelkedő hegy, a Misen 弥山 és az Ama-no-gawa 天川 nevű 
folyó révén régtől fogva összekapcsolódott a vízhez és kígyóhoz kötődő ősi 
hiedelmekkel.

A hagyomány szerint a Tenkawa Benzaiten eredete En-no-Ozunóig 役小
角, a shugendō alapítójáig vezethető vissza, aki mielőtt az Ōmine-shugendōt 
megalapította volna, itt végzett szellemi gyakorlást. Amikor En-no-Ozuno 
a Sanjō-ga-take 山上ヶ岳 csúcsán olyan, erős mágikus erővel rendelkező 
istenért imádkozott, aki a földön élők minden baját képes elhárítani, először 
Benzaiten, majd Jizō bódhiszattva jelent meg neki. Ezek az együttérző alakok 
azonban nem voltak elég erőteljesek számára, ezért tovább folytatta a gyakorlást. 
Ennek hatására jelent meg végül Kongō Zaō Gongen, akiből az Ōmine-hegy 
védőistene lett. Benzaiten ekkor Tenkawába költözött, ő lett a Tenkawa-szentély 
istene.26 A hely, amelynek belső szentélye (oku-miya 奥宮) a Misen csúcsán 
található Ōmine központjának (hongū 本宮) számít, így jelentős szerepet tölt 
be az Ōmine-shugendōban.

A Benzaiten ábrázolások közül is kiemelkednek a Tenkawa Benzaiten ábrá-
zolások, amelyek jelentős része nyolckarú Uga-Benzaitenként ábrázolja az is-
tennőt. A legfigyelemreméltóbb képek azonban azok a Tenkawa Benzaiten 
Mandalák 天川弁財天曼荼羅, amelyeken az istennő maga is kígyó alakban 
jelenik meg.27

24 Az őshonos japán vallásos elképzelések, a japán samanizmus, a taoizmus, valamint az ezoterikus 
buddhizmus összefonódásával kialakult hegyi aszketizmus.

25 Nakajima, i.m.,  129; Keiran shūyōshū 渓嵐拾葉集, SAT Taishō shinshūdaizōkyō tekisuto 
deetabeesu大正新脩大藏經テキストデータベース.

26 Masuda Hidemitsu 増田秀光 (szerk.), Shugendō no hon. Kami to hotoke ga yūgō suru sankai 
mandara 修験道の本・神と仏が融合する山界曼荼羅, Tōkyō, Gakushū Kenkyūsha学習
研究社, 20057, 36–37, 155–156.

27 Jelenleg négy példány ismert, amelyek a következő helyeken találhatóak: két példány a Nara-
tartománybeli Sakurai-városban 桜井 található Hase-dera Nōman-in templomában 長谷寺
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A képeken kisebb eltérések tapasztalhatóak egymáshoz képest, többek közt 
a főalak színében, vagy az alakok elhelyezkedésében, alapjában véve azonban 
a következőképpen írhatóak le.

A mandala tetejét három hegycsúcs foglalja el, mindegyiken egy-egy láng-
nyelvektől vagy dicsfénytől övezett drágakő. A mandala középpontjában a tíz 
karral ábrázolt Benzaiten áll előkelő öltözékben, emberi testtel, ám három 
kígyófejjel ábrázolva. Tíz karja közül kettőt a melle előtt összeillesztve tart, 
kettővel a teste előtt szútra-tekercset fog. Két pár karjával a válla és a csípő-
je magasságában kívánságteljesítő drágakövet, ezek között pedig jobb olda-
lon egy fedeles, gömb alakú tárgyat, baloldalon pedig rizsbálát tart. Mellette 
két repülő istennő, a lábainál pedig szintén két alak helyezkedik el. Feltűnő 
a képen a kívánságteljesítő drágakövek szokatlanul nagy száma, amely nem 
csak a hegycsúcsokon, Benzaiten kezeiben, fejein és nyakán jelennek meg, de 
különböző formációkba rendezve elszórtan az egész képen, erőteljesen hang-
súlyozva az  stennő által kifejtett jótéteményeket. Körülötte látható a tizenhat 
dōji hátasállataikkal és attribútumaikkal. Alatta és két oldalán megjelenik 
ezen kívül három kígyófejű, embertestű alak is. Egyes példányokon láthatóak 
ezeken kívül félig állat, félig ember istenségek férfi–női párba állítva, valamint 
különböző állatok. (6. kép)

A képek ezoterikus természete, valamint a vonatkozó szakirodalom korláto-
zott volta miatt az ábrázolások értelmezése különösen nehéz. Az értelmezéshez 
az 1337-ben íródott Kinpusen himitsuden 金峰山秘密伝 című írás28 nyújthat 
segítséget, amelyet egy Monkan 文観nevű (弘真, 1278–1357) shingon szerze-
tesnek tulajdonítanak. A szöveg részletesen foglalkozik a yoshinói Tenkawa-
szentély Benzaiten-kultuszával, Kongō Zaō Gongen Kinpusen hegyhez kötődő, 
valamint  Kumano Gongen kumanói tiszteletével egyetemben. Habár a szöveg 
teljes fordítása, valamint az azon alapuló filológiai munka is még az elején jár, 
a hozzáférhető részletek és vonatkozó szakirodalom alapján megkísérelhetünk 
képet nyerni a kutatás várható eredményeiről, azaz a Tenkawa-szentély egye-
dülálló Benzaiten-kultuszáról.

能満院 (Az egyik Rinken琳賢 alkotása 1546-ból, a másik egy Takuma Hōgannak 詫間法眼
tulajdonított példány a Muromachi-korból); egy példány a Shiga-tartománybeli Ōtsu-városban
大津található Ishiyama-derában石山寺, egy másik Muromachi-kori példány pedig a Kōya-
hegyi Shinnō-inben高野山親王院.

28 A cím jelentése: A Kinpusen („Aranyormú hegy”) titkos átadása. A Kinpusen az Ōmine-
hegyvidékben található hegység.
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A hármasságok szerepe a Tenkawa Benzaiten Mandalák ábrázolásában

A képen kiemelt jelentősége van a hármas számnak. Nem csak az istenalak 
három fejében és a három hegycsúcson köszön vissza, de a kívánságteljesítő 
drágakövek is sokszor hármas csoportokat alkotnak. A Három Kincs, vagy 
a Buddha három testének (trikája, japán: sanjin 三身)29 elképzeléséből lát-
szik, hogy a hármas számnak fontos szerepe van a buddhizmusban. A tendai 
irányzatban azonban még egy szempontból jelentőséget nyert a hármas szám: 
a kettősségek feloldásának vonatkozásában.

Az ezoterikus buddhizmusban központi elképzelés volt a nem-kettősség 
(japán: funi 不二) fogalma, azaz a relatív és végső igazság lényegi azonossága, 
amely a Két Világ Mandalában (ryōkai mandara 両界曼荼羅) is visszatük-
röződik:30 a Gyémántvilág a végső igazság elpusztíthatatlanságának jelképe. 
Dainichi bölcsességét szimbolizálja, akinek megvilágosodása olyan szilárd és 
minden szenvedést összetörő, akár a gyémánt. Az Anyaméhvilág ennek a rela-
tív, anyagi világban való működését, Dainichi együttérzését fejezi ki: az összes 
buddha és bódhiszattva belőle jelenik meg, hogy a lényeket a megvilágosodás 
felé vezesse, hasonlóan ahhoz, ahogy az anyaméh táplálja, neveli a magzatot, 
és mindent magába foglal. E két ellentét egyesüléséből épül fel a világ, a való-
ság teljessége, amelyet a transzcendens buddha, Dainichi (Mahávairócsana) 
szimbolizál. A két mandalában tehát a végső és relatív igazság, a transzcendens 
és anyagi világ azonossága fejeződik ki. (3–4. kép)

A kettősség mellett a hármasság (sanbu 三部) is jelentős szerephez jutott, kü-
lönösen a tendai irányzatban. A mandalákra vonatkoztatva ez úgy mutatkozott 
meg, hogy a Gyémánt- és Anyaméhvilág mellé a kettő egységének birodalmát 
is beemelték (szusziddhi, „megvalósítás”, japán: soshitsuji蘇悉地).31 

29 A Három Kincs a Buddha, a Dharma (Tan) és a Szangha (a gyakorlók közössége). A három 
buddha-test a buddha földi megjelenése (nirmánakája, ōjin 応身), a meditációs tárgyként 
szolgáló test (szambhóga-kája, hōjin 報身) és a buddha végső természete (dharmakája, hosshin 
法身).

30 A mandala kozmikus erők jelképes ábrázolása. Tágabb értelmében isteni világok, vagy a vi-
lágegyetem, mint makrokozmosz kétdimenziós megjelenítése. Emberi szinten, mikrokoz-
moszként pedig a bennünk rejlő erőkkel állíthatók párhuzamba. Mivel a buddhizmus szerint 
minden létforma, beleértve a buddhákat és bódhiszattvákat is, tudatállapotokat szimbolizál, 
a mandala ezeknek a potenciális erőknek a felébresztését segíti azáltal, hogy képi formában 
megjeleníti azokat, így egyfajta pszichológiai térképként szolgál a meditációban végrehajtott 
belső utazáshoz.

31 Ez a három megfelel a három tendai átadási hagyománynak, vagy beavatásnak: Gyémánt-világ, 
Anyaméh-világ és Soshitsuji.
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A shugendōban elterjedt gyakorlat volt, hogy a szent hegyeket buddha-vi-
lágokkal, vagy mandalákkal azonosították, amely a Két Világ Mandalában 
kifejeződő, anyagi és transzcendens világ egységének gondolatából adódott. 
Mivel az ezoterikus buddhizmus szerint nem csak a buddhák és bódhiszattvák 
magasabb tudatállapotok kifejezői, de minden jelenség – beleértve az anyagi 
világot is – a Dainichivel szimbolizált abszolút tudat megnyilvánulása, a külső 
világ a belső világ megfelelőjének, metaforájának tekinthető. Ez alapján min-
den lényben és jelenségben benne rejlik a buddha-természet, a buddhák világa 
lényegében megfelel az emberi világnak, a természeti világ pedig azonosítható 
a mandalával. A két mandala valamennyi buddhája és bódhiszattvája így a he-
gyekben lakozik, és minden szirt, kő és fűszál buddha testének részévé válik. 
Az ezen a területen vándorló gyakorlók tehát nem csak meditációban, vizua-
lizáció során léphettek be a mandalába, hanem fizikai valójukban is. Azáltal, 
hogy a gyakorlás során a mandalában ábrázolt, önmagukban rejlő szellemi 
erőket kifejlesztették, átvitt értelemben találkoztak az ezeket jelképező budd-
hákkal és bódhiszattvákkal, a belső út így egybeesett a külsővel. 

Az 1180-körül keletkezett Shozan Engi 諸山縁起 leírásából tudjuk, hogy 
a Két Világ Mandalát a fizikai világban a Kii-félsziget hegyeinek 紀伊山地32 
feleltették meg: Yoshinót a Gyémánt-világ, Kumanót pedig az Anyaméh-világ 
mandala megjelenésének tekintették a földön.33 A középkortól a shugendō 
szervezeti rendszerének kialakulásával Kumano a tendaihoz kötődő Honzan-
ha 本山派, Yoshino pedig a shingon irányzathoz kötődő Tōzan-ha 当山派 
felügyelete alá tartozott. A két terület között elhelyezkedő Ōmine-hegyet a két 
mandala egységének szimbólumaként, a nem-kettősség világaként értelmezték 
(tai-kon ryōbu no mine 胎金両部の峰). (5. kép) Ezért nyert kiemelt jelentőséget 
a Tenkawa-szentély, amely az egyik fő csúcshoz, a Misenhez kötődik.

A Kinpusen Himitsudenben a következőt olvashatjuk ezzel kapcsolatban:

今此大辨才功德天女者此兩部冥會秘尊蘇悉地妙體也。(…) 此吉野
熊野中為不二神體也。34

32 Az Ōmine név tág értelemben jelentheti a Yoshinótól Kumanóig húzódó hegyvidéket (Ōmine-
sanmyaku), szűk értelemben pedig a Sanjō-ga-take nevű hegyet.

33 Az 1180 körül íródott Shozan Engi („A hegyek karmikus eredete”) című műben található le-
írás a legkorábbi példa a hegyek mandalaként való értelmezésére. Allan G. Grapard, „Flying 
Mountains and Walkers of Emptiness. Toward a Definition of Sacred Space in Japanese 
Religions”, History of Religions, 21/3 (1982), 195–221. 210–211.

34 Kinpusen himitsuden 金峯山秘密伝, Kindai dejitaru raiburarii 近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952642, 88.; Nakajima, i.m., 132.
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E nagy, ékesszólás-érdemű istennő [Benzaiten] nem más, mint e két vi-
lág [a Gyémánt- és Anyaméhvilág] mélységes egységének titkos tiszteltje, 
a szusziddhi [soshitsuji] csodálatos testet öltése. (…) Ez Yoshino és Kumano 
között a „nem-kettősség” isteni megnyilvánulási formája.

A szöveg a nyolckarú ábrázolásokon az istennő középen tartott kezeiben fogott 
kardot és drágakövet is a két mandalára vezeti vissza:

八臂中左右第一者劒寶珠。此兩部曼荼羅總體亦定慧不二表示也。 
即智劒此金剛界大智總體。左寶珠即大悲胎蔵悲生總體也。35

Nyolc karja közül jobb és bal oldalon az elsőkben kard és drágakő. Ez a két 
világ mandala teljességének, valamint az elmélyülés és bölcsesség „nem-
kettősségének” [egységének] kifejeződése. Azaz, a bölcsesség kardja 
a Gyémánt-világ tökéletes bölcsességének megjelenése. A baloldali drágakő 
nem más, mint a nagy együttérzés Anyaméhének, a könyörületességnek 
a megjelenése.

A kard tehát a tudatlanságot elvágó bölcsesség (pradzsnyá) kardjaként 
a Gyémánt-világot, az ékkő az együttérzés (mahá-karuná) jelképeként 
az Anyaméh-világot szimbolizálja.  A Két Világ Mandalán keresztül így a lé-
tezés teljessége benne foglaltatik Benzaiten alakjában, a Tenkawa Benzaiten 
Mandalán ábrázolt három hegycsúcs pedig Yoshino (Gyémántvilág), Kumano 
(Anyaméhvilág) és a Misen (szusziddhi) megjelenítésével a kettősségek egye-
sülését szimbolizálja a nem-kettősség birodalmában.36

A kívánságteljesítő drágakő

Vizsgáljuk meg ezek után a „kívánságteljesítő drágakő” szimbólumát. 
A drágakő régtől fogva fontos szerepet játszott Japánban. A tama kifejezés 
(玉、珠、魂、霊) egyszerre jelenthet drágakövet, és lelket, éltető erőt is, amely-
ből kifolyólag feltehetően samanikus szertartásokban is szerepet játszott.37 
A drágakőhöz fűződő képzetek később összeolvadtak a kontinensről szár-
mazó elképzelésekkel, köztük a buddhizmus kívánságteljesítő drágakövének 
szimbólumával, amely a sárkánykirály alakjával is összefüggésben állt.
35 Uo. 92.; Nakajima, i.m., 132.
36 A három hegycsúcs ábrázolása a shugendō hegyek esetében általánosan elterjedt gyakorlat 

is volt. A középkorra még a Fuji-hegy ábrázolásain is három hegycsúcsot jelenítettek meg, 
függetlenül attól, hogy a valóságban hány hegycsúccsal rendelkezik. Nakajima, i.m, 132.

37 Akima Toshio, The Myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s 
Subjugation of Silla, Japanese Journal of Religious Studies, 20/2–3(1993), 95–185, 175–178.
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A drágakő kiemelt szimbólum a buddhizmusban. „Kívánságteljesítő drága-
kő” formájában minden áldással ellátja az érző lényeket. Neve arra utal, hogy 
éppen úgy segít, ahogy arra az adott lénynek szüksége van. A drágaköveket 
gyakran hármas csoportokban rendezik el (sanben hōju 三弁宝珠), amely 
a hármasságok fent leírt jelentőségével áll összefüggésben. A kívánságteljesítő 
drágaköveket a népi vallásosság szintjén elsősorban a világi szükségleteket 
kielégítő kincsként értelmezik, halmozott megjelenése a képen így Benzaiten 
bőséget hozó szerepének hangsúlyozására is visszavezethető. Az ékkő szimbó-
luma mögött azonban mélyebb értelmezés is rejlik. A Buddha tanításait, vagy 
a buddhaság elérésére és minden érző lény megmentésére irányuló tudatot 
(bódhicsitta, japán: bodaishin 菩提心), jelképezi, mivel ez az, ami az érző 
lények javát a legmagasabb szinten szolgálja. 

 Japánban még egy szempontból jelentőséget nyert azonban a „kívánság-
teljesítő drágakő” szimbóluma, méghozzá politikai szempontból.

Láttuk, hogy a drágakövet a Buddha-ereklyékkel is azonosították, amelyek-
nek nagy szerepe volt az ország jólétével is összefüggésbe hozott esőhozó szer-
tartásokon. Brian O. Ruppert tanulmánya rávilágít, hogy a „kívánságteljesítő 
drágakőnek” a XI. századra fontos szerepe lett a császári udvarban az uralkodó 
érdekében végzett szertartásokon is. Mindezt csak erősítette az a folyamat, 
amelynek során a buddhista csintámani elképzelése összeolvadt a drágakőhöz 
fűződő hagyományos elképzelésekkel, így hamarosan a három császári re-
gália38 egyikének, a Yasakani no magatamának 八尺瓊の勾玉, vagy „görbe 
ékkőnek” a képével is.

Ez a folyamat a Kamakura-kor (1185–1333) végére, valamint az Északi és déli 
dinasztiák korára (1336–1392) esett, azaz a japán történelem azon időszakára, 
amikor a mongol fenyegetés, a császári hatalom ingatagsága, valamint a csá-
szári házon belüli viszályok felértékelték minden hatalmi szimbólum szerepét. 
A Buddha-ereklyék, és minden drágakő birtoklása a hatalmat erősítette, ezért 
nagy szerepük lett az ellenségek legyőzésére irányuló szertartásokban is.39

Fontos megemlítenünk ezért, hogy a Kinpusen himitsuden szerzőjének tartott 
Monkan azon Godaigo császár 後醍醐天皇 (1288–1339) személyes híve volt, 
aki elsősorban a Kamakura-sógunátus elleni, császári hatalom visszaállítására 
irányuló törekvéseiről ismert. Ezen szándéka miatt nem csak őt, de Monkant is 

38 A három császári regáliát, a tükröt, kardot és a görbe ékkövet a krónikák szerint Amaterasu 
Napistennő ajándékozta unokájának, Niniginek, amikor az a Földre szállt, hogy az első császár 
őse legyen. A három regália nagy szerepet játszik a császár trónra lépési szertartása során. 

39 Brian O. Ruppert, „Pearl in the Shrine. A Genealogy of the Buddhist Jewel of the Japanese 
Sovereign”,  Japanese Journal of Religious Studies, 29/1–2 (2002), 1–33.
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száműzték, mivel a szerzetes a sógunátus megbuktatása érdekében is bemutatott 
szertartásokat. A Kamakura-sógunátus bukása után Godaigo visszatérhetett 
ugyan Kiotóba, de mivel a leendő Muromachi-sógunátust megalapító Ashikaga 
Takaujival is ellentétbe került, végül Yoshinóban hozott létre egy, a kiotói 
udvarral párhuzamosan fennálló császári udvart. A területen található Tenkawa 
falu története is összefonódott ezzel a déli dinasztiával. 

Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy Monkan többi írásához hasonlóan 
a Kinpusen himitsudenben is nagy szerephez jutnak a Buddha-ereklyék és 
„kívánságteljesítő drágakövek”.40 Az is érthetővé válik, hogy a Tenkawa-
szentélyben tisztelt istenségek közé a yoshinói és kumanói istenségek (Kumano-
za-daijin 熊野座大神, Yoshino-za-daijin 吉野座大神) mellé beemelték 
a déli dinasztia négy császárának szellemét is. Érdemes megemlíteni ennek 
vonatkozásában a Kinpusen himitsuden leírását egy Benzaitent vizualizáció 
által megidéző meditációs gyakorlatról:

觀想。前有金峰大山。其中有一寶山。山頂上有七寳莊嚴宮殿。中有大壇。壇
上有寳蓮華。其上有唒圳埰三字變成三辨寶珠。寶珠卽舍利。放無量光明遍
照法界能息一切災厄。光中雨一切珍寶。百味飲食名衣上服一切所須隨衆
生願樂悉令充足。亦光中雨釼輪弓箭摧破國家怨敵降伏衆生作障。光中雨
寳蓮華。華中出聲說微妙法。四辨八音遍法界。聞者悉發大心。卽海中諸山河
白龍青龍等佐助寶珠增威光雲發。天雨善風雨生長天下萬物。此卽海中龍宮
寶珠竝精進。峰寶珠冥合不二故此寶珠變成大辨才天女。身白肉色頂商戴白
蛇。其頭老翁。八臂具足。(…)41

A leírás összefoglalása a következőképpen adható meg. A gyakorlat során 
a gyakorló először egy „aranyormú hegyet” idéz fel maga előtt, amely akár 
a Kinpusenre is vonatkozhat. Abban elképzel egy Drágakő Hegyet, amelynek 
csúcsán egy hét drágakővel ékes palota áll, benne egy oltárral. Az emelvényen 
egy lótusz, azon pedig három szanszkrit írásjegy helyezkedik el, amelyek há-
rom kívánságteljesítő drágakővé változnak. A három drágakő nem más, mint 
a Buddha-ereklyék. Ezek mérhetetlen fényt árasztanak, amely képes enyhíteni 
minden szenvedést. A fényben minden drágaság esőként hull: étel, ital, ruházat, 
s minden, ami képes kielégíteni az érző lények összes kívánságát. Emellett kü-
lönböző fegyverek, kardok, íjak és nyilak, amelyek legyőzik az ország ellenségeit 
és meghódoltatnak minden lényt, amely akadályt képez. A fényben esőként 

40 Abe Yasurō 阿部泰郎, „Monkan chosaku seikyō no saihakken: sanzon gōgyōhō ho tekisuto 
fuchi to sono isō” 文観著作聖教の再発見－三尊合行法のテクスト布置とその位相, Hikaku  
jinbungaku kenkyū nenpō 比較人文学研究年報, 7 (2008), 117–132.

41 Kinpusen himitsuden, i.m., 111–112.
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hullnak drágaköves lótuszok is. A lótuszokból áradó hang a Tant hirdeti, ame-
lyet hallva minden lényben felkél a megvilágosodás szándéka. A tengerben 
lévő sárkánykirály palotájában ugyanakkor szintén találhatóak drágakövek, 
amelyek által bőséges eső és szél segíti minden létező születését és növeke-
dését az Ég alatt. A sárkánykirály palotájában és a hegyen lévő drágakövek 
a nem-kettősségben elválaszthatatlan egységet képeznek, ezért a drágakövek 
Benzaitenné változnak. Az istennő teste fehér, nyolc karral rendelkezik, a fején 
pedig öregember-fejű fehér kígyó található. 42

Az oltáron található három szótag a Gyémánt-világot, az Anyaméh-világot, 
és Benzaitent jelképezi. Ezeket a szöveg a Buddha-ereklyékkel, illetve „kíván-
ságteljesítő drágakövekkel” azonosítja. Az általuk árasztott fény nem csak 
anyagi, és a Tan hirdetése révén transzcendens javakat „esőzik”, de a mű tör-
téneti–politikai hátterének megfelelően az országot védelmező fegyvereket is. 
A leírás a drágakövek révén összeköti a hegyet a sárkánykirály palotájával, és 
azonosítja az ereklyéket a nágák által őrzött, termékenységet hozó kinccsel is. 
A Buddha-ereklyék tehát nem csak termékenységet és jólétet hoznak az or-
szágnak, de védelmet, valamint transzcendens tudást is, amely képességek 
mind Benzaiten alakjában egyesülnek.

Mivel a Buddha-ereklyék ereje végső soron a Buddha megvilágosodására 
vezethető vissza, így azok egyben a Buddha tanítását is szimbolizálják. 
Összhangban áll mindez az Aranyfény-szútra tanításával is, amely szerint 
mindazon javak forrása, amelyekkel a dévák megsegítik a szútra hallgatóit, 
végső soron a Buddha megvilágosodásában rejlik, ezért minden áldás – legyen 
az spirituális, vagy anyagi – a tudat tiszta állapotának köszönhető, amelyet 
szintén a drágakő jelképez. A drágakő így szellemi és anyagi értéket is egya-A drágakő így szellemi és anyagi értéket is egya-
ránt képvisel.43

Összefoglalás

Az őshonos elképzelések és a buddhizmus kölcsönhatásának köszönhetően 
Benzaiten egyedülálló kultusza alakult ki Japánban. Alakja, amely tanvédő isten-
ségként közvetítő szerepet játszik a buddhák és az emberek világa között, nem 

42 Nakajima, i.m., 133.
43 A sárkánykirály drágaköve által előidézett, lényeket tápláló eső, valamint a drágakő Buddha 

tanításával való azonosítása érdekes párhuzamba állítható a Dharma esőjének szimbólumával, 
amely a Lótusz-szútrában található. A hasonlat szerint a Tant hirdető Buddha hasonló egy 
univerzumot beterítő esőfelhőhöz, amely egyszerre, egyenlő módon hullajtja alá tápláló esőjét 
a földre, amelyből minden növény a maga szükségletének megfelelően vesz.
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csak világi célok elérésében nyújt segítséget, de közbenjárása révén a buddhákat 
szolgálja, akiknek a célja a végső megvilágosodáshoz vezetni a lényeket. Ahogy 
az Aranyfény-szútra is leírja: kinek-kinek a saját megvalósítási szintjének, 
igényeinek megfelelően segít, akárcsak a „kívánságteljesítő drágakő.”

A téma még további, kiterjedt kutatásokat igényel, amelyben segítségünk-
re lehet a Kinpusen himitsuden című szöveg kiterjedt filológiai vizsgálata. 
Az eddigi eredmények alapján látható, hogy a mű sajátos kozmogóniát teremt, 
amelynek egyik központja az Ōmine-hegységben található Tenkawa-szentély. 
Az itt tisztelt Benzaiten alakjában egyesül anyagi és transzcendens világ, emel-
lett magában őrzi nem csak az őshonos kígyó-istenekhez, de a kincset őrző 
nágák alakjához fűződő elképzeléseket is. Az azonban, hogy mi ez a kincs 
– az életadó víz, az élet fenntartásához szükséges anyagi javak, mágikus erő-
vel bíró Buddha-ereklyék, a bennük megnyilvánuló szellemiség, vagy maga 
a buddha-tudat – mindig a hozzá fordulóktól függ.
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