INTERNA HARMONIO KAJ EKSTERA PACO
Sotesano, la fondinto de la ŭonbulana religio intencis konduki siajn disĉiplojn al la Paradizo per
pligrandigo de iliaj spiritaj potencoj, venkante la meterian potencon. Por fari tion la unua ĉefmajstro de la
eklezio konstruis doktrinon de verreligia kredo kaj ellaboris specialan realmoralan trejnon.
Grava komponento de tiu realmorala trejnosistemo estas la ekzercado de la 108 riverencoj. Laŭ miaj
spertoj la cxiutaga ekzercado de tiu trejna metodo havas bonajn spiritan, mensan, fiziologian, moralan kaj
socian efikojn. Eĉ se la ekzercanto de la trejna metodo ne kredas la budhisman doktrinon, farante la 108
riverencojn li tamen povas facile sperti tiujn bonajn efikojn. Direblas, ke en tiu kazo la menciitan trejnan
metodon oni povas uzi kiel specialan fizikoterapion.
Nuntempe en la okcidenta mondo la homaro suferas pro multaj civilizaciaj malsanoj, kiun kaŭzas streso
laŭ prof-ro d-ro Selye János, la fama hungara kuracisto kaj medicina esploristo. En la tridekaj jaroj de la
dudeka jarcento li laboris kiel biokemiisto en la McGill Universitato en urbo Montreal kaj en 1936 li
komprenis kaj malkaŝis, ke la kaŭzo de multaj malsanoj estas la tro alta nivelo de la malutila kaj damaĝa
streso.
Laŭ la libro de Vincze János, profesoro de biofiziko en la Budapesta Medicina Universitato (serio
numero: Biofiziko 26, titolo: Inter-sciencaj Fakterenoj) la venontaj simptomoj povas esti kaŭzitaj per
streso:
•

vejnomalsano, arteriomalsano, alta sangopremo (hipertensio), tro alta aŭ tro malalta pulso
(kororitmo-anomalio),

•

kapodoloro, dorsodoloro,

•

artrito kaj alia inflamo,

•

astmo kaj ekstremnivela akrasenteco de la spira sistemo,

•

imunsistema anomalio,

•

ulcero de stomako, diareo, vomemo kaj vomado, ulcero de intesto,

•

anomalio de la urinoprodukta sistemo, difektita seksa funkciado,

•

haŭtoinflamo kaŭzita de neurologiaj anomalioj,

•

diabeto,

•

laciĝeco, narkoteco, konduta anomalio, ekstremnivela apetito, malgajeco, depresio, sendormeco.

El tiu simptomolisto bone videblas, ke la malutila kaj damaĝa streso povas kaŭzi multegajn diverstipajn
malsanojn kaj pro tio por la socio estas tre grava tasko protekti la loĝantaron kontraŭ tiu streso. Tio ne
estas facile solvebla problemo.
En la dudekunua jarcentro centmiloj da homoj vivas en grandegaj urboj kie ne plu eblas vivi en harmonio
kun la naturo. Antaŭe, dum jarmiloj la plejmulto de la homaro vivis en vilaĝxoj, aŭ en urbetoj, kie la
loĝantaro persone konis unu la alian kaj ili produktis la agrikulturajn produktaĵojn por si mem. La
kamparanoj kun siaj bestoj kune vivis en la farmoj kaj kultivis la teron kune kun la bestoj. Kvankam la
vivkondiĉoj estis malfacilaj kaj la laboro estis tro laciga, tamen estis ia harmonio en tiu vivmodelo.
Nuntempe estas grandaj urboj, kie pli, ol dek milionoj da homoj vivas. Antaŭ nelonge mi vidis en televida
programo, ke en Seoul kaj en la ĉirkaŭaj najbaraj teritorioj vivas 25 milionoj da homoj, same kiel en
Tokyo-Kawasaki-Yokohama, New York kaj ankaŭ en multaj aliaj urbegoj de la mondo. En tiuj urbegoj la
homoj jam ne plu konas unu la aliajn persone kaj laŭ tradicio ne salutas kaj respektas la aliulojn, kiel estis
kutimo antaŭe dum jarmiloj.
La pensmaniero kaj la vivmaniero de la homaro signifece ŝanĝiĝis dum la lastaj jardekoj. En la okcidenta
mondo dum du jarmiloj laŭ la kristana instruo la homoj pensis kaj sentis, ke siaj taskoj estis labori por la
komunumo kaj servi la aliulojn. Oni aŭskultis tiun instruon ĉiudimanĉe en la preĝejoj. Estas konataj la
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vortoj de John F. Kennedy, la amerika prezidanto: „Don’t ask what your country can do for you. Ask,
what you can do for your country!” (Ne demandu, kion via lando povas fari por vi. Demandu, kion vi
povas fari por via lando!”
Nuntempe la pensmaniero jam estas malsama. La radiaj kaj televidaj programoj ekde frumateno ĝis nokto
sendas mesaĝojn al la rigardantoj kaj aŭskultantoj, ke ne la komunumo, sed la individuo gravas. Per
multegaj komercaj anoncoj oni permanente kuraĝigas la loĝantaron aĉeti pli multajn varojn, eĉ se oni ne
vere bezonas ilin. Sekve de tio la egoisma pensmaniero disvastiĝas en la socia vivo kaj multaj homoj
pensas, ke ili povas fariĝi pli feliĉaj, se ili estas pli riĉaj, do, se ili havas pli da profito. Estiĝis akra kaj
kruela konkuro en la socio kaj la partoprenantoj de la konkuro permanente bataladas kontraŭ la
konkurenco. Tiamaniere la loĝantaro de la alte evoluitaj industriaj lando fariĝis pli riĉa, la vivnivelo
estiĝis pli alta, tamen la homoj ne fariĝis pli feliĉaj.
Konstruante grandegajn urbojn oni detruis la naturon, malpurigis la aeron kaj la akvon kaj pro la
disvastiĝo de la egoisma pensmaniero la krimfarado estiĝis signifa socia problemo en multaj lokoj. Pro la
malutila kaj damaĝa streso multaj homoj suferas en nia epoko kaj en multaj landoj la civilizaciaj malsanoj
kaj la sinmortigoj multnombriĝas.
Por eviti tiujn problemojn estas bona metodo evoluigi la pens-manierojn de la homoj kaj ŝanĝi la
egoisman pensmanieron, kiu nuntempe regas la socian vivon en multaj landoj. Laŭ miaj personaj spertoj
la ĉiutaga ekzercado de la 108 riverencoj efike povas malaltigi la malutilan kaj damaĝan streson kaj povas
rapide pligrandigi la spiritan potencon kaj konservi la korpon en bona, sana stato.
Je la komenco de la riverenca ekzercado naturaj sonoj de rivereto auskulteblas kun kantoj de birdoj. Tio
rapide trankviligas la partoprenantojn de la ceremonio, se ili bone koncentras siajn pensojn al la esenco de
la ceremonio. Farante la iomete lacigajn riverencojn, kiel gimnastikajn ekzercojn kaj pripensante pri la
mesaĝo de la ceremonio la partoprenantoj povas kompreni la profundajn verajn valorojn de la homa vivo
kaj iom post iom sentas, ke ili estas en pacaj, harmoniaj interrilatoj kun la ekstera mondo.

La aŭtoro diskutas la efikojn de la meditadaj teknikoj kun d-rino Farkas Julia, gvidantino de la Budapesta
Medicina Esperantista Fakgrupo
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Dum la kvardekminuta ceremonio oni pensadas pri la pleneco, kompleteco kaj integreco de la universo
kaj pri la interrilato inter la partoprenanto kaj la ekstera mondo. La partoprenanto tiamaniere kultivas sin
kaj komprenas, kia valora estas la vivo (ankaŭ sia vivo, kaj la vivo de ĉiuj aliuloj) kaj humiligante sin, li
komencas respekti la vivon de ĉiuj estaĵoj kaj ankaŭ la tutan universon.
Unue oni pensas pri la celo de la vivo, do demandas, de kie oni venas, kaj kien iras. Meditante pri tio
evidentiĝas, ke oni ricevis multan amon, helpon, spiritan kaj materian subtenon de multaj homoj, do
necesas sincere danki pro tio al ĉiuj gepatroj, prapatroj, instruistoj, gefiloj, edz(in)o, aliaj familianoj,
amikoj, konatuloj kaj ĝenerale al ĉiuj homoj, kiuj sin amas kaj prizorgas. Pensante pri tio la partoprenanto
de la ceremonio faras la riverencojn, aŭskultante la instruojn kaj la trankviligajn naturajn sonojn.
Oni pensadas pri tio kaj komprenas, ke eĉ al nekonatuloj necesas danki, pro ilia servo kaj laboro, do oni
dankas ankaŭ al la nekonataj laboristoj, kiuj laboras en malbonaj laborkondiĉoj kaj al la agri-kulturistoj,
kiuj ŝvitas por produkti bonajn manĝaĵojn en la farmoj kaj la kampoj. Ĉi tiu fenomeno sperteblas ankaŭ
en la kristanaj religioj, ekzemple dum la katolikaj diservoj oni ĉiam dankas pro tio kaj preĝas por la
aliuloj, sed ne tiel komplete por la tuta homaro kaj por la tuta universo.
Je la komenco de la ceremonio la partoprenanto detale analizas, kiu li (ŝi) estas, serĉas sian veran spiriton,
komprenas, ke sia korpo kaj animo estas altvaloraj, preĝas por la sanoj de sia korpo kaj animo kaj por
akiri saĝon, per kiu li scipovas sin mem serĉi, trovi kaj regi. Komprenante tion li konkludas, ke sia
hodiaŭa ĉi-tiea vivo estas altvalora kaj modeste kaj humile riverencas pro la mirindeco de sia vivekzisto.
Li rememoras, kiom multe li amas sin mem, sentas, ke sia amo estas ĝuste sia interna vivo kaj pro tio li
riverencas, por ke siaj familianoj ĉiam amu unu la alian, por ke oni spertu la forton de amo kaj la kreskon
de ĝojo, por ke oni serĉu ĝojon nur en amo kaj por ke oni sciu, ke amo trafluas la tutan universon.

Komencante la ekzercadon de la meditadaj teknikoj oni pensadas pri la signifeco kaj valoro de la vivo
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Rilate tiun ideon denove evidentiĝas, ke estas profunda simileco en la instruoj de la kristana kaj la
budhisma instruoj. Antaŭ unu jaro dum la 7-a Internacia Renkontiĝo de Meditado ĉi tie en Iksan mi jam
prelegis pri tio kaj klarigis, ke laŭ Jesuo Kristo la plej grava leĝo (en latina: mandatum magnum) por la
homaro estas
• Ami, respekti kaj adori Dion, la Kreanton de Ĉiuj Estaĵoj tutkore, tutanime kaj tutmense.
• Ami kaj respekti ĉiujn aliajn homojn en la mondo, same, kiel homo amas sin mem.
Post la pripensado de tiuj dilemoj de vivo la partoprenanto de la riverenca ceremonio fokusas al pli
profundaj filozofiaj temoj. Li pensas, ke la fonto de sia vivo kaj la origino de ĉies vivo de la universo
vivas en si mem, kaj laŭ tio li scias kaj kredas, ke ĉiuj prapatroj kaj spiritoj ĉiam vivas ĉi tie en si.
Komprenante tion, li petas pardonon de ĉiuj homoj, kiujn li vundis. Ankaŭ tiu agado okazas ĉiudimanĉe
en ĉiuj kristanaj diservoj kaj en la katolika kaj en la protestantaj eklezioj.
Sekvante la dankesprimon pro la vivo, la penton pro la kulpoj kaj la pardonpeton, la partoprenanto votas
pliboniĝon kaj riverencas por ke li ne faru malbonaĵon por si mem kaj por ke li estu nek tro fiera pri sia
avantaĝo, nek malnobliĝanta pro sia malavantaĝo. Poste li promesas malkaŝi la bonojn de aliuloj kaj kaŝi
iliajn kulpojn. Li riverencas, por ke li ne rivelu gravajn aferojn al aliuloj kaj por ke li ne havu venĝemon
kaj koleremon al ili. Rilate al la aliuloj li promesas diri nur la veron.

Dum la ekzercado de la 108 rivenecoj la partoprenantoj kultivas siajn korpon kaj spriton. La korekta
spirado estas grava parto de la ceremonio.
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La partoprenanto deklaras en penso, ke li ne esperas facilan plenumiĝon de sia laboro, ne esperas, ke
aliuloj obeas lin laŭ lia volo kaj li bone scias, ke la vivo havas multe da malfacilaĵoj. En la okcidenta
mondo mi trovis du dirojn, kiuj havis similajn signifojn. En Honolulu, la ĉefurbo de Hawaii oni vendis en
la merkato la venontan diron, skribite sur ligno:
DIO DONIS AL NI
LA FORTON,

por ke ni ŝanĝu ĉion, kion ni povas ŝanĝi,

LA PACIENCON, por ke ni toleru ĉion, kion ni ne povas ŝanĝi, kaj
LA SAĜECON,

por ke ni povu rekoni: kion ni povas, kaj kion ni ne povas ŝanĝi

La alian diron mi trovis en Eŭropo. En la Eŭropa kulturo estas konate, ke en la antikva Greka historio
Itaka estis rigardite, kiel feliĉa utopia lando kaj la vivocelo de multaj grekaj homoj estis vojaĝi tien, en la
landon de feliĉeco. (Itaka do estis simbolo de feliĉeco.) Komprenante tion, bonvola patro kuraĝigis sian
filon jene:
„Leviĝu, kaj ekiru al Itaka!
Ne hastu, sed rigardu kaj vidu!
Ne supozu, ke Itaka riĉe bonvenigos vin!
Itaka estas neniu alio, sed tio estas la vojaĝo mem (al Itaka).
Gravas nur, kio vi fariĝas dum via vojaĝo.”
La vera signifo de tiu alegoria diro montras, ke la celo de la homa vivo estas la trovo de feliĉo. Do, atingi
la celon, oni devas vojaĝi al Itaka, la lando de feliĉeco. Sed la alveno al Itaka tamen ne sufiĉas por trovi
veran feliĉecon. En tiu senco ne gravas, ĉu oni alvenas al Itaka, aŭ ne, sed gravas nur, kiel oni evoluas
dum sia vivo (En tiu senco la vivo estas simbole la vojaĝo al la lando de feliĉeco). Sekve de tio, se oni
efike kultivas sin dum sia vivo kaj se oni pligrandigas sian spiritan kaj mensan potencon, komprenas la
veron kaj vivas en harmonio kun la ekstera mondo, tiam oni atingas feliĉecon.
El tiu alegoria diro kompreneblas, ke la celo de la homa vivo estas la serĉado de feliĉeco, do oni devas
vivi tiel, ke ĉiu momento estu la plej bona tempo en la vivo. Por tio oni faras la sekvantan riverencon en la
ceremonio. Poste oni votas, ke nepre rekomencas eĉ pro eta bonfaro, vivas ĉiam juste en la mondo, ne
ignoras justecon pro egoismo, ne estas tro avara al aliuloj, ne insidas kontraŭ aliuloj por sia intereso kaj
pensadas pri la bonŝanca deziro gajni pli grandan profiton per malgranda spekulaĵo.

La ĉeestantoj de la meditado riverencas en la budapesta renkontigxo
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La partoprenanto komprenas, ke necesas kreskigi la forton por deteni sin de ĉiuj avidoj, deziras, ke la
valoro de vivekzisto ne enfalu en sklavecon al materio, ekkonas, ke alkroĉiĝo al siaj propraĵoj povas kaŭzi
suferon kaj konkludas, ke pro sia malsaĝo li povas enfali en la kavon, kiun li mem elfosis kaj baraktis. Por
eviti tion li promesas kreskigi la forton de saĝo por ne esti malkuraĝa kaj malnobla. Li venkas koleremon
per toleremo por povi fari bonon, ne malrespektas malfortulojn per ligo kun fortuloj, ĉefigas honeston sen
flato kaj riverencas por fariĝi homo, kiu estas justa kaj honesta pli al si mem, ol al aliuloj.
Li pensadas, kaj komprenas, ke feliĉo, malfeliĉo kaj avido estas en sia menso, scias, ke feliĉo ne estas
donata de aliuloj, sed kreata de si mem, kaj ke ordinaraĵo estas altvaloraĵo. Laŭ la pripensado li rekonas,
ke alkroĉiĝo al pasintaĵo estas malutila, same kiel troa zorgado pri la estonteco kaj konkludas, ke liberiĝo
de ĉiuj posedaĵoj malgraŭ posedo estas dezirata.
En tiu punkto denove evidentiĝas, ke estas profunda simileco en la orienta ŭonbulana kaj la okcidenta
kristana pensmanieroj. Estas miloj da kristanaj monaĥejoj kaj centmiloj da monaĥoj kaj monaĥinoj tra la
mondo, kiuj vere liberiĝis de ĉiuj posedaĵoj malgraŭ posedo kaj tiamaniere vivas sian vivon en feliĉeco,
servante la aliulojn. La plej bona ekzemplo de tio estas la vivo de Patrino Tereza en Kalkuto, kiu ricevis
Nobel-premion kun multegaj monoj, tamen ŝi liberiĝis de tiu mono kaj ofertis la tuton por aĉeti manĝaĵon
por la malriĉuloj kaj por konstrui kuracejon por la malsanuloj.
La partoprenanto de la medita ceremonio pensadas kaj scias, ke sin pacigas pacienco kaj ke pento estas
ĉefaĵo. Ankaŭ tio estas grava parto de la kristana diservo, do ankaŭ en la katolika diservo oni ripetas tiujn
vortojn ĉiusemajne en la sankta meso. Estas interese, ke en ambaŭ religioj, do kaj en la ŭonbulana kaj en
la kristana oni rekonis kaj agnoskis, ke la saĝo, aŭ la vero povas liberigi la homaron. „La vero liberigos
vin” legeblas en la Biblio kaj ankaŭ en la ŭonbulana religio estas devo de la religianoj la serĉado de la
vero celante atingi saĝecon. Pro tio ankaŭ en la 108 riverencoj oni pensadas pri la esenco de la vera vivo
kaj riverencas por akiri liberecon per saĝo.
Post la riverenco por tio la partoprenanto deklaras en penso, ke li volas fariĝi mastro de menso anstataŭ
postkuri ĝin, promesas diligente kultivi sin, dankas pro malfacilaĵoj, kiuj sin fortigas, konservas la
komencan puran menson malgraŭ tempofluo, preĝas en la menso plena je dankoj al ĉio, dankas pro la
povo trovi sin en silento, deziras havi altvaloran purecon por solidigi sian vivon, riverencas por
malriĉuloj, kiuj malfacile vivas pro malriĉo kaj por divido kun aliuloj, senkonsidere al tio, ĉu li havas
multe aŭ malmulte.
Farante la riverencojn oni komprenas, ke la mondo estas plena kun malfacilaĵoj, estas multaj homoj kiuj
suferas pro diversaj kialoj: malriĉeco, malsaneco, ktp., kaj ankaŭ la terglobo malsaniĝas pro malpurigo de
la naturo, kiun okazas la malsaĝa agado de la homaro. Pro tio oni riverencas ankau por la handikapuloj,
kiuj havas klaran kaj puran animon, por memvola malriĉo malgraŭ ĝuebla riĉo, por modesteco, kun kiu
oni humiligas sin sidante en malalta loko, por cedemo, kun kiu oni ĉiam pli konsideras aliulojn, ol sin
mem.
La partoprenanto pensadas, ke la terglobo kaj la naturo malsaniĝas, konscias, ke ĉiuj homoj kaj ĉiuj
estuloj de la terglobo vivas en la sama komunumo, preĝas por la vivuloj detruitaj kaj turmentataj pro
homa avido, deziras, ke la malsaniĝanta ekosistemo resaniĝu, aŭskultas sonon de la vivo, je kiu ĉielo kaj
tero planas kaj iluminiĝas rekonante, ke la vivo estas ritmo de animo.
Pensante pri tio oni ekscias, ke la vivo estas objekto de amo kaj sopiro, sentas, ke spirito puriĝas pro sono
de pura riverakvo, dankas pro la povo aŭdi belan kaj klaran birdosonon, lasas sian korpon al freŝa ventoso
kaj dankas pro la povo spiri puran aeron. Poste oni riverencas al la sovaĝaj floroj, kiuj ĉiam en sia loko
sentigas al si belecon, al montoj kaj kampoj, kiuj silentas brakumante dekstron kaj maldekstron kaj
dirante per vento kaj neĝo kaj ankaŭ al la tero, kiu ĉiam vivigas ĉiujn plantojn kaj estulojn.
Oni dankas al la ĉielo, kiu kreskigas ĉiujn vivulojn, deziras sian pacon kaj sopiras pacon kun ĉiuj vivuloj.
La partoprenanto riverencas por paco de siaj kunvivantaj najbaroj, por paco inter regionoj sensence
dividitaj, por paco inter ŝtatoj batalantaj pro politikaj interesoj, por paco inter ĉiuj religioj de la mondo,
por paco inter vivantoj kaj mortintoj, por paco inter homo kaj la naturo kaj por paco de menso plena je
iluminiĝo.
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Oni preĝas ankaŭ por manpremo inter havuloj kaj senhavuloj, por manpremo inter sanuloj kaj malsanuloj
kaj por manpremo inter lernintoj kaj nelernintoj. La partoprenanto riverencas por la vivo perdinta sian
originan aspekton pro malluma ombro, akceptas modeste ĉiujn karmojn kaŭzitajn de si, dankas al homoj,
kiuj amas kaj prizorgas sin, dankas pro ĉiuj bonoj kaj belaĵoj, kiujn li ĝuas, kaj dankas ankaŭ pro la
mirindeco de sia vivekzisto kaj pro la senĉesa naskiĝo de novaj vivuloj. Fine oni riverencas por si mem,
kiu entenas ĉi ĉion, komprenante ke estas unu universo, kaj sentante, ke li estas altvalora vivulo en tiu
universo.
Tiamaniere la kvardekminuta riverenca ceremonio finiĝas kaj poste estos silento en la ceremonia ĉambro.
Nur mallaŭta sono de monteta riverakvo aŭskulteblas kun kanto de birdoj. Farante la 108 riverencojn la
korpo de la partoprenanto iomete laciĝas kaj pensante pri la menciitaj multaj profundaj filozofiaj temoj li
komprenas la veran lokon de sia vivo en la universo. Tiel lia animo plipuriĝas kaj ankaŭ lia spirito
pligrandiĝas.

Konkludoj
1. La cxiutaga ekzercado de tiu trejna metodo havas bonajn spiritan, mensan, fiziologian, moralan
kaj socian efikojn.
2. La kvardekminuta farado de la 108 riverencoj havas similan efikon, kiun farado de gimnastiko
havas, do konservas la korpon en bona sana stato. Pro tio eblas konkludi, ke tiun trejnan
metodon oni povas uzi kiel specialan fizikoterapion.
3. Aŭskultante la sonon de la naturo, la sonon de la riverakvo kaj la monotonajn instruojn rilate al
la pripensendaj temoj la partoprenanto trankviligas sin kaj malaltigas la malbonan kaj damaĝan
streson. Tiel oni povas eviti la estiĝon de multaj civilizaciaj malsanoj, kiun malbona kaj damaĝa
streso kaŭzas, pro kiu centoj da milionoj da homoj suferas en la nuna mondo.
4. Ripetante la moralajn instruojn la partoprenanto povas ŝanĝi sian pensmanieron, purigi sian
animon kaj altigi sian moralan nivelon. Komprenante la instruojn oni kondutas pli modeste, alte
taksas la valoron de vivo kaj fariĝos pli feliĉa homo en la socio. Tio estas la individua avantaĝo
de la ekzercado de tiu trejnometodo.
5. Krom la avantaĝo por individuoj la ekzercado de la 108 riverencoj havas avantaĝojn ankaŭ por
la tuta homa komunumo. Se la membroj de la socio estas pli moralaj, tiam la krimfarado
malgrandiĝas, la medio kaj la naturo plipuriĝas, la ekonomia evoluo plirapidiĝas kaj la
internaciaj rilatoj fariĝas pli pacaj. Pro tio estus dezirata uzi tiun metodon de sinkultivo ne nur en
la ŭonbulana religio sed ankaŭ en aliaj socioj kaj en la orienta kaj en la okcidenta mondo.
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