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Ið pirmojo skyriaus

Nors vi siš kai su pran ta ma, kad sa mu ra jus pri va lo nuo lat gerb
ti Sa mu ra jaus ke lią, at ro do, kad mes vi si itin ap lai dūs. To dėl 
paklaus tì, kur sly pi Sa mu ra jaus ke lio pras mė, tik ne dau ge lis 
at sa ky tų ne mirk te lė ję. Ši taip yra to dėl, kad žmo gus iš anks to 
ne ži no at sa ky mo į to kį klau si mą. Tai liu di ja apie ne pa gar bą 
Sa mu ra jaus ke liui. 

Ap lai du mas yra siau bin gas da ly kas. 

Sa mu ra jaus ke lio es mė yra mir tis. Jei at si dur si si tu a ci jo je, 
ku rio je teks rink tis „ar ba – ar ba“, ne dels da mas pa si rink mir tį. 
Tai nė ra itin sun ku. Būk ryž tin gas ir ver žlus. Tik sil pnad va siai 
gud ro čiai lin kę tvir tin ti, kad mir ti ne pa sie kus sa vo jo tiks lo, 
vadina si, nu stip ti it šu niui. Kai ten ka rink tis tarp gy ve ni mo ar 
mir ties, ne bū ti na siek ti kaž ko kio tiks lo. 

Vi si trokš ta me gy ven ti, to dėl ne nuos ta bu, kad kiek vie nas 
sten gia mės su ras ti pa si tei si ni mą ir iš veng ti mir ties. Bet jei gu 
žmo gus ne pa sie kė tiks lo, o gy ve na to liau, tai jis – tik ras bai lys. 
Ši taip elg tis la bai pa vo jin ga. Mir ti ne pa sie kus tiks lo – iš ties šu
niš kas ga las ir gry na ak la ti kys tė. Ta čiau tai ne už trau kia jokios 
gė dos. To kia mir tis yra Sa mu ra jaus ke lio pa grin das. Jeigu žmo
gus kiek vie ną ry tą ir kas va ka rą ruo šis mir čiai ir įstengs gy ven ti 
taip, tar si jo kū nas bū tų mi ręs, jis pa sieks tik rą ją samurajaus 
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lais vę. To kio žmo gaus gy ve ni mas bus ne pri ekaiš tin gas, ir jam 
pa vyks įgy ven din ti sa vo su ma ny mus. 

Ge ras tar nas yra tas, ku ris be są ly giš kai ir nuo šir džiai paklūs
ta sa vo šei mi nin kui. Toks tar nas pats ge riau sias. Jei gu žmo gus 
at ėjo į pa sau lį gar sio je šei mo je, ku rios šak nys sie kia šimt mečius, 
tai pa kan ka tik gi liai su si mąs ty ti apie prie der mę sa vo pro tė
viams, pa nie kin ti kū ną ir pro tą ir uo liai pa si švęs ti tar nys tei. 
O jei gu toks žmo gus ap do va no tas iš min ti mi ir ga bu mais, tai 
dar ir di džiu lė sėk mė. Ta čiau net gi tas, ku ris yra nie kam ti kęs 
ir la bai ne vik rus, ga li tap ti pa ti ki mas tar nas, jei gu tik bus ku
pi nas ryž to ir nuo šir džiai vyk dys šei mi nin ko va lią. Tuo metu 
žmogus, ga lįs pa si gir ti tik iš min ti mi ir ga bu mais, yra ne ver tas 
nė sudilusio ska ti ko. 

Pa gal bū dą žmo nės skirs to mi į tuos, ku rie ap do va no ti grei tu 
mąs ty mu, ir tuos, ku rie lin kę at si skir ti ir vis ką ra miai ap galvoti. 
An tra ver tus, kad ir ko kie bū tų žmo gaus bū do pri va lu mai 
ir trū ku mai, jis su ži bės stul bi na ma iš min ti mi, jei gu mąs tys 
nesava nau diš kai ir tvir tai lai ky sis po no Nabeši mos sa mu ra jų 
ke tu rių prie sa kų.1

Žmo nės ma no, kad nuo lat gi lin da mie si į su dė tin gus rei kalus, 
jie ge bės juos su tvar ky ti. Ta čiau mąs ty da mi jie va do vau ja si tik 
sa va nau diš kais tiks lais, to dėl gal vo je su ka si krei vos min tys, o 
spren di mai bū na nie kam ti kę. 

Sun ku at si sa ky ti kvai los gal vo se nos ir iš siug dy ti ne sa va
nau diš ku mą. Ta čiau, jei gu svars ty da mas rei ka lą ne gal vo si apie 
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jį, o vi są dė me sį su telk si į ke tu ris sa mu ra jų prie sa kus, ne siek si 
as me ni nės nau dos ir ne gai lė si pa stan gų, tai ta va sis spren di mas 
bus tik rai ne pra stes nis už anks tes nius. 

Ka dan gi daž nai el gia mės pa si kliau da mi sa vuo ju įžval gu mu, 
tai leng vai tam pa me sa va nau džiai, ne klau so me pro to bal so, o 
tuo met įvy kiai ima klos ty tis ne itin sklan džiai. Žmo nės pa stebi, 
ko kie nie kin gi, ne do ri, ri bo ti ir men ki mū sų sie kiai. Kai žmogus 
ne įsten gia pro tin gai nu spręs ti, ver ta pra šy ti iš min tin ges nių jų pa
ta ri mo. Šis įstengs lai ky tis Ke lio prie sa kų, nes jo ne sa va naudiš ki 
ir nuo šir dūs pa ta ri mai sklin da iš ne sa va nau dės šir dies. Ki tų 
aki mis to kie spren di mai tik rai at ro dys itin iš min tin gi. Toks mąs
ty mas la bai pa na šus į me dį su dau gy be šak nų. Ta čiau kiek daug 
žmo nių, ku rių pro to lanks tu mas – tar si že mėn įbes ta lazda. 

Mes ty ri nė ja me pra ėju sių lai kų žmo nių mo ky mą, jų dar
bus, kad iš mok tu me se no vės iš min ties ir iš veng tu me sa va nau
diškumo. Kai at si kra to me sa vų ydų, klau so me se no lių pa mo
ky mų ir ta ria mės su ki tais žmo nė mis, rei ka lai klos to si pui kiai, 
o ne sėkmės ap len kia. Po nas Kacuši gė sė mė si iš min ties iš po no 
Na o ši gės. Apie tai už si me na ma Oha na ši ki ki ga ky je. De rė tų 
padė ko ti už to kį jo rū pes tį.

Ki ta dos gy ve nęs sa mu ra jus, ku riam tar na vę jo pa ties jaunes
nie ji bro liai. Šie ke liau da vę drau ge kas kart, kai jis iš si ruoš davęs 
į Edą ar Ka mi ga tos pro vin ci ją. Pa sa ko ja ma, kad jis tar da vę sis 
su bro liais ir dėl as me ni nių, ir dėl vi suo me ni nių rei ka lų, to dėl 
ne lai mės jį ap lenk da vu sios. 
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Sa ga ra Kiu ma su ta rė su sa vo šei mi nin ku ir tar na vo jam taip, 
tar si pa ties kū nas jau bū tų mi ręs. To kių kaip jis tė ra vie nas iš 
tūks tan čio. 

Kar tą meist ras Sa kio su ren gė svar bų su si ti ki mą Mi dzu ga jės 
so dy bo je, ir Kiu mai bu vo įsa ky ta pa si da ry ti se pu ku. Tuo me tu 
Osa ko je, po no Ta ku Nu jo prie mies čio na me, tre čia ja me aukšte, 
pui ka vo si ar ba tos kam ba rys. Kiu ma iš si nuo mo jo tą kam ba rį 
ir, su kvie tęs į jį vi sus Sa gos ra jo no dy ki nė to jus, su ren gė lė
lių vaidini mą, ku ria me ir pats val dė vie ną lė lę. Su si rin ku sie ji 
vi są nak tį gė rė ir triukš ma vo. Po no Ta ku Nu jo na mas sto vė jo 
gre ta po no Sa kio so dy bos, to dėl triukš min ga drau gi ja ne tru ko 
sukelti su maiš tį kai my nys tė je. Grieb da ma sis to kių veiks mų, 
Kiu ma mei liai gal vo jo tik apie sa vo šei mi nin ką ir de gė ryž tu 
pa si daryti se pu ku.2 

Bū ti tar nu reiš kia ne ką ki ta, o nuo la ti nę pa ra mą sa vo šei mi
nin kui, at si da vi mą jo sam pra tai apie gė rį ir blo gį ir bet ko kios 
as me ni nės nau dos at si sa ky mą. Jei gu dai miaus val do je at si ras 
bent trys to kie žmo nės, ji bus sau gi. 

Jei gu pa žvelg tu me į pa sau lį, ku ria me vi skas te ka sa va va
ga, tai pa ma ty tu me dau gy bę žmo nių, ku rie pel nė pa si ti kė ji mą 
parodę ap si mes ti nį at si da vi mą, nu si ma ny mą ir gy ve ni miš ką 
patir tį. Ta čiau vos tik po nas iš ei na į at sar gą ar at si ski ria nuo 
žmo nių, iš kart at si ran da šut vė to kių tar nų, ku rie nu sig rę žia nuo 
jo ir sie kia nau jo jo šei mi nin ko pa lan ku mo. Apie to kius da lykus 
net ne ma lo nu gal vo ti. Aukš ta kil miai ir že ma kil miai žmo nės, 
pa si žy min tys gi lia iš min ti mi ir pa tir ti mi, daž nai ma no esan tys 
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tik rie ji iš ti ki mi tar nai, ta čiau kai pri rei kia var dan šei mi nin ko 
pa au ko ti gy vy bę, jiems ima dre bė ti kin kos. Tik ra gė da. To dėl 
bū na, jog nie kam ti kęs žmo gus tam pa ne pri lygs ta mas ka rys, 
jei gu tik jis at si sa ko sa vo gy ve ni mo ir vi siš kai pa klūs ta šei
mi nin kui. Micuši gės mir ties lai kais bu vo toks pa vyz dys. Tai 
aš bu vau tas at si da vęs ir vie nin te lis jo tar nas. Ki ti se kė man 
įkandin. Vi sada iš di dūs ir gob šūs dva riš kiai nu sig rę ždavo nuo 
šei mi ninko vos tik mir tis už spausdavo jam akis. 

Sa ko, kad tar no ir šei mi nin ko san ty kiuo se svar biau sia – 
atsida vi mas. Nors iš pra džių jis ga li pa si ro dy ti ne pa sie kia mas, 
iš tie sų yra ta vo pa no sė je. Jei gu vie ną kar tą nu sprę si pa si kliau ti 
juo, tai tą pa tį mirks nį tap si ne pri ekaiš tin gas tar nas.

Ne pa pras tai svar bu iš sa ky ti sa vo nuo mo nę ki tam žmo gui ir 
iš tai sy ti jo klai das. Taip gims ta atjau ta, ku ri yra di džiau sia tar
nys tės pa gal bi nin kė, ta čiau toks el ge sys rei ka lau ja itin milžiniš
kų pa stan gų. Ne sun ku at skleis ti ge rą sias ir blo gą sias žmo gaus 
sa vy bes, o taip pat pa reikš ti apie jas sa vo nuo mo nę. Daž niau
siai žmo nės gal vo ja, kad da ro ki tiems ge ra, sa ky da mi jiems 
ne ma lo nius ar ne pri im ti nus da ly kus, ta čiau jei gu jų pastabos 
ne su lau kia rei ka lin go su pra ti mo, tie žmo nės ima manyti, kad 
dau giau nie kuo ne ga li pa dė ti. Ši nuo sta ta klai dinga. Tas pat lyg 
ap šmeiž tum žmo gų ir už trauk tum jam gė dą, o pats rū pin tu meisi 
kuo grei čiau nu si mes ti šį ak me nį nuo krū ti nės.

Prieš pa teik da mas žmo gui sa vo nuo mo nę, ge rai ap gal vok, ar 
jis lin kęs ją pri im ti. Dėl to rei kia iš pra džių su si pa žin ti artimiau ir 
įsi ti kin ti, kad žmo gus vi siš kai pa si kliau ja ta vo žo džiais. Kalbė
da mas apie da ly kus, ku rie jam bran gūs, sten kis by lo ti tin kamus 
žo džius ir siek vi siš ko su pra ti mo. Pri klau so mai nuo ap lin kybių, 
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pa gal vok, kaip ge riau siai pa si elg ti – pa ra šy ti laiš ką ar at si
sveikinti su pa šne ko vu. Pa girk jo ge rą sias sa vy bes ir im kis bet 
ko kių prie mo nių, kad pa drą sin tum. Gal būt de rė tų pa pa sa ko ti apie 
savąsias ydas, ne už si me nant apie jo sil pną sias vie tas, tačiau taip, 
kad pats apie jas su si mąs ty tų. Pa si stenk, kad ta vo pa tarimą jis 
pri im tų taip, kaip troš ku lio iš kan kin tas žmo gus pri ima vandenį. 
Tik ta da ta vo iš sa ky ta nuo mo nė leis iš tai sy ti klai das. 

Tai ne pa pras tai sun ku. Jei gu žmo gaus ydą le mia il ga me tis 
įpro tis, ko ge ro, tau ne pa vyks nu ga lė ti. Kal bu iš sa vo pa tir ties. 
At vi rau ti su vi sais bi čiu liais, tai sy ti vie niems ki tų klai das ir 
niekuo met ne pa mirš ti apie prie der mę bū ti nau din gam sa vo 
šeimi nin kui – štai ką reiš kia tar no atjau ta. Bet jei gu ap šmeižei 
žmo gų, tai kaip ga li ti kė tis, kad jis taps ge res nis žmo gus? 

Žio vau ti ki tų žmo nių aki vaiz do je – prasto sko nio žen klas. 
Jei gu ne ti kė tai pa ju tai no rą žio vau ti, tai jis pra dings vos tik delnu 
per brauk si kak tą iš apa čios į vir šų. Jei gu tai ne pa dės, ap lai žyk 
lū pas ne pra ver da mas bur nos ar pa pras čiau siai už si denk ran ka 
ar ba ran ko ve, kad nie kas ne pa ma ty tų, ką da rai. Tą pa tį ga li ma 
pa sa ky ti ir apie čiau dė ji mą. Jei čiau dė si ki tų aki vaiz do je, pasi
rody si tik ras kvai lys. Yra dar ke le tas da ly kų, ku rie rei ka lau ja 
ati du mo ir ug dy mo. 

Kai kaž koks žmo gus pa reiš kė, kad ūkio rei ka lus de ra tvar
ky ti kruopš čiai ir smul kme niš kai, ki tas at šo vė, jog iš to ne bus 
jo kios nau dos. 



13

Vi si ži no, kad žu vys ne gy vens ten, kur ply ti vien tik skai
drus van duo. Ta čiau jei tel ki ny je gau su plū de nų ar dar kaž ko 
panašaus, tai žu vys slėp sis jų še šė ly je ir gau siai dau gin sis. Tad 
ir že mes nių sluoks nių at sto vai gy vens ra miai, jei gu į kai ku rias 
jų gy ve ni mo sri tis bus žiū ri ma pro pirš tus. Tai svar bu su vok ti 
ver ti nant ki tų žmo nių el ge sį.

Kar tą, kai po nas Micuši gė dar bu vo ber niu kas, šven ti kas 
Ka jo nas jam lie pė kaž ką iš kny gos skai ty ti bal su. Ta da po nas 
Micuši gė pa kvie tė ki tus vai kus ir pa tar nau to jus ir jiems ta rė: 
„Pra šom at ei ti ir pa klau sy ti. Sun ku skai ty ti, kai nie kas neklau
so.“ Šven ti ką pa vei kė jo žo džiai ir jis ta rė su si rin ku siems: „Štai 
pa vyz dys, ku riuo vi siems de rė tų sek ti.“ 

Kiek vie ną ry tą de ra nu si lenk ti po nui ir tė vams, o ta da 
dievybėmsglo bė joms ir bu domsser gė to jams, ku rie pa lan kūs 
šei mi nin kui. Jei gu tu vi suo met teik si pir me ny bę sa vo šei mi
nin kui, ta vo tė vai ap si džiaugs, o die vai ir bu dos pri tars. Ka rys 
gal vo ja tik apie sa vo šei mi nin ką. Jei gu sa vy je iš puo se lė si ryžtą, 
tai vi są dė me sį skir si tik šei mi nin kui ir ne si trauk si nuo jo nė 
per žings nį.

Be to, mo te ris pri va lo bū ti taip pat at si da vu si sa vo vy rui, 
kaip jis – sa vo šei mi nin kui. 

Pasak vie no žmo gaus, prieš ke le tą me tų Ma cu gu ma Kio
a nas pa pa sa ko jo to kią is to ri ją: „Me di ci nos prak ti ko je vais tai 
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skirstomi pa gal In ir Jang, tai yra pa gal vy riš ką jį ir mo te riš ką jį 
pra dus. Mo te rų ir vy rų pul sas taip pat ski ria si. Ta čiau per pas
ku ti niuo sius pen kias de šimt me tų vy rų pul sas ta po toks pat, kaip 
ir mo te rų. Pa ste bė jęs šį da ly ką, pri tai kiau vie ną mo te riš ką akių 
vais tą gy dy da mas vy rus ir pa ste bė jau, kad jis pa de da. Ta čiau kai 
pa mė gi nau gy dy ti vy rus vy riš kais vais tais, ne pa ste bė jau jokio 
pa ge rė ji mo. Tuo met su pra tau, jog vy riš ko ji dva sia nusilpo, jie 
ta po pa na šūs į mo te ris, ir at ėjo pa sau lio pa bai ga. Ka dan gi pats 
bu vau šio reiš ki nio liu di nin kas, tai vis ką lai kiau pa slaptyje.“

Jei gu, at si min da mi šią is to ri ją, pa žvelg tu me į mū sų lai kų 
vy rus, tai at ras tu me, jog to kių, ku rių pul sas pa na šus į mo te rų, 
yra la bai daug, nes tik rų vy rų li ko tik ke le tas. To dėl nu ga lė ti 
prie ši nin kus šiais lai kais ne rei kia be maž jo kių pa stan gų. Tai, jog 
ne dau ge lis vy rų su ge ba meist riš kai nu kirs ti gal vą, tik įrodo, kad 
jų drą sa išgaravo. Jei gu kal bė si me apie kai šia ku, tai teks pri pa
žin ti, jog gy ve na me to kiais lai kais, kai vy rai ta po itin išradin gi 
kur da mi pa si tei si ni mus. Prieš ke tu rias de šimt ar pen kias de šimt 
me tų, kai iš ban dy mai, pa na šūs į ma ta nu ki, bu vo laiko mi vy
riš ku mo ap raiš ka, jie gė di jo si pa ro dy ti sa vo draugams šlau nis 
be ran dų, to dėl pa tys jas per si dur da vo. 

Vy rų pa šau ki mas – krau ge riš ka veik la. Mū sų die no mis ši 
nuo sta ta lai ko ma kvai lys te. To dėl vi si rei ka lai yra iš min tin gai 
tvar ko mi tik kal bo mis, ir vi si sten gia si iš veng ti dar bų, ku rie 
rei ka lau ja pa stan gų. No rė čiau, kad jau nuo liai su pras tų ma no 
min tis.

Šven ti kas Ta ne nas daž nai kar to da vo: „Ap link taip ma
ža supra tin gų žmo nių to dėl, kad šven ti kų mo ky mas re mia si 
„nepro to“ nuo sta ta. O „nepro tas“ – tai tas pats pro tas, tik gry nas 
ir ne su dė tin gas.“3 Iš ties įdo mu.
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Po nas Sane no ris pa skė: „Vie na me ato dū sy je nė ra vie tos už
gai doms, ten sly pi Ke lias.“ Ta čiau nė vie nas žmo gus neįstengia 
to aiš kiai su vok ti. Aiš ku mas pa sie kia mas tik nuo la ti nė mis ir 
il ga lai kė mis pa stan go mis.

De rė tų jaus ti tik rą dė kin gu mą už pas ku ti ni ą ją ei lė raš čio 
eilutę, ku ri skam ba: Kai ta vo ji šir dis pa klaus.4 Gal būt ją de
rėtų su vok ti taip pat kaip Nem bu cu. Juk anks čiau jis skambė jo 
dau ge lio žmo nių lū po se. 

Mū sų lai kais žmo nės, ku riuos va di na pro tin gais, ap gau dinė
ja ki tus, pri si den gę ta ria ma iš min ti mi. Dėl šios prie žas ties jie 
bloges ni už ne iš si la vi nu sius kai mie čius. Ne iš si la vi nęs žmo gus 
el gia si at vi rai. Jei gu pa žvelg tum gi liai į šir dį, kar to da mas minty
se tą ei lė raš čio ei lu tę, jo je ne lik tų jo kių slap ta vie čių. Tai puikus 
iš mė gi ni mas. To dėl rei kia iš anks to ruoš tis to kiems iš šū kiams, 
kad vė liau ne tek tų gė dy tis sa vo el ge sio. 

Žo dis gen reiš kia „iliu zi ją“, ar ba „vai duok lį“. In di jo je žmo
gus, ku ris ro do fo ku sus, yra va di na mas gendžiucuši, arba iliu zi
jos kū ri mo meist ru. Vis kas šia me pa sau ly je tė ra lė lių spek tak lis. 
Štai ką reiš kia žo dis gen. 

Ne pa kęs ti ne tei sy bės ir gin ti tei sin gu mą ne leng va. Be to, 
gal vo da mas, jog vi suo met de ra bū ti tei sin gam ir iš vi sų jė gų 
to siek da mas, su lauk si prie šin go po vei kio ir pa da ry si dau gy bę 
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klaidų. Ke lias yra kaž kas la biau iš ki les nio nei tei sin gu mas. Tuo 
įsi ti kin ti la bai sun ku, bet tai yra aukš čiau sia iš min tis. Jei gu į 
vis ką žvelg si me va do vau da mie si šiuo po žiū riu, tai su vok si me, 
jog to kie da ly kai kaip tei sin gu mas yra itin pa vir šu ti niš ki. Jei gu 
žmo gus ne su pran ta pats, tai ši to ap skri tai ne įma no ma su pras ti. 
Ta čiau vis tiek yra bū das ei ti Ke liu, net jei gu to ne su pran ti. Ši tai 
pa sie kia ma ta rian tis su bi čiu liais. Net gi tas, ku ris ne per prato 
Ke lio, re gi ki tus žmo nes iš ša lies. Tai pri me na go žai dė jų prie
žo dį: „Tas, ku ris žiū ri iš ša lies, tu ri aš tuo nias akis.“ Posakis: 
„Min tis po min ties – ir mes su vo kia me sa vo klai das“ taip pat 
reiš kia, jog iš ki liau sias Ke lias pa sie kia mas tik ben drau jant su 
ki tais žmo nė mis. Se no vės pa da vi mai ir kny gos mo ko mus at si
kra ty ti su sta ba rė ju sio as me ni nio mąs ty mo ir pa si švęs ti se no lių 
iš min čiai. 

Kar tą vie nas gar bin go am žiaus kar do meist ras štai ką 
pasakė: „No rė da mas per pras ti mo ky mą žmo gus pri va lo per ei ti 
ke le tą pa ko pų. Že miau sio je pa ko po je žmo gus mo ko si, ta čiau 
iš to nėra jo kios nau dos, to dėl jis lai ko sa ve ir ki tus ne įgu du
siais. Toks žmo gus yra nie kam ti kęs. At si dū ręs vi du ri nio jo je 
pa ko po je jis taip pat nie kam ti kęs, ta čiau su vo kia sa vo ir ki tų 
trū ku mus. Pasiekęs aukš tes ni ą ją pa ko pą jis di džiuo ja si sa vo 
ge bė ji mais, džiau gia si gi ria mas ki tų žmo nių, ir sie lo ja si dėl 
sa vo bi čiu lių trū ku mų. Toks žmo gus jau ga li bū ti nau din gas. 
Pa sie kęs aukščiau sią pa ko pą žmo gus at ro do taip, tar si jis nie
ko ne ži notų.“ 

Tai pa grin di nės pa ko pos. Ta čiau yra dar vie na, svar bes nė už 
vi sas ki tas pa ko pa. Šia me lyg me ny je žmo gus su vo kia tobulėji
mo Ke ly je be ga ly bę ir nie kuo met ne gal vo ja, kad jo kelio nė 
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