Dziesięć czynników
Buddyzm w wielu swoich naukach przedstawia Buddę jako istotę nadludzką, której zdolności i
mądrość są nieosiągalne dla zwykłych ludzi. Jednak Sutra Lotosu objawia, że życie Buddy nie jest
oddzielone od życia zwykłego człowieka. Budda to osoba, która poleruje i odkrywa swój
wewnętrzny stan życia, w którym mądrość, współczucie, życiowa energia i odwaga są w pełni
rozwinięte. Nichiren Daischonin buddyjski nauczyciel żyjący w XIII wieku napisał: "Człowiek
błądzący zwany jest zwykłym śmiertelnikiem, człowiek oświecony zwany jest Buddą"
Dziesięć czynników przedstawionych w Sutrze Lotosu określa podstawową rzeczywistość życia,
Wymienione są w rozdziale (drugim) „Celowe Środki” Sutry Lotosu, w którym czytamy:
„Prawdziwy aspekt wszystkich zjawisk może być rozumiany i dzielony tylko między Buddami. Ta
rzeczywistość składa się z powierzchowności, natury, istoty, mocy, wpływu, wewnętrznej
przyczyny, relacji, utajonego skutku, jawnego skutku i spójność od początku do końca”.
Te dziesięć czynników są wspólne dla wszystkich żyjących istot, w każdym stanie życia (dziesięciu
światach) od stanu piekła po stan Buddy. Jak napisał Prezydent SGI Daisaku Ikeda: „Twierdzenie,
że istoty dziesięciu światów wszystkie posiadają dziesięć czynników...jest niczym więcej jak
afirmowaniem tego, co widać okiem Buddy, które nie widzi różnicy pomiędzy życiem Buddy a
życiem innych. Oświecenie wszystkich ludzi jest więc zupełnie pewne"
Dziesięć czynników dostarcza pomocną wskazówkę dotyczącą istotnych składników, które tworzą
całe życie
Nikt nie mógłby powiedzieć, że on czy ona nie ma żadnego „wyglądu" . Taka osoba byłaby
niewidoczna. Tak samo nie można powiedzieć o kimś, że nie ma osobowości , nie ma energii, czy
nie wykazuje żadnej aktywności. Tak więc jak długo żyjemy tak długo pokazujemy dziesięć
czynników. Wszyscy posiadamy fizyczną tożsamość składającą się na nasze ciało, posturę itd.;
nasz wygląd i naturę, niewidoczne aspekty naszego temperamentu czyli osobowości takie jak brak
opanowania, życzliwość, dobroć, małomówność. Nasza istota czyli podstawowa tożsamość jest
złożona z tych dwóch aspektów.
Moc jest życiowym potencjałem siły czyli energii do osiągnięcia czegoś, a wpływ jest momentem
albo działaniem podjętym wtedy, kiedy utajona moc jest aktywowana. Wewnętrzna przyczyna
zawiera możliwości wpisane w nasze życie i wewnętrzne karmiczne tendencje lub orientacje, które
stworzyliśmy naszymi myślami, czynami, słowami z przeszłości. Relacja jest zewnętrzną
przyczyną, która pomaga aktywować wewnętrzną przyczynę. Utajony skutek jest rezultatem, który
powstał równocześnie w głębi naszego życia w wyniku tej interakcji, a manifestowany skutek jest
widocznym zewnętrznym rezultatem, który w końcu się ukazuje. Spójność od początku do końca
oznacza, że wszystkie dziewięć czynników są perfekcyjnie zgodne w wyrażaniu naszego stanu życia
w danym momencie.
W przypadku człowieka, u którego rozwija się rak, wewnętrzną przyczyną mógł być genetyczny
„potencjał" do rozwoju choroby. Wraz z działaniem zewnętrznej przyczyny takiej jak niezdrowy,
stresujący tryb życia lub wpływ napromieniowania , gen raka (utajony skutek) jest poruszony i w
wyniku rozmnażania komórek (ujawniony skutek) ukazują się symptomy nowotworu. Zdarza się,
że wówczas człowiek wpada do piekła cierpienia, ale kiedy zrozumie, że można rzucić wyzwanie
tej sytuacji wtedy będzie w stanie doświadczyć nawet stanu radości, który zamanifestuje się w
sposób spójny, integralny poprzez wszystkie dziesięć czynników.
Dziesięć czynników może być użytych jako szkielet dla przeanalizowania danej sytuacji.
Postrzegając dany stan spraw z perspektywy dziesięciu czynników łatwiej określić korzenie

cierpienia i zmienić sytuację tak by prowadziła do radości. Dziesięć czynników tworzy również
część szerokiej teoretycznej struktury „trzech tysięcy światów w pojedynczym momencie życia (w
jednej sekundzie)."
Na głębszym poziomie, Nichiren tłumaczy, że dziesięć czynników to w rzeczywistości manifestacja
fundamentalnego, kreatywnego i współodczuwającego życia kosmosu. Wyraża się ona jako
Mistyczne Prawo czyli Myoho-renge-kyo. Widząc wszystkie rzeczy jako manifestację Mistycznego
Prawa życia można uświadomić sobie to, co Sutra Lotosu określa jako „prawdziwy aspekt
wszystkich zjawisk"
Taka świadomość nie usprawiedliwia łatwego podejścia do życia. Niewłaściwe jest mówienie, że
jesteśmy Buddą tacy jacy jesteśmy, nawet bez robienia jakiegokolwiek wysiłku i bez
kontynuowania praktyki. Mówiąc jedynie, że rzeczywistość, pełna cierpienia i problemów jest sama
w sobie prawdziwą istotą manifestującą oświecone życie kosmosu, nie prowadzi do polepszenia
życia ludzi i społeczeństwa. Raczej prawdziwy aspekt powinien być rozumiany jako potencjał
możliwy do zrealizowania. Nichiren nauczał, że nie wystarczy mieć świadomość na teoretycznym
poziomie prawdziwego aspektu naszego życia. Nawoływał swoich wyznawców, by zaangażowali się
w buddyjską praktykę pozostając w środku rzeczywistości i stawiając sobie wyzwania. Zmieniając
siebie i nasze otoczenie, by błyszczało pozytywnym potencjałem jaki posiadamy, objawiamy
prawdziwy aspekt wszystkich zjawisk - Stan Buddy - w naszym własnym życiu.
[SGI Quarterly, październik 2000 ]

