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Dōgen Kigen 
 
Zbiór zasad, na które naleŜy zwrócić szczególną uwagę studiując 
Drogę, pierwszego patriarchy [klasztoru] Eihei1 
 
tłumaczenie/translation Maciej Kanert 
 
1. O tym, Ŝe naleŜy wzbudzić [w sobie] umysł pragnący osiągnięcia 
Przebudzenia2 
Oznacza to, iŜ umysł pragnący osiągnięcia Przebudzenia ma wiele nazw, 
lecz jest jednym umysłem. Patriarcha Nāgārjuna 3  powiedział: „Tylko 
umysł obserwujący powstawanie i ginięcie 4  oraz nietrwałość 5 
[wypełniające] świat nazywa się umysłem pragnącym osiągnięcia 
Przebudzenia”. CzyŜ zatem powinniśmy, w kaŜdym razie zgodnie z tą 
[definicją] owego umysłu, czynić go umysłem pragnącym osiągnięcia 
Przebudzenia? [Tak.] Zaprawdę, gdy obserwujemy nietrwałość, nie rodzi 
się w nas umysł „ja” 6 , nie powstaje myśl o sławie i korzyściach 7 . 
Obawiamy się [wówczas], Ŝe czas mija niezwykle szybko i dlatego 
praktyka Drogi [jest niczym] ratowanie palącej się głowy8. Dostrzegamy 
kątem oka, iŜ ciało-i-Ŝycie nie są trwałe i dlatego [nasz] wysiłek naśladuje 
stanie na palcach9. Na przykład, nawet jeŜeli usłyszy się hymn śpiewany 

                                                        
1 Oryg. jap. Gakudō yōjinshū. Jest to zbiór pouczeń Dōgena, wygłoszonych między 1 
rokiem ery Antei (1227) a 1 rokiem ery Tempuku (1233), zebranych i zredagowanych 
przez najbliŜszego ucznia Dōgena, Ejō Kouna (1198-1280), w 2 roku ery Tempuku 
(1234). 
2 Skr. bodhi-citta, chiń. pudixin, jap. bodaishin. Dosłownie „umysł Oświecenia”. 
3 Chiń. Longshu, jap. Ryūju (przełom II i III w. po Chr.). Jeden z najwaŜniejszych 
filozofów buddyjskich, załoŜyciel szkoły mādhyamika (chiń. zhongguan, jap. chūgan, 
„środkowa droga”), uznawany przez sekty zenistyczne za czternastego patriarchę zen w 
Indiach. 
4  Skr. udaya-vyaya, „rośnięcie-i-zanikanie” lub utpāda-vyaya, „wychodzenie-i-
zanikanie”, „rodzenie-i-zanikanie”, chiń. shengmie, jap. shōmetsu, „powstawanie-i-
ginięcie”, „rodzenie się-i-ginięcie”.  
5 Skr. anitya, „niewiecznotrwałość”, „przemijalność”, „nietrwałość”, chiń. wuchang, 
jap. mujō. Jedna z podstawowych cech wszelkich bytów. 
6 Fałszywe przekonanie, Ŝe „ja” (skr. ātman, chiń. wo, tu wuwo, jap. ga, tu goga) 
istnieje w rzeczywistości. 
7  Chiń. mingli (skrót mingwen liyang), jap. myōri (skrót myōbun riyō). PoŜądanie 
rozgłosu i korzyści, które wywołuje wewnętrzny zamęt intelektualny i emocjonalny. 
8 Chiń. touran, jap. zunen. Palące się włosy są metaforą krytycznego stanu, któremu 
natychmiast, bez jakiejkolwiek zwłoki, musimy stawić czoła. 
9 Chiń. qiaozu, jap. gyōsoku. W jednym z poprzednich wcieleń Budda Śākyamuni był 
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przez Kiµnarę10 i pean kalavi©ki11, to wieczorem wiatr obmyje [nasze] 
uszy. Na przykład jeŜeli zobaczy się niezwykle piękne oblicza Maoqiang12 
i Zishi13, to [i tak] rosa jutrzejszego poranka przesłoni [nasze] oczy. JeŜeli 
oddalicie się juŜ od więzów dźwięków i formy14, czyŜ w naturalny sposób 
[wasz umysł] stanie się zgodny z umysłem Drogi?15 W dawnej przeszłości, 
obecnie i w przyszłości, gdy widzi się męŜów, którzy niewiele posłyszeli, 
lub ludzi, którzy mało widzą, [okazuje się, Ŝe] wielu z nich stacza się do 
                                                                                                                          
bodhisatwą praktykującym wraz z bodhisatwą Maitreyą (chiń. Milei, jap. Miroku) pod 
kierunkiem buddy Pußya (chiń. Fusha, jap. Hossha). ChociaŜ umysł Śākyamuniego nie 
był jeszcze dojrzały do osiągnięcia Oświecenia, umysły jego uczniów były gotowe. 
Umysł Maitreyi z kolei był gotów, ale jego uczniowie nie osiągnęli jeszcze 
odpowiedniego etapu praktyki. Budda Pußya doszedł do wniosku, Ŝe łatwiej mu będzie 
doprowadzić do Przebudzenia jednego człowieka, Śākyamuniego, niŜ wielu ludzi, 
uczniów Maitreyi. Z tą intencją Pußya wspiął się na szczyt gór Himavat (chiń. Xueshan, 
jap. Sessen) i wszedł w stan głębokiego skupienia. Śākyamuni był wówczas ascetą, 
wędrującym po górach w poszukiwaniu ziół. Gdy ujrzał pogrąŜonego w „medytacji 
ognia” (chiń. huosheng sanmei, jap. kashō sammai) buddę Pußyę, z którego ciała biło 
światło, uradował się, „stanął na palcach” i przez siedem dni i siedem nocy Ŝarliwie 
wpatrywał się w postać buddy. 
10 Chiń. Jinnaluo, jap. Kinnara. StaroŜytne indyjskie bóstwo muzyki i tańca. 
11 Chiń. jialingpinqie, jap. karyōbinga, w tekście: karyō. Ptak o pięknym głosie Ŝyjący 
w Himalajach, który miał juŜ śpiewać przebywając jeszcze w jajku. Człowiek, 
słuchający śpiewu kalavi©ki, nigdy się nie nuŜył. W późniejszym okresie uwaŜano, Ŝe 
kalav©nka jest ptakiem zamieszkującym Czystą Ziemię Sukhāvatī („Miejsce Szczęścia”, 
chiń. Jiyue Jingtu, jap. Gokuraku Jōdo, „Czysta Ziemia Ostatecznej Radości”) i 
przedstawiano w ikonografii jako ptaka z ludzką głową. 
12 Jap. Mōshō. Dosłownie „dama dworu Mao”. Słynna piękność chińska z V w. p. Chr., 
pojawiająca się na kartach dzieła pt. Zhuangzi (jap. Sōshi lub Sōji) autorstwa filozofa 
taoistycznego Zhuangzi (jap. Sōshi lub Sōji; równieŜ Zhuang Zhou [jap. Sō Shū]). Mao 
miała być nałoŜnicą króla Yue (jap. Etsu) lub Ŝoną księcia Pinga (jap. Hyō) z państwa 
Song (jap. Sō) z okresu Wiosen i Jesieni (770-403 p. Chr.). W drugim z siedmu tzw. 
rozdziałów wewnętrznych Zhuangzi Zhuang Zhou pisze: „KaŜdy człowiek uwaŜa 
Maoqiang i Liji za piękności, ale gdy zobaczy je ryba, pogrąŜa się w głębinach wód, 
gdy zobaczy je ptak, wzbija się wysoko pod niebiosa, gdy zobaczy je jeleń, podskakuje 
i ucieka”. 
13  Jap. Seishi. Jedna z czterech wielkich piękności Chin. Miłość do Zishi miała 
doprowadzić do upadku króla państwa Wu (jap. Go) imieniem Fucha (jap. Sai). 
14 Dwa z sześciu przedmiotów postrzegania (skr. ßa∂-vißaya, „sześć sfer” lub „sześć 
obszarów”, chiń. liuchen, jap. rokujin, „sześć zbrukań” lub chiń. liujing, jap. rokkyō, 
„sześć obszarów”): dźwięk (skr. śabda, „dźwięk”, chiń. sheng, jap. shō, „głos”, 
„dźwięk”), barwokształt (skr. rūpa, „forma”, „kolor”, chiń. se, jap. shoku, „kształt”, 
„kolor”), dotykalność („to, co się postrzega przez dotyk”, skr. sparśa, chiń. chu, jap. 
soku), smak (skr. rasa, chiń. wei, jap. mi), zapach (skr. gandha, chiń. xiang, jap. kō), 
cząstki istnienia (skr. dharma, chiń. fa, jap. hō). Tutaj: „więzy zmysłów”. 
15 Chiń. daoxin, jap. dōshin. Synonim skr. bodhi-citta. Por. przyp. 2. 
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jamy [poŜądania] sławy i korzyści, na długo tracąc Ŝycie [na] Drodze 
Buddy. JakieŜ to smutne, jakieŜ godne Ŝalu! Nie naleŜy tego nie wiedzieć! 
Na przykład [nawet jeŜeli] zdarza się czytać cudowne pisma 16  [nauk] 
tymczasowych i prawdziwych17 lub przekazywać pisma nauk odkrytych i 
zakrytych18, [lecz] jeŜeli nie odrzuciło się jeszcze sławy i korzyści, to nie 
moŜna nazwać tego jeszcze wzbudzeniem umysłu [pragnącego posiąść 
Przebudzenie]. Pewni [ludzie] mówią, Ŝe umysł pragnący osiągnięcia 
oświecenia jest umysłem najwyŜszego i doskonale pełnego oświecenia19 i 
nie powinien być związany z chwałą i z obrastaniem w korzyści. Jedni 
[ludzie] mówią, Ŝe [jest nim] widzenie i rozumienie prawdy20, iŜ jedna 
myśl jest trzema tysiącami [światów]21. Inni [ludzie] mówią, Ŝe [jest nim] 
Brama Prawa22 [mówiąca], iŜ nie powstaje [i nie ginie] nawet jedna myśl23. 
                                                        
16 Skr. saddharma, „dobre prawo”, „prawdziwe prawo”, chiń. miaodian, jap. myōten, 
„tajemne pisma”, „cudowne pisma”. Pisma zawierające prawdę, szczególnie Sutra 
Lotosu (skr. Saddharma-pu∆∂arīka-sūtra; Sutra kwiatu Prawdziwego Prawa, chiń. 
Zhengfahuajing, jap. Shōhokkekyō, Taishō 263; Sutra lotosu Tajemnego Prawa, chiń. 
Miaofalianhuajing, jap. Myōhō rengekyō, Taishō 262). 
17 Chiń. quanshi, jap. gonjitsu. Nauka tymczasowa oraz prawdziwa i ostateczna. Wg 
doktryny szkoły tientai (jap. tendai) pismem buddyjskim, w którym ukazano, iŜ 
dotychczasowe nauki buddyjskie były tymczasowe oraz objawiono prawdziwą 
doktrynę buddyjską, była Sutra Lotosu.  
18  Chiń. xianmi, jap. kenmitsu. Buddyjskie nauki egzoteryczne (chiń. xianjiao, jap. 
kengyō) i ezoteryczne (chiń. mijiao, jap. mikkyō). Popularna w Japonii szkoła 
buddyzmu ezoterycznego shingon (chiń. zhenyan), przekazana do Japonii w 806 roku 
przez Kūkaia (pośmiertnie: wielki mistrz Kōbō; 774-835), dzieliła nauki buddyzmu 
mahajany na ezoteryczne, za które uznawała wyłącznie własną doktrynę, oraz 
egzoteryczne, do których zaliczała nauki wszystkich innych szkół. Wg komentarza do 
Gakudō yōjinshū autorstwa Menzana Zuihō (1683-1769) pt. Gakudō yōjinshū monge 
(Zasłyszane rozumienie „Zbióru zasad, na które naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
studiując Drogę”): „Gdy Zasada Drogi objawia się w słowach, nazywa się to nauką 
egzoteryczną, gdy zaś wpatrywanie się w umysł [medytacja-M.K.], zaklęcia w ustach i 
znaki na ciele odpowiadają sobie w trzech tajemnicach, wówczas nazywa się to nauką 
ezoteryczną”. 
19 Chiń. wushang zhengdengjue, jap. mujō shōtōkaku, przekład skr. anuttara-samyak-
saµbodhi (chiń. enouduo sanmiao sanpudi, jap. anokutara sammyaku sambodai). 
20 Chiń. guanjie, jap. kange. W doktrynie szkoły tendai termin równoznaczny z chiń. 
guanxin (jap. kanshin lub kanjin, „obserwowanie umysłu”), oznaczającym medytację. 
21  Chiń. yinian sanqian, jap. ichinen sanzen. Podstawowa nauka szkoły tendai 
sformułowana przez jej załoŜyciela Zhiyi (jap. Chigi; pośmiertnie wielki mistrz Tiantai, 
jap. Tendai; 538-597). W kaŜdej myśli człowieka zawarte są trzy tysiące światów (cały 
kosmos). W najmniejszym elemencie rzeczywistości, jakim jest pojedyncza myśl, 
zawarta jest cała rzeczywistość, wszelkie zjawiska i byty. Doświadczyć tego stanu 
moŜna poprzez praktykę medytacji. 
22 Skr. dharma-mukha („kierować się do Prawa [Buddy]”), dharma-paryāya („sposób 
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Jeszcze inni [ludzie] mówią, Ŝe [jest nim] umysł wejścia do Świata Buddy. 
Tacy ludzie nie poznali dotąd, czym jest umysł pragnący osiągnięcia 
przebudzenia i wzbudzając zamęt lŜą ów umysł. [Choć] na Drodze Buddy, 
[to] są [od niej] daleko i [jeszcze] dalej. Przyjrzyjmy się na próbę owemu 
umysłowi „ja”, [Ŝądnemu] sławy i korzyści tu-i-teraz. Czy staje się on, czy 
teŜ nie, jednym z naturą i kształtem24 [nauki], iŜ w jednej myśli tkwią trzy 
tysiące? CzyŜ doświadcza on, czy teŜ nie, Bramy Prawa [mówiącej], iŜ w 
jednej myśli nic nie powstaje [i nie ginie]? [Nie], jest w nim tylko fałszywa 
myśl Ŝądzy sławy i umiłowania korzyści. A czyŜ jest w nim choć odrobina 
umysłu pragnącego osiągnięcia oświecenia? Od najdawniejszych czasów 
święci ludzie, którzy posiedli Drogę i posiedli Prawo, choć zręcznie 
nauczali25  stając się jednym z pyłem 26 , [to] nigdy nie postała w nich 
fałszywa myśl [o] sławie i korzyściach. Nie było w nich nawet 
przywiązania do Prawa27, jakŜe [by] mogło być przywiązanie do świata? 
Umysł pragnący osiągnięcia Przebudzenia, o którym tu mowa, to umysł 
obserwujący nietrwałość, o którym mówiono wcześniej, nigdy zaś to, na 
co wskazują szaleńcy. Niepowstająca myśl i trzy tysiące [światów] w 
jednej myśli to zadziwiająca praktyka28, która [pojawia się] po wzbudzeniu 
umysłu [pragnącego osiągnąć Oświecenie]. Czy naleŜy wprowadzać [tu] 
zamęt? Wystarczy tylko na czas jakiś zapomnieć o „ja” i w ukryciu [oddać 
                                                                                                                          
nauczania Prawa”), chiń. famen, jap. hōmon. Nauka, element doktryny, który jest 
niezbędny (przez który trzeba przejść, jak przez bramę), aby dotrzeć do Stanu Buddy. 
23 Chiń. yinian busheng, jap. ichinen fushō. Stan, w którym nie powstaje Ŝadna myśl, 
Stan Buddy. 
24 „Natura” to skr. prakƒti, svabhāva, bhāva, chiń. xing, jap. shō, niezmienna natura 
bytu. „Kształt” to chiń. xiang, jap. sō, odpowiadające skr. lakßa∆a, cesze posiadanej 
przez osobę lub rzecz, trwałej właściwości, bądź, jak tutaj, skr. nimitta, cesze 
zewnętrznej, zmiennemu atrybutowi bytu. 
25 W oryginale jap. hōben, skr. upāya-kauśalya (chiń. shanqiao fangbian, jap. zenkō 
hōben, „zręczność w metodzie”). Umiejętność prowadzenia odczuwających istot do 
Przebudzenia przy pomocy kaŜdego, najdziwniejszego nieraz środka. ChociaŜ 
przebudzeni, aby nauczać odczuwające istoty, przebywali w zbrukanym ułudą i Ŝądzą 
świecie, to nigdy nie splamili się Ŝądzą sławy i korzyści. 
26 W oryginale dōjin (chiń. tongchen). Skrót od chiń. huoguang tongchen (jap. wakō 
dōjin, „złagodzić światło i stać się jednym z pyłem”). Buddowie i bodhisatwowie 
ukrywają bijące z nich światło mądrości przebudzenia i wchodzą między Ŝyjące w 
świecie pyłu i zbrukania odczuwające istoty, aby nauczać je i prowadzić ku 
wyzwoleniu. „Pył” (chiń. chen, jap. jin) to równocześnie skr. kleśa („udręka”, „skaza”, 
„zbrukanie”), obiekty postrzegania zmysłowego (barwokształt, głos, zapach, smak, [to, 
co się odbiera przez] dotyk, cząstki istnienia [przedmioty działania zmysłów]). 
27 Skr. dharma-grāha, chiń. fazhi, jap. hōshū. Przywiązanie do doktryny buddyjskiej. 
28 Skr. sucarita, „dobry uczynek”, chiń. miaoxing, jap. myōgyō. Uczynek chwalony 
przez ludzi mądrych. 
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się] praktyce, a [moŜna] zbliŜyć się do umysłu pragnącego osiągnąć 
Przebudzenie. Dlatego sześćdziesiąt dwa poglądy 29  za podstawę mają 
[świadomość] „ja”. Gdy nadejdzie chwila, gdy powstanie w was pogląd, Ŝe 
„ja” istnieje30, usiądźcie w ciszy i obserwujcie. Co jest podstawą [tego] 
wszystkiego, co istnieje teraz wewnątrz i na zewnątrz mego ciała? Ciało, 
włosy i skórę przyjmuję się od rodziców. Dwie krople, czerwona i biała31, 
są w końcu puste 32 , i dlatego nie są „ja”. Świadomość 33  i intelekt 
[sprawiają], Ŝe Ŝycie trwa; wdech-i-wydech, czymŜe są w końcu? Dlatego 
nie są „ja”. CzyŜ moŜna podjąć którykolwiek z tych poglądów34? Istota 
błądząca podejmuje je, istota przebudzona od nich się oddala. Ale [owi 
ludzie] rozmyślają o „ja” i „nie-ja”, przywiązują się do „powstawania” 
„nie-powstawania”, nie praktykują tej praktyki Drogi Buddy, którą 
praktykować winni, nie odrzucają tego w świecie, co odrzucić im trzeba. 
W nienawiści mają Prawdziwe Prawo, a poszukują prawa fałszywego. 
JakŜe mogą nie błądzić? 
 
2. O tym, Ŝe naleŜy koniecznie oddać się praktyce i studiom 
Prawdziwego Prawa35, gdy się je zobaczy i usłyszy 
Oznacza to, iŜ jeśli lojalny wasal przedłoŜy [władcy] jedno słowo [rady], 
ma ono często moc obrócenia nieba36. JeŜeli buddowie i patriarchowie 
ofiarują jedno słowo, nie będzie Ŝadnego człowieka, który nie odmieniłby 
swojego umysłu37. JeŜeli [jednak] nie będzie się samemu z siebie mądrym 
władcą, nie przyjmie się wiernych słów [rady]. JeŜeli nie będzie się 
samemu z siebie wybijało ponad tłum, nie przyjmie się słów buddy. [Ten], 
                                                        
29  Sześćdziesiąt dwa fałszywe poglądy na jaźń oraz świat. Ogólna nazwa nauk 
niebuddyjskich. 
30 Skr. ātma-dƒß�i, chiń. wojian, jap. gaken. Pogląd, Ŝe byt „ja” jest rzeczywisty. Por. 
przyp. 6. 
31 „Czerwona kropla” to krew matki, „biała kropla” to nasienie ojca. Po ich połączeniu 
pojawia się świadomość i przekształcają się one w ciało ludzkie. 
32  Skr. śūnya, chiń. kong, jap. kū. Pustka oznacza brak trwałej i nieprzemijającej 
substancji, natury. 
33 Jap. shin’ishiki (chiń. xinyizhi), termin określający róŜne aspekty aktywności umysłu 
i świadomości człowieka. „Shin” to skr. citta lub hƒdaya, „umysł” lub „serce”, działanie 
umysłu jako aktywnej i ukierunkowanej woli. „I” to skr. manas, „świadomość”, 
„rozum”, intelekt, umiejętność dyskursywnego myślenia. „Shiki” to skr. vijñāna lub 
vijñapti, „świadomość”, poznanie, funkcja reakcji umysłu na bodźce zewnętrzne. 
34 Wymienionych powyŜej. 
35 Skr. saddharma, „dobre prawo”, „prawdziwe prawo”, chiń. zhengfa, jap. shōbō.  
36 Chiń. huitian, jap. eten. Zmiana bardzo złej sytuacji na dobrą. 
37  Chiń. huixin, jap. eshin. Porzucenie umysłu hołdującego fałszywym poglądom i 
nawrócenie się na buddyzm. 
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kto nie odmienił swojego umysłu, nie przerwał jeszcze nurtu Ŝycia-i-
śmierci. [Ten], kto nie przyjął wiernych słów [porady], nie urzeczywistnia 
jeszcze rządów nad krajem i polityki cnoty. 
 
3. O tym, Ŝe do Drogi Buddy budzi się i wkracza się na nią zawsze w 
oparciu o praktykę 
Oznacza to, Ŝe wśród świeckich mówi się: „JeŜeli będzie się oddawać 
nauce, w niej zawarta jest nagroda38”. Budda mówi: „JeŜeli będzie się 
oddawać praktyce, w niej zawarte jest Przebudzenie”. Nie słyszano nigdy o 
nikim, kto posiadłby nagrodę nie studiując, oraz o nikim, kto posiadłby 
Przebudzenie nie praktykując. Nawet jeŜeli istnieją róŜne rodzaje 
[praktyki]: wiara39, doktryna40, [praktyka] nagła i stopniowa, to zawsze 
Przebudzenie przekracza się (osiąga się) poczekawszy na praktykę. Nawet 
jeŜeli istnieją studia płytkie i głębokie, [studiujący] bystrzy i tępi, to 
zawsze nagromadziwszy wiedzę otrzymują nagrodę. Czy zatem [nie jest 
tak, Ŝe] nie zaleŜy to od tego, czy sam władca jest wybitny, czy nie, czy los 
dany [nam] przez niebiosa jest sprzyjający, czy teŜ nie? JeŜeli ktoś 
otrzymałby nagrodę nie będąc wykształconym, któŜ miałby przekazać 
drogę porządkowania chaosu staroŜytnych władców? JeŜeli ktoś posiadłby 
Przebudzenie bez praktyki, któŜ pojąłby [naukę] o błądzeniu i 
przebudzeniu Tego, Który Tak Przyszedł 41? Wiedzcie, iŜ Przebudzenie 
posiada się juŜ przed przebudzeniem, rozpocząwszy praktykę w środku 
ułudy. Wówczas po raz pierwszy poznacie, Ŝe statek i kotwica 42  są 
wczorajszym snem i odrzucicie fałszywy pogląd, Ŝe gałązka wisterii jest 
Ŝmiją, który długo podtrzymywaliście. Nie jest to przymus ze strony buddy, 

                                                        
38 Chiń. lu, jap. roku. Wynagrodzenie. 
39 Chiń. xin, jap. shin. Nawiązanie do skr. śraddhā-anusārin („idący za wiarą”, chiń. 
suixinxing, jap. zuishingyō, „praktyka podąŜąjąca za wiarą”), praktyki wynikającej z 
wiary w naukę. 
40 Chiń. fa, jap. hō. Nawiązanie do skr. dharma-anusārin („idący za doktryną”, chiń. 
suifaxing, jap. zuihōgyō, „praktyka podąŜająca za doktryną”), zaawansowanej praktyki 
zgodnej z doktryną Buddy. 
41  Jap. nyorai (chiń. rulai). Nyorai to skr. tathāgata, dosłownie „Ten, Który Tak 
Przyszedł” [przybył z Prawdy] lub „Ten, Który Tak Odszedł” [odszedł do Prawdy]. 
RozbieŜność ta wynika z odmiennych analiz skr. słowa tathāgata, rozbijanego na 
„tathā” – „tak” (w ten sposób) i „āgata” (przybył, nadszedł) lub „gata” (odszedł). 
Chiński przekład rulai oznacza „Tego, Który Tak Przyszedł”. Jest to jeden z dziesięciu 
tytułów Buddy Śākyamuniego, którym, według sutr, sam się posługiwał, mówiąc o 
sobie i buddach przeszłości, oraz określenie praktykującego, który osiągnął najwyŜsze 
oświecenie, doskonałość.  
42 Potrzebne do przepłynięcia do brzegu Przebudzenia, a następnie bezuŜyteczne. 
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ale stan sprowadzony przez okoliczności43. A zatem miejscem, do którego 
wiedzie [nas] praktyka, jest Przebudzenie. Własny skarbiec 44  nie 
przychodzi z zewnątrz. Tym, czym posługuje się przebudzenie, jest 
praktyka. JakŜe ślady [praktyki] na ziemi umysłu45 mogą się przemienić? 
Ale jeŜeli obrócicie oko Przebudzenia46 i spojrzycie nim wstecz na ziemię 
praktyki47 , to na oko nie trafi ani jeden cień, a jeŜeli spróbujecie coś 
zobaczyć, [ujrzycie] białe chmury na dziesięć tysięcy mil 48 . JeŜeli 
podniesiecie nogę praktyki i będziecie chcieli nią stanąć na stopniu 
przebudzenia, to ani jedno ziarnko pyłu nie padnie na [waszą] nogę. JeŜeli 
będziecie chcieli ją postawić, ogromna przestrzeń oddzieli niebo od ziemi. 
JeŜeli w tym miejscu cofniecie się o krok (dokładnie rozwaŜycie, czym jest 
praktyka i czym jest przebudzenie), przeskoczycie ziemię buddy49. 
Napisane 9 dnia 3 miesiąca 2 roku ery Tempuku50 Starszego Brata Drewna 
i Konia51 
 
4. O tym, Ŝe nie naleŜy praktykować Prawa Buddy z umysłem 
[nastawionym] na osiągnięcie [czegoś] 
Oznacza to, Ŝe praktykując Prawo Buddy zawsze przejmujemy prawdziwe 
[ostateczne] zasady 52  [Drogi Buddy pozostawione] przez [naszych] 
poprzedników, a nie stosujemy własnych zasad. CzyŜ Prawo Buddy nie 
jest do zdobycia ani za pomocą „umysłu istnienia” 53 , ani za pomocą 

                                                        
43 Chiń. ji, jap. ki. Zdolności, moŜliwości praktykującego. 
44 Skarbiec Prawa, przenośnie Natura Buddy. 
45 Chiń. zindi, jap. shinji. Termin porównujący Prawdziwy Umysł do ziemi. PoniewaŜ 
umysł jest wszystkim i wszystko zeń powstaje, nazywa się go „ziemią umysłu”. 
46 Sposób postrzegania osoby przebudzonej, która pojęła Prawdę. 
47 Chiń. xingdi, jap. gyōchi. 
48  PoniewaŜ praktyka i przebudzenie są jednym, spoglądając na praktykę okiem 
Przebudzenia nie dostrzega się jej początku. 
49 Skr. buddha-bhūmi, chiń. fodi, jap. butsuji. Stan Buddy. 
50 1234 rok. 
51  W Chinach i Japonii posługiwano się kalendarzem słoneczno-księŜycowym, w 
którym dni, miesiące i lata liczono systemem sześćdziesiętnym, chiń. shigan shierzhi 
(jap. jikkan jūnishi, w skrócie kanshi). Aby uzyskać sześćdziesiąt jednostek mnoŜono 
pięć elementów (drewno, ogień, ziemia, metal i woda) w dwóch aspektach (młodszy 
brat i starszy brat), przez dwanaście znaków zodiaku (szczur, wół, tygrys, zając, smok, 
wąŜ, koń, baran, małpa, kogut, pies i dzik). 
52 Chiń. zhenjue, jap. shinketsu. 
53 Chiń. youxin, jap. ushin. Umysł przywiązujący się do przedmiotu myślenia. Synonim 
„umysłu [nastawionego] na osiągnięcie [czegoś]” (chiń. yousuodexin, jap. 
ushotokushin). 
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„umysłu nieistnienia” 54 ? Tylko jeśli nie uczyni się jednym umysłu 
cnotliwej praktyki i Drogi, wówczas ciało-i-umysł nie znajdą się jeszcze w 
pokoju. Jeśli ciało-i-umysł nie znajdą się jeszcze w pokoju, ciało-i-umysł 
nie pogrąŜą się w szczęśliwości55. JeŜeli ciało-i-umysł nie pogrąŜą się w 
szczęśliwości, to gdy budzić się będziecie do Drogi, narodzą się ciernie i 
kolce. Jak praktykuje się zespolenie cnotliwej praktyki i Drogi? [Taki] 
umysł nie podejmuje i nie odrzuca, nie ma [w nim] [Ŝądzy] sławy i 
korzyści. Praktyki Prawa Buddy nie czyni się dla człowieka. [JeŜeli 
spojrzeć jednak na] ludzi takich, jak ludzie współczesnego świata, [nawet] 
na ludzi praktyki Prawa Buddy, to ich umysł jest daleki i dalszy [wciąŜ] od 
Drogi. JeŜeli schlebiać komuś, to on, nawet wiedząc, Ŝe jest to fałszywa 
droga56, i tak będzie ją praktykował. Nie szanowany i nie wychwalany, 
nawet wiedząc, Ŝe jest to Prawdziwa Droga57, porzuci ją i nie będzie jej 
praktykował. JakieŜ to bolesne! Spróbujcie wyciszyć swe umysły i 
zastanówcie się [nad tym]. Czy taka [jak opisana wyŜej] praktyka umysłu 
jest Prawem Buddy, czy teŜ nie? Wstyd! Wstyd! To miejsce oświetlone 
przez święte oko58. Człowiek praktyki Prawa Buddy nie czyni jej ponadto 
dla siebie; jakŜe mógłby praktykować dla chwały i obrastania w korzyści? 
Praktykować naleŜy wyłącznie dla Prawa Buddy. Wszyscy buddowie nie 
pochylają się pełni współczucia nad wszystkimi Ŝyjącymi istotami ani dla 
siebie samych, ani dla innych ludzi, ale jest to ciągłym tak-jak-jest Prawa 
Buddy. Czy nie widzicie! Nawet małe owady i bydlęta, [gdy] chowają 
swoje dzieci, doświadczają rozmaitych cierpień ciałem-i-umysłem, starają 
się ze wszystkich sił doświadczając trudności, a w końcu, chociaŜ je 
odchowają, to jako rodzice nie mają z tego ostatecznie Ŝadnej korzyści. A 
jednak myśląc o swoim potomstwie pełne są współczucia. Nawet małe 
stworzenia są takie, w naturalny sposób upodabniając się do uczuć 
[Ŝywionych przez] wszystkich buddów wobec wszystkich Ŝyjących istot. 
Tajemne Prawo59 wszystkich buddów nie kończy się tylko na współczuciu, 
ale objawia się wszędzie, we wszystkich Bramach [Prawa], a podstawy ich 
wszystkich są właśnie takie (są wspólne). Jesteśmy juŜ dziećmi Buddy, 
dlaczegóŜ więc nie uczymy się jego obyczajów? Praktykujący nie 

                                                        
54 Chiń. wuxin, jap. mushin. Stan umysłu, w którym nie powstaje ułuda. Świadomość, 
która nie przywiązuje się do przedmiotu swojego działania. 
55 Skr. sukha, chiń. anyue, jap. anraku. 
56 Chiń. feidao, jap. hidō. Postępowanie niezgodne z Drogą Buddy. 
57 Skr. yāna, chiń. zhengdao, jap. shōdō. 
58 Chiń. shengyan, jap. shōgen. Święta mądrość Buddy. Z punktu widzenia mądrości 
buddy wyraźnie dostrzec moŜna fałsz tkwiący za tą postawą. 
59 Por. przyp. 16. 
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powinien myśleć, Ŝe praktykuje Prawo Buddy dla siebie samego, nie 
powinien praktykować Prawa Buddy dla sławy i korzyści, nie powinien 
praktykować Prawa Buddy dla osiągnięcia nagrody 60 , nie powinien 
praktykować Prawa Buddy dla zdobycia magicznych mocy. Tylko praktyka 
Prawa Buddy dla Prawa Buddy, oto Droga. 
 
5. O tym, Ŝe praktykując medytację i studiując Drogę 61  naleŜy 
poszukiwać prawdziwego nauczyciela 
Oznacza to, iŜ staroŜytny rzekł: „JeŜeli wzbudzenie umysłu [pragnącego 
osiągnąć Przebudzenie] nie będzie prawdziwe, dziesięć tysięcy praktyk 
czynionych będzie na próŜno”. JakieŜ prawdziwe są te słowa! Praktyka 
Drogi uzaleŜniona jest od tego, czy prowadzący mistrz62 jest prawdziwy 
czy fałszywy. Okoliczności 63  są niczym dobry materiał, nauczyciel 
przypomina mistrza sztuk. Nawet jeŜeli materiał jest dobry, bez dobrego 
majstra rzemieślnika nie objawi się niezwykłe piękno. Nawet jeŜeli drewno 
będzie spaczone, to gdy napotka na sprawną rękę, natychmiast ukaŜe się 
zadziwiające dzieło. Przebudzenie jest prawdziwe lub fałszywe wedle 
prawdziwości lub fałszywości nauczyciela. Te sprawy trzeba pojąć. Ale w 
naszym kraju od dawien dawna nie było dotąd prawdziwego nauczyciela. 
Skąd to wiadomo? Przypatrując się słowom [dotychczasowych nauczycieli 
buddyjskich w Japonii] moŜna to zrozumieć, tak jak cofając się z biegiem 
[rzeki] moŜna dotrzeć do źródła. Wszyscy staroŜytni nauczyciele w 
naszym kraju64 zbierali pisma i nauczali uczniów oraz rozdawali [nauki] 
ludziom i bogom, [ale] ich słowa są jeszcze zielone65, a zdania niedojrzałe. 
Nie dotarli oni jeszcze do szczytu nauki, jak więc mogliby zbliŜyć się do 
okolic stanu Przebudzenia? Przekazują [oni] tylko zapisane słowa i 
sprawiają, Ŝe odczytuje się nazwy i znaki. W dzień i w nocy liczą skarby 
innych, a sami nie posiadają nawet pół monety. W tym tkwi zarzut, [jaki 
moŜna postawić] staroŜytnym czasom. [Owi nauczyciele] nakłaniali ludzi, 
by szukali oni prawdziwego przebudzenia poza umysłem lub błagali o 
odrodzenie się w innej ziemi 66 . Stąd powstają ułuda i zamęt, to jest 
                                                        
60 Stanu Buddy. 
61 Chiń. sanchan xuedao, jap. sanzen gakudō. 
62 Chiń. daoshi, jap. dōshi. Nauczyciel prowadzący ludzi ku Drodze Buddy. Termin 
często uŜywany jako honorowy tytuł buddów i bodhisatwów. 
63 Por. przyp. 43. 
64 W oryginale jap. chō (chiń. zhao), „miejsce podlegające władzy cesarza”, „dwór 
cesarski”. 
65 W oryginale „niebieskie”, „niedojrzałe”. 
66  Nawiązanie do nauki szkół amidystycznych, popularnych za Ŝycia Dōgena, w 
których celem praktyki było odrodzenie się w Czystej Ziemi buddy Amitabhy (chiń. 
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podstawą fałszywych myśli. Nawet jeŜeli podać [choremu] dobre 
lekarstwo, a nie nauczyć [go] sposobu jego zaŜywania, zapadnie [on] na 
chorobę większą niŜ gdyby podano [mu] truciznę. Tak jak w naszym kraju 
od staroŜytności nie było człowieka, który podawałby dobre lekarstwo, tak 
nie pojawił się dotąd nauczyciel [znający sposób] podawania lekarstwa i 
trucizny. Dlatego trudno jest usunąć narodziny i chorobę, jak zatem 
uniknąć by moŜna starości i śmierci 67 ? Wszystko to jest przewiną 
nauczycieli, nie zaś dyspozycji [uczniów]. Dlaczego? Dzieje się tak, 
[poniewaŜ] osoba, która jest nauczycielem ludzi, sprawia, iŜ porzucają oni 
to, co podstawowe, a uganiają się za tym, co poboczne. Jeszcze zanim 
powstało w nich samych zrozumienie siebie, wciąŜ skupiają się na umyśle 
„ja”, w zamęcie strącając innych ludzi w sfery zła. JakieŜ to godne 
współczucia! Nawet osoby będące nauczycielami nie wiedzą dotąd, Ŝe jest 
to rzecz zła i budząca zamęt, jakŜe więc uczniowie mają wiedzieć, co jest 
właściwe, a co nie? JakieŜ to smutne, Ŝe w małym kraju na krańcach 
[świata] Prawo Buddy dotąd nie zostało rozpowszechnione, a prawdziwy 
nauczyciel jeszcze się nie pojawił. JeŜeli pragniecie zgłębiać nie mającą 
wyŜszych [od siebie] Drogę Buddy, to naleŜy odwiedzić dobrych 
towarzyszy w dalekiej ziemi Song (w Chinach). ŚcieŜki, ratującej nasze 
ciała, naleŜy szukać daleko poza nauką. JeŜeli nie zyskacie prawdziwego 
nauczyciela, lepiej jest nie studiować [jej wcale]. Prawdziwy mistrz 
bowiem, niezaleŜnie od tego, ile lat sobie liczy, jest tym, który pojął 
Prawdziwe Prawo i posiadł Pieczęć Przebudzenia 68  prawdziwego 
nauczyciela. Nie daje on pierwszeństwa znakom, nie najwaŜniejszym jest 
dlań zrozumienie. Posiada [on] moc wykraczającą poza [wszelkie] granice 
oraz wolę, przekraczającą [wszelkie] miary. Nie jest przywiązany do 
poglądu, Ŝe „ja” istnieje, nie trwa w zrozumieniu wynikającym z uczuć, a 
praktyka i rozumienie są u niego w harmonii. Oto prawdziwy nauczyciel. 
 
6. O tym, co naleŜy wiedzieć o praktyce medytacji 
Oznacza to, Ŝe praktyka medytacji i studiowanie Drogi są najwaŜniejszą 
rzeczą w całym Ŝyciu [człowieka], [dlatego] nie naleŜy ich lekcewaŜyć. 
JakŜe moŜna by na nie nie zwaŜać? StaroŜytni odcinali sobie łokcie i 
ucinali palce69; to wspaniałe przykłady z Chin 70 . Dawno temu Budda 

                                                                                                                          
Amitofo, jap. Amida). 
67 Skr. jāti-jarā-vyādhi-mara∆a, chiń. shenglaobingsi, jap. shōrōbyōshi. Cztery rodzaje 
cierpienia, których człowiek nie moŜe uniknąć w czasie swojego Ŝycia. 
68 Metafora Przebudzenia jako pieczęci. 
69 Nawiązanie do Shengguanga Huike (jap. Jinkō Eka; 487-593), spadkobiercy prawa 
Bodhidharmy (chiń. Pudidamo lub Damo, jap. Bodaidaruma lub Daruma;?-530?) i 
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porzucił dom i opuścił kraj; to pozostawiony ślad Praktyki Drogi. 
Współcześni mawiają, Ŝe naleŜy oddawać się takiej praktyce, która jest 
łatwa do praktykowania 71 . Słowa te są zupełnie fałszywe i wielce 
niezgodne z Drogą Buddy. JeŜeli skupić się na jednej rzeczy i uwaŜać ją za 
praktykę, to i leŜenie [w końcu] obrzydnie. A jeśli znuŜy się jedną rzeczą, 
to i dziesięć ich tysięcy przyczyną będzie nudy. Ludzie lubujący się w tym, 
co łatwe, nie są naczyniem Drogi. A czyŜ Prawo, rozpowszechnione w 
obecnym świecie, [nie jest Prawem], które wielki mistrz Śākyamuni, 
posiadł po odpowiednim czasie od niezliczonych kalp 72  oddając się 
niełatwej i trudów pełnej praktyce. Takie jest prawdziwe źródło, jakŜe więc 
płynące zeń nurty mogłyby być łatwe? MęŜowie, którzy upodobaliście 
sobie Drogę, nie pragnijcie łatwych praktyk. JeŜeli będziecie poszukiwali 
łatwej praktyki, to z pewnością nie osiągniecie prawdziwej ziemi 
(Przebudzenia), z pewnością nie dotrzecie do krainy skarbu. StaroŜytni, 
choć nawet posiadali wielką moc, mówili wciąŜ: „Trudno jest 
praktykować”. Wiedzcie, jak głęboką i wielką jest Droga Buddy! Jeśli 
Droga Buddy byłaby ze swej natury łatwa do praktykowania, to męŜowie o 
wielkiej mocy ze staroŜytnych czasów nie mawialiby, Ŝe jest trudna do 
praktykowania i do zrozumienia. Jeśli porównać współczesnego człowieka 
do staroŜytnego męŜa, to ów jest niczym dziewięć wołów, [współczesny 
człowiek] zaś nie jest nawet jednym [wolim] włosem. A zatem ów 
[człowiek] o małych moŜliwościach [zwolennika Małego wozu] i 
niewielkim zrozumieniu, nawet jeŜeli wytęŜyłby siły i starałby się 
oddawać praktyce trudnej i [czynionej] Ŝarliwie, to i tak nie równałoby się�
to łatwej praktyce i zrozumieniu staroŜytnych. Prawo łatwej praktyki i 
                                                                                                                          
drugiego patriarchy zen w Chinach oraz do Juzhi Huoshang (jap. Gutei Oshō; IX w.). 
Huike odciął sobie rękę w łokciu i złoŜył ją przed Bodhidharmą, chcąc dowieść 
prawdziwości swojej woli zgłębiania Drogi Buddy. Juzhi doznał Przebudzenia gdy jego 
nauczyciel pokazał mu wyprostowany ku górze palec i następnie sam nauczał tak 
wszystkich uczniów. Gdy jeden z nich, naśladując Juzhi, wyprostował palec, Juzhi uciął 
mu go. Gdy oszalały z bólu uczeń zaczął uciekać, Juzhi zawołał go z powrotem i 
pokazał mu stojący palec, co zobaczywszy uczeń doznał Przebudzenia. 
70  W oryginale „Shindan” (skr. Cīna-sthāna, chiń. Zhendan), słowo, jakim Chiny 
określali mieszkańcy Indii. 
71 Aluzja do praktyk amidystycznych, w których oświecenie zawdzęcza się „cudzej 
mocy” buddy Amitabhy. 
72 Skr. kalpa, chiń. jie, jap. kō. Określenie niewyobraŜalnie długiego okresu czasu, 
zwykle definiowanego za pomocą metafor. Według najpopularniejszej z nich jedna 
kalpa upływa, gdy z wypełnionego ziarnkami maku zamku na planie kwadratu o 
długości boku i wysokości 1 yojana (chiń. youxun, jap. yujun, odległość, jaką przejść 
moŜe w jeden dzień zaprzęŜony do wozu bawół, ok. 7 km) znikną wszystkie ziarenka, 
przy czym jedno ziarenko zostaje usunięte z zamku raz na sto lat.  



 

 37 

łatwego zrozumienia, w którym lubują się współcześni, cóŜ to jest w 
zasadzie? Nie jest to juŜ stare prawo [tego świata], nie jest to równieŜ 
Prawo Buddy. Nie jest ono jeszcze równe praktyce demona Pāpiyasa73, ani 
praktyce zewnętrznych ścieŜek i dwóch wozów. CzyŜ moŜna je nazwać 
wielką ułudą i fałszem zwykłych ludzi? Nawet jeśli uznać je za [ścieŜkę] 
wyzwolenia, to wprost przeciwnie, jest ono nie mającym krańca 
kołowrotem [narodzin-i-śmierci]. Gdy rozwaŜyć łamanie kości i rozbijanie 
szpiku74, czyŜ nie jest to [bardzo] trudne? Ale najtrudniejszą rzeczą jest 
utrzymanie porządku umysłu. CzyŜ długie utrzymywanie postu i praktyk 
czystości75 nie jest równieŜ trudne? Ale najtrudniejsze jest utrzymywanie 
praktyki ciała. JeŜeli oddawać cześć naleŜy [tym], którzy [praktykując z 
największym wysiłkiem] obracali swoje kości w proch, to chociaŜ ludzi, 
którzy to znosili, było od dawien dawna wielu, niewielu posiadło Prawo. 
JeŜeli oddawać cześć naleŜy tym, którzy trwali w praktyce postu, to 
chociaŜ od staroŜytności było takich wielu, to niewielu przebudziło się do 
Drogi. Jest tak dlatego, Ŝe utrzymanie umysłu w równowadze jest 
niesłychanie trudne. Na Drogę Buddy wkracza się nie przyznając 
pierwszeństwa bystrości i inteligencji, nauce i zrozumieniu, świadomości i 
kontemplacji, ale [właśnie] nie posługując się tym wszystkim utrzymuje 
się w równowadze ciało-i-umysł. Stary mistrz Śākyamuni powiedział: 
„Avalokiteśvara wszedł w strumień [medytacji] i zapomniał o tym, czego 
jest świadomy (oddzielił się od przedmiotu swojego zmysłu słuchu)”76. To 
właśnie to znaczenie. Dwa atrybuty, aktywny i pasywny, nie powstają w 
sposób wyraźny.  
To jest właśnie ta równowaga. JeŜeli poprzez bystrość i inteligencję oraz 
szerokie zrozumienie moŜna by wejść na Drogę Buddy, to człowiekiem, 
[który by tego dokonał], był starszy Shenxiu77. JeŜeli przeciętne ciało i 

                                                        
73 Pāpiyas (chiń. Boxun, jap. Hajun), „Zły”, „Demon”. Sprowadzający ludzi na złe 
ścieŜki demon zamieszkujący najwyŜsze z niebios świata Ŝądzy. 
74  Za Mahāprajñāpāramitā-sūtra (Taishō 220; chiń. Daipanruo boluomi jing lub 
Daipanruojing, jap. Daihannya haramitsukyō lub Daihannyakyō, Sutra wielkiej 
doskonałej mądrości), rozdz. 398. 
75  Skr. brahma-carya, „wstrzemięźliwość”, „powściągliwość”, chiń. fanxing, jap. 
bongyō, „praktyka najwyŜszej zasady”. Postępowanie mnicha w duchu czystości 
zgodne z zasadami klasztornej dyscypliny, szczególnie przestrzeganie zakazu 
utrzymywania kontaktów seksualnych. 
76  Nawiązanie do Sutry bohaterskiego marszu (skr. Śūra©gamasamādhi-sūtra, chiń. 
Shouyan sanmeijing, jap. Shuryōgon zammaikyō; Taishō 642). 
77 Jap. Jinshū (?-706). Uczeń piątego patriarchy Daiman Hongrena (jap. Daiman Gunin 
lub Kōnin; 602-675), załoŜyciel tzw. szkoły północnej, opowiadającej się za 
„stopniową praktyką i stopniowym przebudzeniem” 
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podłe pochodzenie w nienawiści miałyby Drogę Buddy, to w jakiŜ sposób 
Caoqi78 mógłby zostać wielkim patriarchą? Jasne jest więc tu, Ŝe prawo 
moŜności przekazywania Drogi Buddy znajduje się poza bystrością i 
inteligencją oraz szerokim zrozumieniem. NaleŜy szukać [Drogi] i pytać o 
nią, rozglądać się za nią i do niej się garnąć. Ponadto nie naleŜy mieć w 
pogardzie starości i podeszłego wieku oraz młodości i wieku dojrzałego. 
Zhaozhou 79  po raz pierwszy rozpoczął praktykę, gdy miał ponad 
sześćdziesiąt lat, a mimo to jest bohaterem siedziska patriarchów [uczniów 
Bodhidharmy]. Córka rodu Zheng w wieku trzynastu lat od dłuŜszego 
czasu oddawała się była studiom i była wśród gajów [klasztorów] 
wybitnym [uczniem]. Autorytet Prawa Buddy objawia się w 
przystępowaniu i nie przystępowaniu [opieki Buddy], obdziela się na 
praktykowanie i niepraktykowanie. Przez długi juŜ czas studiujący badacze 
nauk oraz od dawna zdolni [uczniowie] pism tego świata], wszyscy 
powinni zapukać80 do bramy medytacji. Przykładów na to jest wiele. Huisi 
z góry Nanyue81 był człowiekiem o wielu talentach, a ponadto praktykował 
pod Bodhidharmą. Xuanjue z Yongjia82 był wybijającym się męŜem, ale 
praktykował pod Daiguanem 83 . Zrozumienie Prawa i zdobycie Drogi 
wynika z mocy praktykowania u nauczyciela. Jednak gdy udajecie się do 
nauczycieli nauki i prosicie ich o pouczenie, nie zrównujcie nauczania 
mistrza z waszymi poglądami. JeŜeli tak uczynicie, to nie posiądziecie 
Prawa nauczyciela. Gdy udajecie się do nauczyciela i pytacie o Prawo, 
oczyśćcie ciało-i-umysł, uciszcie oczy i uszy, słuchajcie jedynie i 
przyjmujcie Prawo nauczyciela, nie mieszając go z innymi myślami. Niech 
ciało-i-umysł będą niczym jedno, niech będą niczym przenoszenie wody [z 
naczynia] do naczynia 84 . JeŜeli dokładnie tak postąpicie, zaprawdę 
posiądziecie Prawo nauczyciela. Współcześnie głupcy zapamiętują pisma 
lub zbierają to, co niegdyś usłyszeli, nie zgadzając się z nauczaniem 
mistrza. Wówczas są [w nich] tylko własne poglądy i staroŜytne słowa, nie 
ma zaś dotąd zrozumienia słów nauczyciela. Lub teŜ jest teŜ inny rodzaj 
[ludzi]. Czynią oni własne poglądy pierwszymi, otwierają [następnie] sutrę 
                                                        
78 Jap. Sōkei. Właściwie szósty patriarcha Daiguan Huineng (jap. Daikan Enō; 638-
715), spadkobierca prawa piątego patriarchy Daiman Hongrena. 
79 Właściwie Zhaozhou Zongshen (jap. Jōshū Jūshin; 778-897), uczeń mistrza Nanquan 
Puyuana (jap. Nansen Fugan, 748-834).  
80 W oryginale chiń. fang, jap. hō, „odwiedzić”. 
81 Jap. Nangaku Eshi (515-577). 
82 Jap. Genkaku z Yōka (675-713), uczeń szóstego patriarchy Huinenga, autor Pieśni o 
przebudzeniu się do Drogi (chiń. Zhengdaoge, jap. Shōdōka). 
83 Jap. Daikan. Szósty patriarcha Huineng. 
84 Uczeń w pełni i doskonale przejmuje Prawo nauczyciela. 
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oraz wziąwszy i zapamiętawszy z niej jedno lub dwa słowa czynią je 
Prawem Buddy. Później, gdy udają się do mistrza nauki i rozumiejącego 
nauczyciela, i słuchają Prawa, to jeŜeli jest ono zgodne z ich własnym 
poglądem, uznają je za dobre. JeŜeli jednak nie będzie ono zgodne z [ich] 
starym rozumieniem, uznają je za fałszywe. Nie znają oni sposobu 
porzucenia fałszu, jakŜe wspiąć się mogą na drogę wiodącą do Prawdy? 
Nawet [po upłynięciu] kalp [licznych niczym] ziarenka piasku, wciąŜ będą 
z pewnością ludźmi błądzącymi. Zaprawdę czyŜ moŜna nie smucić się z 
tego powodu? Zgłębiający [Drogę], wiedzcie, iŜ Droga Buddy jest poza 
myśleniem, rozróŜnianiem, planowaniem i przypuszczaniem, kontemplacją, 
dyskursywnym pojmowaniem i zrozumieniem. JeŜeli w nich jesteście, 
przez całe Ŝycie wciąŜ w nich będziecie i wciąŜ będziecie nimi igrać, to 
dlaczegóŜ nie budzicie się do Drogi Buddy? Studiowanie Drogi nie 
posługuje się rozróŜniającym myśleniem i temu podobnymi. JeŜeli zbada 
się nasze ciała pławiące się wciąŜ w rozróŜniającym myśleniu, będzie to 
jasne niczym lustro. Bramą, przez którą tam się wchodzi, jest tylko 
nauczyciel nauki, który posiadł Prawo i który całkowicie je zgłębił. 
[Biegli] w literach mistrzowie prawa nie mogą mu się równać. 
Spisane w [roku] Starszego Brata Drewna i Konia ery Tempuku85, w dniu 
Czystej Jasności86. 
 
7. O tym, Ŝe człowiek, który praktykuje Prawo Buddy i pragnie 
oddzielenia się [od kołowrotu narodzin-i-śmierci] 87 , powinien 
natychmiast [oddać się] praktyce medytacji 
Oznacza to, iŜ Prawo Buddy góruje nad wszelkimi drogami (naukami, 
praktykami). Dlatego ludzie go poszukują. Gdy Ten, Który Przyszedł 
przebywał na świecie, nie było dwóch nauk, nie było dwóch nauczycieli. 
Wielki nauczyciel czcigodny Śākyamuni88 nie mającą wyŜszej od siebie 
mądrością oświecenia prowadził jedynie wszystkie Ŝyjące istoty89 . Od 

                                                        
85 1234 rok. 
86 Jap. seimei no hi, piętnasty dzień po dniu równonocy wiosennej w tradycyjnym 
kalendarzu japońskim, odpowiadający w przybliŜeniu dniowi 5 kwietnia w kalendarzu 
gregoriańskim. 
87 Przebudzenia. 
88 Jap. Shakuson (chiń. Shizun). ChociaŜ słowo to znaczy „czcigodny z [ludu] Śākyów”, 
a więc bliskie jest znaczeniowo sanskryckiemu Śākyamuni („mędrzec z Śākyów”; skr. 
muni, dosł. „ten, który zachowuje milczenie”), to najprawdopodobniej jest skrótem chiń. 
Shijiamouni shizun (jap. Shakamuni seson), przekładu sanskryckiego Śākyamuni 
bhagavat, czyli „święty (wzniosły, szczęśliwy, błogosławiony) mędrzec z Śākyów”. 
89 Skr. sattva („Ŝyjąca istota”), sarva-sattvāni („wszystkie Ŝyjące istoty”) w przekładzie 
na chiński zhongsheng (jap. shujō, „wszystkie Ŝywe istoty”), jak tutaj, youqing (jap. ujō, 
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kiedy Mahākāśyapa 90  przekazał Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa 
wszyscy patriarchowie dwudziestu ośmiu pokoleń pod Zachodnim Niebem 
(w Indiach), sześciu generacji we Wschodniej Ziemi (w Chinach) i pięciu 
domów 91  przekazywali je w prawy sposób kolejno jeden drugiemu, a 
zerwania [linii przekazu] nie było. Następnie od ery Putong92  dynastii 
Liang 93 , począwszy od mnichów, a na władcach i wielkich moŜnych 
skończywszy, nie było nikogo wybijającego się ponad przeciętność, kto nie 
oddawałby się pod ich pieczę. Zaprawdę, przyczyna upodobania tego, co 
wspaniałe, leŜy w tym, co wspaniałe. CzyŜ nie powinno się wystrzegać 
upodobania podobnego miłości do smoków księcia Ye94? W krajach na 
wschód od Chin sieć nauki95 [zawartej] w znakach wypełnia morza i góry. 
Ale choć wypełnia góry, nie ma w niej umysłu chmur. Choć wypełnia 
morze, zniszczał [w nim] umysł fal96. Głupiec znajduje w tym upodobanie. 
                                                                                                                          
„[istoty] posiadające umysł”) lub qunsheng (jap. gunshō, „grupa Ŝyjących [istot”). 
90 Chiń. Mohejiashe lub Jiashe, jap. Makakashō lub Kashō. Jeden z uczniów Buddy 
Śākyamuniego, uznawany przez sekty zenistyczne za pierwszego patriarchę zen w 
Indiach. 
91 Były to poza wymienioną juŜ linji szkoły: weiyang (jap. igyō), wywodząca się od 
mistrzów Weishan Lingyou (jap. Isan Reiyū; 771-853), spadkobiercy prawa Baizhang 
Huaihaia (jap. Hyakujō Ekai, 720-814) i jego ucznia Yangshan Huiji (jap. Kyōzan 
Ejaku, 807-883); fayan (jap. hōgen), wywodząca się od mistrza Fayan Wenyi (jap. 
Hōgen Bun'eki; 885-958); caodong (jap. sōtō lub sōdō), załoŜona przez mistrzów 
Dongshana Liangjie (jap. Tōzan Ryōkai; 807-869), spadkobiercy prawa Yunyan 
Tanshenga (jap. Ungan Donjō; 782-841), i jego ucznia Caoshan Yuanzhenga (jap. 
Sōzan Genshō; 840-901); yunmen (jap. unmon), wywodząca się od mistrza Yunmen 
Wenyana (jap. Unmon Bunen; 864-949), spadkobiercy prawa mistrza Xuefeng Yicuna 
(jap. Seppō Gizon; jap. 822-908). Często do owych pięciu szkół dolicza się dwie linie 
wywodzące się z linji: yangqi (jap. yōgi), załoŜona przez Yangqi Fanghuia (jap. Yōgi 
Hōe; 992-1049) i huanglong (jap. ōryū), załoŜona przez Huanlong Huinana (jap. Ōryū 
Enan; 1002-1069), obu uczniów mistrza Ciming Chuyuana (jap. Jimyō Soen; 987-
1040). Razem mówi się o „pięciu domach i siedmiu szkołach” (chiń. wujia qizong, jap. 
goke shichishū). 
92 Jap. Futsū (520-526). 
93 Jap. Ryō (502-557), jedna z dynastii tzw. Dworu Południowego (chiń. Nan Zhao, jap. 
Nanchō), za panowania której do Chin przybył Bodhidharma. 
94 Jap. Yo. Nawiązanie do przypowieści o Gong Zigao z Zhuangzi. Gong bardzo lubił 
smoki, nanosił ich wizerunki na wszystkie swoje rzeczy. Gdy usłyszał o tym prawdziwy 
smok, uradowany, osobiście udał się do chaty Gonga, aby sprawić mu tym przyjemność. 
Gong jednak, zobaczywszy smoka, wystraszył się i uciekł w popłochu. Przypowieść ta 
ma ostrzegać przed znajdowaniem upodobania w fałszu, a cofaniem się przed prawdą. 
95 Początkowo metafora nauki buddyjskiej, wydobywającej odczuwające istoty z morza 
ułudy niczym sieć odławiająca ryby, w buddyzmie zen jednak metafora wiąŜącej 
praktykujących sieci nauki. 
96 Istnieje tylko nauka buddyjska zawarta w tekstach, a brak jest jej oddziaływania w 
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Na przykład biorąc [w ręce] oko ryby przywiązuje się [do myśli], Ŝe jest to 
klejnot. Błądzący tym się bawi. Na przykład strzegąc kamienia z Yan97 
oddaje mu cześć jako klejnotowi. Wielu spada do jamy demona, często 
robiąc krzywdę samym sobie. Zaprawdę godne to Ŝalu, iŜ w miejscu na 
krańcu świata łatwo wieje wiatr fałszu, Prawdziwe Prawo [zaś] trudno [tu] 
dociera. Mimo tego jednak całe Chiny 98  oddały się juŜ pod opiekę 
Prawdziwemu Prawu Buddy [po przybyciu Bodhidharmy]. W naszym 
kraju, w Koryŏ99 i w innych krajach, Prawdziwe Prawo Buddy jeszcze się 
nie rozpowszechniło. Dlaczego?! Dlaczego?! Kraj Koryŏ słyszał juŜ 
ponadto nazwę Prawdziwego Prawa, nasz kraj jednak dotąd jej nie słyszał. 
[Dzieje się tak] poniewaŜ w przeszłości wszyscy nauczyciele udający się 
do [Chin] dynastii Tang 100  zatrzymywali się w sieci nauki. ChociaŜ 
przekazali oni pisma buddyjskie, to [zachowywali się], jak gdyby 
zapomnieli Prawa Buddy. JakaŜ była z tego korzyść? Zasługa płynąca stąd 
jest w końcu pusta. Zdarzyło się tak dlatego, Ŝe [nauczyciele ci] nie znali 
staroŜytnej zasady studiowania Drogi. NaleŜy Ŝałować, Ŝe wysilając się na 
próŜno przebrnęli przez ludzkie ciało. Studiując Drogę Buddy, gdy po raz 
pierwszy wchodzi się przez bramę, [wtedy] słucha się nauczania dobrego 
towarzysza i praktykuje zgodnie z nim. Jest rzecz, którą wówczas naleŜy 
wiedzieć. A mianowicie, iŜ Prawo przemienia mnie, a ja przemieniam 
Prawo. Gdy ja skutecznie przemieniam Prawo, ja jestem silny, a Prawo 
słabe. Gdy przeciwnie, Prawo mnie przemienia, Prawo jest silne, a ja słaby. 
Prawo Buddy od dawien dawna ma oba te aspekty. [Kto] nie jest 
prawdziwym spadkobiercą, ten dotąd tego nie poznał. Kto nie jest 
mnichem noszącym szaty ze szmat101, ten rzadko słyszy nawet tę nazwę 
(naukę). JeŜeli nie wie się o tej staroŜytnej zasadzie, to nie rozumie się 
jeszcze, czym jest studiowanie Drogi. JakŜe będzie moŜna oddzielić 
prawdziwe od fałszywego? Ludzie współcześnie praktykujący medytację i 
studiujący Drogę sami przekazują tę staroŜytną zasadę. Dlatego nie błądzą. 

                                                                                                                          
praktyce. 
97 Jap. En. Kamień wydobywany z góry Yan przypominający kamień szlachetny.  
98 Por. przyp. 70. 
99 Chiń. Gaoli, jap. Kōrai. Państwo na Półwyspie Koreańskim istniejące od 918 do 1392 
roku. 
100 Dynastia władająca Chinami w latach 618-907. 
101 Chiń. naseng, jap. nōsō. Mnisi buddyjscy w Indiach nosili szaty wykonywane ze 
szmat, tzw. skr. pāµsu-kūla (dosł. „stos śmieci”, chiń. fensaoyi, jap. funzōe). Chińscy 
mnisi chan kontunuowali tę tradycję uŜywając słów chiń. naseng („na” – cerować, 
zszywać; „seng’ – mnich), nazi (jap. nōsu; „zi” – męŜczyzna, człowiek), nayi (jap. nōe; 
„e” – szata) jako zaimka 1 os. singularis. Po pewnym czasie słowa te zaczęły oznaczać 
mnichów chan (w Chinach) i zen (w Japonii). 
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W innych bramach [jej] nie ma. JeŜeli człowiek pragnący Drogi Buddy nie 
będzie praktykował medytacji, to nie pojmie Prawdziwej Drogi. 
 
8. O postępowaniu 102  (praktyce) mnichów [praktykujących] 
medytację103 
Oznacza to, iŜ od buddów i patriarchów bezpośrednie wskazanie 104  i 
bezpośrednie przekazanie105 [Prawa] [odbyło] czterdzieści siedem razy pod 
Zachodnim Niebem (w Indiach) i sześć pokoleń na Wschodniej Ziemi (w 
Chinach). Nie była doń dodana ni dziesięciotysięczna, ni tysięczna część, 
nie zniszczono weń ni jednej drobiny. Szata dotarła do Caoqi, Prawo 
wypełniło niezliczone światy. Niegdyś Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa 
Tego, Który Przyszedł rozkwitło w [kraju] Wielkich Tang. Owego Prawa 
zaś nie moŜna było odnaleźć [poza sobą], nie moŜna było odszukać. W 
miejscu, w którym się je dostrzega, traci się [ludzką] mądrość; w chwili, 
gdy się [je] posiądzie, przekracza się umysł. Twarz i oko („ja”) traci się u 
Huangmei106, ramię odcina się w Shaoshi107. Zyskuje się szpik108, odwraca 
się umysł109 i zyskuje [właściwą] postawę. Oddaje się pokłon, cofa o krok i 

                                                        
102  Chiń. hangli, jap. anri, „postępowanie”. W sektach zenistycznych termin 
okreąlający działanie rozciągające się na wszystkie aspekty Ŝycia codziennego. 
103 Chiń. chanseng, jap. zensō. Mnisi zen. 
104  Chiń. zhizhi, jap. jikishi. Termin reprezentujący tu dłuŜszy zwrot, zwięźle 
przedstawiający naukę szkoły zenistycznej: chiń. buli wenzi, jiaowai biezhuan, zhizhi 
renzin, jianxing chengfa (jap. furyū monji, kyōge betsuden, jikishi ninshin, kenshō 
jōbutsu, „nie opieranie się na znakach [pisma], szczególny przekaz poza nauką, 
bezpośrednie wskazanie na umysł człowieka, dostrzeŜenie [własnej] natury i stanie się 
buddą”). Słowa te miały wyjść z ust Bodhidharmy, ale uwaŜa się, Ŝe zaczęły one być 
stosowane jako reprezentatywne dla nauki chan w okresie panowania dynastii Tang, a 
następnie przypisane Bodhidharmie. Dōgen w innych swoich pismach często krytykuje 
poszczególne elementy tego czterowiersza. Tutaj synonim „Prawa Buddy”. 
105  Chiń. danzhuan, jap. tanden. „Tan” to „pojedynczy”, „wyłączny”, „den” – 
„przekazanie”, „przeniesienie”. Termin bardzo często uŜywany przez Dōgena. Na 
głębszym poziomie znaczeniowym „przekazanie” oznacza tu nie tyle przeniesienie 
doświadczenia buddyjskiej Prawdy przez nauczyciela na ucznia, co obudzenie i rozwój 
w tym drugim samoświadomości buddyjskiego Prawa. Stąd „«ja» przekazuje [Prawo] 
w prawdziwy sposób «ja»”. 
106 Jap. Ōbai. Właściwie Daiman Hongren. Por. przyp. 76. Nawiązanie do szóstego 
patriarchy Huinenga, który osiągnął Przebudzenie i odziedziczył Prawo Daiman 
Hongrena pracując jako robotnik klasztorny. 
107 Jap. Shōshitsu. Nazwa góry, na której mieszkał Bodhidharma. Por. przyp. 69. 
108 Nawiązanie do Bodhidharmy, który przed śmiercią przekazał Prawo swoim czterem 
uczniom mówiąc, iŜ daje im swoją skórę, ciało, kości i szpik. „Szpik” miał otrzymać 
drugi patriarcha Huike. 
109 Nawiązanie do rozmowy Bodhidharmy z Huike. Huike prosił Bodhidharmę o 
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następnie staje się w pełni110. A jednak i w umyśle i w ciele ani się nie 
przebywa, ani się [do nich] nie przywiązuje. Nie staje się i nie zatrzymuje. 
Pewien mnich zapytał Zhaozhou: „Czy pies posiada Naturę Buddy, czy 
nie?”111. Zhaozhou odpowiedział: „Nie” [jap. mu]. Czy ponad ideogramem 
[znaczącym] mu moŜna coś pomyśleć? CzyŜ moŜna [ponad nim] się 
zatrzymać? Zupełnie brak punktu zaczepienia. Spróbujcie odrzucić rękę. 
Spróbujcie odrzucić rękę, [która mogłaby coś uchwycić]. Czym jest ciało-
i-umysł? Czym jest praktyka? Czy są Ŝycie-i-śmierć? Czym jest Prawo 
Buddy? Czym jest prawo tego świata? Czym są w końcu góry, rzeki i 
wielka ziemia, ludzie, zwierzęta i domy? Przyjrzysz się dotąd i przyjrzysz 
się stąd, i w naturalny sposób wyraźnie nie powstaną dwa aspekty: 
aktywność i pasywność. W chwili tego nie-powstania nie jest się niczym-
zesztywniały. Ludzie nie budzą się [do] tej [prawdy], wielu błądzi co do 
tego. Zgłębiający [Drogę] znajdują się w połowie drogi i wówczas po raz 
pierwszy to zdobywają. AŜ do końca drogi nie rezygnujcie. Modlitwa, 
modlitwa. 
 
9. O tym, Ŝe kierując się ku Drodze naleŜy praktykować 
Oznacza to, iŜ dzielny mąŜ112  studiujący Drogę powinien najpierw jak 
najszybciej poznać, co jest prawdziwe i co nie-prawdziwe w kierowaniu 
się ku Drodze. Bowiem Wielki Bohater z [rodu] Śākyów 113 , Woźnica 
Ludzi114, siedząc pod drzewem przebudzenia, ujrzał jasną gwiazdę i nagle i 
natychmiastowo przebudził się [do] Drogi nie mającego [od siebie] 
wyŜszego Wozu. Droga, ku której się przebudził, nie jest miejscem, do 
                                                                                                                          
sprawienie, by jego umysł osiągnął stan spokoju. Bodhidharma obiecał, Ŝe to uczyni, 
gdy Huike przyniesie mu swój umysł. Gdy Huike przyszedł z odpowiedzią, Ŝe nie moŜe 
go odnaleźć, Bodhidharma odparł, Ŝe jego umysł osiągnął juŜ stan spokoju. 
110 Ciąg dalszy opisu sceny, w której Huike otrzymał „szpik” Bodhidharmy. Zob. przyp. 
106. 
111 Nawiązanie do słynnego kōanu o mu Natury Buddy. Zob. Dōgen, Oko i Skarbiec 
Prawdziwego Prawa, zw. 3 „Natura Buddy”: „Pewien mnich zapytał wielkiego mistrza 
Zhaozhou Zhenji: «Czy pies posiada Naturę Buddy, czy nie? ». Zhaozhou 
odpowiedział: «Nie» [jap. mu]. Mnich powiedział: «Wszystkie Ŝyjące istoty posiadają 
Naturę Buddy. Dlaczego pies miałby jej nie mieć?». Zhaozhou odpowiedział: 
«PoniewaŜ jest on pełen namiętności i iluzji [nie ma Natury Buddy poza 
namiętnościami i iluzją]».  
112 Skr. purußa, „człowiek”, „męŜczyzna”, chiń. zhangfu, jap. jōbu. Człowiek, który 
nieustraszenie kroczy Prawdziwą ŚcieŜką praktyki. 
113 Dosłownie chiń. Shiziong, jap. Shakuō, „Bohater z [rodu] Śāków”. 
114 Skr. purußa-damya-sārathi, „przewodnik ludzi, którzy muszą zostać okiełznani”, 
chiń. diaoyu zhangfu, jap. jōgojōbu, tu jōgo. Jeden z dziesięciu tytułów Buddy 
Śākyamuniego. 
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którego mogą sięgnąć słuchacze nauki115, przebudzeni sami-dla-siebie116 i 
im podobni. Budda sam w doskonały sposób przebudził się, [po czym to 
przebudzenie] Budda przekazał buddzie, i do dziś [ów przekaz] nie został 
przerwany. JakŜe mogłaby nie być buddą osoba, która posiądzie to 
Przebudzenie? Kierowanie się ku Drodze, o którym tu mowa, oznacza 
zrozumienie, gdzie jest117 Droga Buddy, zrozumienie jak przedstawia się 
Droga Buddy. Droga Buddy znajduje się pod stopą kaŜdego człowieka. 
Ograniczony przez Drogę 118  w pełni pojmuje w tym właśnie miejscu. 
Skrępowany przez Przebudzenie 119  osiąga doskonałą pełnię. Dla tej 
przyczyny chociaŜ na przykład rozumie się w pełni, puszcza się połowę 
Przebudzenia. Oto sposób kierowania się ku Drodze. Ale współcześnie 
studiujący Drogę nie rozumieją ścieŜek prowadzących do Drogi i barier od 
niej oddzielających, a tylko pragną dowodu widzianego na własne oczy. 
KtóŜ [tak] się nie myli? Porzucają ojca i uchodzą, odrzucają skarby i 
wędrują. ChociaŜ są dzieckiem człowieka moŜnego, na długi czas stają się 
najemnymi robotnikami z gminu120. Zaprawdę ma to swoją przyczynę. 
Osoby studiujące Drogę pragną związania Drogą. Bycie związanym Drogą 
jest zapomnieniem o śladzie przebudzenia. Osoby praktykujące Drogę 
                                                        
115  Skr. śrāvaka (chiń. shengwen, jap. shōmon, „słuchacz”), wyznawcy dąŜący do 
własnego oświecenia, słuchający nauk, rozwaŜający Cztery Szlachetne Prawdy i 
nierzeczywistość zjawisk. 
116 Skr. pratyeka-buddha (chiń. yuanjue, jap. engaku, „sam-dla-siebie przebudzony”). 
Wyznawcy, którzy osiągnęli Stan Buddy dla siebie samego, ale pozbawieni są pewnych 
cech „całkowicie przebudzonego”. 
117 Dosłownie: „gdzie kończy się”. 
118 Dōgen posługuje się tym zwrotem w znaczeniu: „będący w pełni Drogą”, 
„zjednoczony z Drogą”. 
119 Por. przyp. 117. 
120 Sutra lotosu, rozdz. 4, przytacza opowieść o człowieku, który jeszcze jako dziecko 
uciekł z domu ojca. Syn spędził na obczyźnie ponad pięćdziesiąt lat, Ŝyjąc w 
narastającej biedzie. Jego ojciec zaś, czekając na niego, dorobił się ogromnego majątku. 
Syn w końcu tułając się przybył do rodzinnego miasta chcąc znaleźć pracę w domu ojca, 
ale nie rozpoznawszy go i przeraŜony bogactwem, uciekł na wieś. Ojciec jednak, 
poznawszy wytęsknionego syna, posłał za nim swoich sługów, którzy go pojmali. Syn 
przestraszył się i błagał, by go uwolniono. Ojciec kazał puścić go wolno, ale przykazał 
swoim sługom, by pokryjomu najęli go do pracy w jego domostwie. Syn pracował tam 
następnie przez dłuŜszy czas wykonując najgorsze z prac, ojciec zaś nie dawał mu się 
poznać. Po pewnym czasie ojciec powierzył synowi nadzór nad swoim skarbcem, 
obserwując, jak wzrasta w nim mądrość. Dopiero na łoŜu śmierci ojciec, wezwawszy 
ministrów i kapłanów, wyznał, Ŝe to jego syn i przekazał mu w spadku cały swój 
majątek. Opowieść ta jest metaforą hierarchii nauk (zabiegi ojca), jakimi Budda 
(ojciec) naucza odczuwające istoty (syn). Por. równieŜ opowieść o synu marnotrawnym 
w Ewangelii wg. św. Łukasza 15, 11-32. 
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Buddy powinny najpierw koniecznie uwierzyć w Drogę Buddy. Osoby 
wierzące w Drogę Buddy powinny koniecznie uwierzyć, Ŝe „ja” ze swej 
natury jest juŜ na Drodze, Ŝe nie ma [w nich] ułudy i zamętu, fałszywego 
myślenia, odwrócenia porządku, przerostu ni braku oraz błędu. 
Wzbudziwszy w sobie taką wiarę i pojąwszy taką Drogę praktykuje się to. 
To jest pierwotna podstawa studiowania Drogi. Jej zasada to: siedząc 
(praktykując siedzącą medytację) przeciąć korzeń świadomości 121  i nie 
zwracać się ku ścieŜce wiedzy i zrozumienia [wyłącznie intelektualnego]. 
To umiejętny sposób 122  wzbudzania pierwszego umysłu [pragnącego 
przebudzenia]. Następnie odrzuca się ciało-i-umysł123 , porzuca ułudę-i-
przebudzenie. Oto stan drugi. Zazwyczaj niezwykle trudno jest znaleźć 
ludzi, którzy wierzą, Ŝe sami są na Drodze Buddy. JeŜeli prawdziwie 
uwierzy się, Ŝe jest się na Drodze Buddy, w naturalny sposób pojmie się 
ścieŜki prowadzące do Wielkiej Drogi i bariery [od niej oddzielające] oraz 
zrozumie, na czym opiera się ułuda i przebudzenie. Niech ludzie spróbują 
siedząc przeciąć korzeń świadomości! Na dziesięciu ośmiu lub dziewięciu 
uda się z pewnością urzeczywistnić Drogę. 
 
10. O pełnym przejęciu tu-i-teraz124 
Oznacza to, Ŝe gdy wybiera się [właściwie] ciało-i-umysł, same z siebie 
[pojawiają się] dwie strony. Są to: odwiedzanie nauczyciela i 
przysłuchiwanie się Prawu oraz wytrwała praktyka siedzącej medytacji. 
Przysłuchiwanie się prawu sprawia, Ŝe [w wolności] jest 125  umysł 126 , 
praktyka medytacji [sprawia], Ŝe w prawo i w lewo127 [zdąŜa] praktyka-i-
                                                        
121  Skr. manendriya, chiń. yigen, jap. ikon. W nauce zen ogólna nazwa czynności 
psychicznych ograniczonych dyskursywnym rozpatrywaniem dwuaspektowości 
wszelkich zjawisk.  
122 Por. przyp. 25. 
123  „Odrzucenie ciała i umysłu” oznacza porzucenie wszelkich więzi, wszelkich 
przywiązań i wejście w stan prawdziwej wolności, stan Oświecenia. Dōgen Wielkie 
Przebudzenie miał osiągnąć po usłyszeniu z ust swojego mistrza, Rujinga (1163-1228; 
jap. Nyojō), słów: „Odrzućcie ciało i umysł”. Mimo iŜ w przekładzie zdecydowano się 
na słowo „odrzucenie”, nie naleŜy interpretować tego stanu, jako zachodzącego dzięki 
aktywnemu wysiłkowi praktykującego. „Odrzucenie” przekracza bowiem aktywność i 
pasywność. MoŜliwe byłoby równieŜ tłumaczenie: „ciało i umysł same z siebie 
odpadną”. „Odrzucenie” lub „odpadnięcie” oznacza uwolnienie ciała i umysłu ze 
wszelkich krępujących je więzów ułudy i iluzji. 
124  Chiń. chengdang, jap. jōtō, zrozumienie, pełne przejęcie zrozumienia, prawdy, 
zachodzące między nauczycielem i uczniem. 
125 Dosłownie: „bawi”. 
126 Por. przyp. 33. 
127 Rozwija się, jak pragnie tego praktykujący. 
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przebudzenie. Gdy poprzez [te sposoby] wkracza się na Drogę Buddy, nie 
moŜna przejąć [jej] porzuciwszy jeden z nich. Bowiem ludzie mają 
wszyscy ciało i umysł, a postępowanie ich jest raz silne, innym razem 
słabe, raz dzielne, innym razem podłe. To poruszając się i znowu [trwając 
w swej] postaci, tym ciałem bezpośrednio budzi się do [stanu] buddy. Oto 
pełne przejęcie. A zatem nie przemieniając dotychczasowego ciała-i-
umysłu dąŜyć za przebudzeniem innego128 nazywa się tu-i-teraz i nazywa 
się przejęciem. Tylko dąŜy się za innym, i z tej przyczyny nie jest to starym 
poglądem. Tylko przejmuje się [prawdę], i z tej przyczyny nie jest to 
niczym nowym.  

                                                        
128 Buddy Śākyamuniego. 


