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DŌGEN KIGEN

O przyjmowaniu wskazań
 . ō
zys r u y o ro w

an¹ mówią:

Wszyscy buddowie trzech czasów opuścili domostwo² osiąga ąc Drogę³.
Dwuǳiestu ośmiu [patriarchów]⁴ z Zachodniego Nieba⁵, Szósty [Patriarcha]⁶ z ziemi Tang⁷, przekazali pieczęć umysłu buddy⁸ i wszyscy bez wy ątku
byli raman rami⁹. Z pewnością to właśnie ǳięki nieskazitelnemu przestrzeganiu moralne dyscypliny¹⁰, stali się uniwersalnym wzorem [we wszystkich]
Trzech Światach¹¹. Dlatego w praktyce zen i zapytywaniu o Drogę¹² podstawą są reguły i wskazania. Jeśli nie uwolnisz się od błędów i nie bęǳiesz
strzec się negatywnych czynów, akże możesz osiągnąć stan buddy i zostać
patriarchą?

¹ zys r u y o ro w an — chiń. anyuan in ui, ap. n n s in i. Autorstwo tekstu przypisu e się
chińskiemu mnichowi chan Zhanglu Zongyi ( ap. Chōro Sōsaku), który napisał go w latach –. Jest to
na starszy tekst traktu ący o regułach monastycznych w tradyc i chińskie szkoły chan. [przypis tłumacza]
²opu i i omos wo — sanskr. pra rajy , chiń. ujia, ap. s ukk . Dosłownie „opuścić dom” czyli przy ąć
święcenia mnisze. [przypis tłumacza]
³osi aj
ro — tzn. osiąga ąc Przebuǳenie. [przypis tłumacza]
⁴ wu i s u o miu pa riar w — chiń. rs i a zu, ap. n asso. Dwuǳiestu ośmiu buddy skich mnichów z Indii, których w tradyc i chińskiego chan i apońskiego zen uważa się za tych, którzy nieprzerwanie
przekazywali Dharmę Buddy aż do Bodhidharmy, który pierwszy przyniósł tę naukę do Chin. [przypis tłumacza]
⁵ a o ni o i a — tzn. Indii. [przypis tłumacza]
⁶ z s y a riar a — Chiń. uin n , ap. n (–). Chiński mnich, będący uczniem Hongrena ( ap.
unin), od którego oǳieǳiczył przekaz Dharmy zosta ąc tym samym szóstym patriarchą w szkole chińskiego
chan. Był propagatorem tzw. natychmiastowe ścieżki w praktyce buddy skie . [przypis tłumacza]
⁷z zi mi an — tzn. chińskie dynastii Tang (–). [przypis tłumacza]
⁸pi z umys u u y — w chińskim buddyzmie an ak i apońskim z n znak autentycznego przekazu
mięǳy nauczycielem a uczniem. W obydwu tradyc ach podkreśla się nieprzerwany przekaz przebuǳonego
umysłu Buddy Śākyamuniego z mistrza na ucznia bez polegania na słowie pisanym (chiń. u i w nzi, ap. u
ry mo i). Taki przekaz z umysłu do umysłu (chiń. yi in uan in, ap. is in ns in) porównywany est do
pozawerbalne komunikac i, aka zachoǳi podczas użycia pieczęci, (często używane w Az i Wschodnie ) ako swoiste sygnatury, którą odciskamy na papierze. Za wzór tego, przebuǳony umysł mistrza odciska się
dokładnie w taki sam sposób w umyśle ucznia. Zrozumienie Dharmy przez adepta zosta e formalnie poświadczone i udokumentowane przez mistrza za pomocą tzw. pieczęci potwierǳenia (chiń. yink , ap. inka). [przypis
tłumacza]
⁹ raman ra — sanskr. r man ra, chiń. s am n, ap. s amon. Buddy ski mnich tuǳież mniszka, który
wyrzekł się doczesnego świata w imię podążania ścieżką wiodącą ku wyzwoleniu. W oryginalnym znaczeniu
słowo raman ra oznaczało osobę, która ogoliła głowę, porzuciła cały dotychczasowy ma ątek i status społeczny i poświęciła się treningowi ciała i umysłu w celu wykorzenienia złych nawyków i pielęgnowania dobrych.
Początkowo termin ten odnosił się do nie-buddy skich praktyku ących, wyznawców dżinizmu praktyku ących
i studiu ących Wedy i Upaniszady. [przypis tłumacza]
¹⁰mora na ys yp ina — sanskr. inaya, chiń. pini, ap. ini. [przypis tłumacza]
¹¹ rzy wia y — sanskr. traidhātuka, trailokya, chiń. sa i , ap. san ai. Trzy sfery samsary: sfera pragnienia
(sanskr. k ma
u, chiń. yuji m, ap. yokukai), w które istoty nieustannie kierowane pragnieniem poszuku ą
ﬁzyczne gratyﬁkac i; sfera formy (sanskr. r pa
u, chiń. s ji , ap. s ikikai), w które istoty wolne są od
pragnienia ﬁzycznego zaspoko enia i doświadcza ą istnienia subtelne formy; sfera bezforemna (sanskr. ar pya
a u, chiń. wus ji , ap. mus iki kai) est na subtelnie szą spośród wszystkich sfer samsary. Istoty w nie
przebywa ące nie posiada ą ciał; nie ma w nie przedmiotów materialnych, a edynie umysł spoczywa ący w głębokim wchłonięciu medytacy nym. [przypis tłumacza]
¹² a o w prak y z n i zapy ywaniu o ro — tzn. praktyce buddy skie . [przypis tłumacza]

Przy mowanie wskazań wygląda następu ąco: powinieneś mieć przygotowane trzy roǳa e szat¹³, miseczkę żebraczą, matę oraz nowe i czyste oǳienie. Jeśli nie ma nowego oǳienia, [powinno zadbać się o to], aby stare zostało uprane i starannie oczyszczone. W chwili przy mowania wskazań¹⁴ nie
powinieneś [używać] szat ani miseczki należących do kogoś innego. Skup
swó umysł i nie za mu się innymi rzeczami. Przy ęcie formy Buddy, przyęcie wskazań Buddy oraz otrzymanie tego, co buddowie przy ęli i stosowali,
nie est błahą rzeczą. Jakże mógłbyś traktować e lekko? Jeśli pożyczysz od
kogoś szaty lub miseczki, nawet gdybyś wszedł na podest i przy ął wskazania, [w istocie] nie bęǳie to przy ęciem wskazań. Raz nie przy ąwszy ich, do
końca życia bęǳiesz człowiekiem bez wskazań, który w niewłaściwy sposób
przekroczył Bramę Pustki¹⁵ daremnie przy mu ąc darowizny od wyznawców.
Początku ący na ścieżce, którzy nie opanowali eszcze wskazań Dharmy i bez
nauczyciela, który by im e wy aśnił, upada ą. Mym pragnieniem est, abyś
te oto ostre słowy w sercu swym głęboko wyrył.
Jeśli przy ąłeś uż wskazania słuchaczy¹⁶, powinieneś [następnie] przy ąć
wskazania bodhisattwy. Taki est porządek wchoǳenia [na ścieżkę] Dharmy¹⁷.
Na Zachodnim Niebie ak i we Wschodnie Ziemi¹⁸, w mie scach istnienia przekazu buddów i patriarchów, wchoǳąc [na ścieżkę] Dharmy, na początku przy mowane są
wskazania. Nie przy ąwszy wskazań nie esteś ǳieckiem buddów, nie esteś spadkobiercą
[Dharmy] patriarchów, dlatego że dla nich „porzucenie błędów i nie wystrzeganie się
[czynienia] negatywnych czynów” stanowiło „praktykę zen i poszukiwanie Drogi”. Słowa „podstawą są reguły i wskazania” same w sobie są uż Okiem i Skarbcem Prawǳiwe
Dharmy¹⁹. Osiągnięcie stanu buddy i zostanie patriarchą est z pewnością otrzymaniem
i podtrzymywaniem Oka i Skarbca Prawǳiwe Dharmy, a patriarchowie, którzy właściwie przy mu ą Oko i Skarbiec Prawǳiwe Dharmy otrzymu ą tym samym i podtrzymu ą
¹³ rzy ro aj sza — trzy szaty, które powinien posiadać mnich. W apońskie tradyc i zen sōtō mnisi
przy wyświęceniu również otrzymu ą trzy szaty. Niemnie , różnią się one znacznie od pierwowzoru. [przypis
tłumacza]
¹⁴
wi i przyjmowania wskazań — dosłownie: we ścia na podest wskazań. Aby zostać w pełni wyświęconym mnichem (lub mniszką) śramanera musiał wziąć uǳiał w spec alne ceremonii przy ęcia wskazań, w które
ślubował przed swoim mistrzem wskazań przestrzeganie  wskazań (w przypadku mniszek liczba ta wynosiła
). Ceremonia odbywa się w wytyczonym mie scu (chiń. ji an , ap. ka ) tuǳież na tzw. podeście wskazań
(chiń. ji an, ap. kai an). W Japonii pierwsza ceremonia przy ęcia wskazań odbyła się przed Pawilonem Wielkiego Buddy Wairoczany w świątyni Tōdaĳi w mieście Nara  kwietnia  roku. Przeprowaǳił ą Jianzhen
( ap. a in) (–), mnich pochoǳący z Chin. Jego również uważa się za tego, który zapoczątkował system święceń w Japonii. W  roku podobne podesty wskazań wzniesiono w świątyni Yakushĳi w Shimotsuke
(ǳisie sza prefektura Tochigi) oraz w Kanzeoǌi w Chikuzen (ǳisie sza prefektura Fukuoka). W  roku,
ǳięki staraniom Saichō (–) i ego uczniów, zapoczątkowano ordynac ę w świątyni Enryaku i w Omi
(ǳisie sza prefektura Shiga). Tuta wyświęcenia odbywały się w oparciu o tekst u ry i i ra my (chiń. an
wan jin , ap. onm ky ), według które adept zobowiązany był do przestrzegania tzw. ǲiesięciu głównych
oraz czterǳiestu ośmiu pomnie szych wskazań. W takim kształcie system ten przetrwał również po ǳiś ǳień.
[przypis tłumacza]
¹⁵prz kro zy ram us ki — tzn. błędnie zrozumiał nauki o pustce. [przypis tłumacza]
¹⁶ i przyj
ju wskazania s u a zy — sanskr. r aka a, chiń. s n w n, ap. s mon. Dosłownie, „słucha ący głosu”. Pierwotnie termin ten określał bezpośredniego ucznia Buddy (który słuchał ego głosu). W tekstach mahāyāny termin ów posiada nieco negatywne konotac e. Podczas gdy śrāvakovie to zdyscyplinowani
mnisi-praktyku ący, którzy kontemplu ąc Cztery Szlachetne Prawdy w celu osiągnięcia stanu arhata i tym
samym nirwany, razem z pratyekabuddhami uważa się ich za praktyku ących na niższym poziomie aniżeli bodhisattwowie, którym ustępu ą we wgląǳie i współczuciu. [przypis tłumacza]
army — chiń. ru a, ap. ny . Zostanie mnichem lub mniszką.
¹⁷ aki j s porz k w o nia na i k
[przypis tłumacza]
s o ni j i mi — tzn. Chinach. [przypis tłumacza]
¹⁸w
¹⁹ owa po s aw s r u y i wskazania sam w so i s ju Oki m i kar m raw iw j army — zwrot
ten wywoǳi się od słów Buddy Śākyamuniego, którymi zwrócił się do Mahākāśyapy (chiń. o jias lub ias ,
ap. akakas lub as ; ?– p.n.e.): „Posiadam bramę do Oka i Skarbca Prawǳiwe Dharmy, Ta emnego
Umysłu Nirwany prawǳiwe postaci rzeczywistości i pozbawione kształtu rzeczywistości, którą przekazu e się
nie opiera ąc się na piśmie i poza nauką doktryny. Tobie ą przekazu ę”. Za Zongmen liandeng huiyao ( ap.
mon r n y ), w skrócie Liandeng huiyao, zbiór powieǳeń sześciuset mistrzów zen począwszy od Buddy
Śākyamuniego w  zwo ach skompilowany przez Hueiweng Wuminga [ ap. ai omy ], na starsza kopia
pochoǳi z  r.), zw. . [przypis tłumacza]
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wskazania buddów. Nie ma buddy, który nie otrzymałby i nie podtrzymywałby wskazań buddy. Czy przy ęli e i podtrzymywali owe wskazania otrzymawszy e od samego
Tathāgaty²⁰, czy też od ego uczniów, wszyscy tym samym otrzymali żyłę życia²¹. Wskazania buddów we właściwy sposób przekazywane z buddy na buddę dotarły do Chin
ǳięki Starożytnemu Patriarsze z on
an²² i [tam] przekazane pięciokrotnie dosięgły
Wielkiego Patriarchy Sokeia²³. Qingyuan²⁴, Nanyue²⁵ i inni przekazywali e właściwie
i pomimo, że przetrwały one po ǳiś ǳień, są też głupi starcy, którzy nic o nich nie
wieǳą. Takim na barǳie należy współczuć.
owini n przyj wskazania o isa wy aki j s porz k w o nia na i k
army O tym praktyku ący powinien wieǳieć. Ceremoniał przy mowania wskazań
bodhisattwy przez długi czas był przekazywany właściwie ako istota buddów i patriarchów i nie zosta e wypełniony przez niedbałych i leniwych.
Podczas owe ceremonii należy oﬁarować kaǳidło i złożyć pokłon przed mistrzem
wskazań prosząc go o pozwolenie przy ęcia wskazań bodhisattwy. Raz otrzymawszy zgodę obmy się do czysta i włóż na siebie nowe i czyste szaty albo [ eśli nie masz nowego]
uprane i oczyszczone, rozrzuca kwiaty, pal kaǳidło, czyń pokłony z czcią przed szatami, po czym włóż na e siebie. Złóż pokłony przed posągami i wyobrażeniami [buddów
i patriarchów], przed Trzema Skarbami, przed wielce czcigodnymi. ǲięki temu pozbęǳiesz się przeszkód a zarówno twó umysł ak i ciało zostaną oczyszczone. Porządek ów
od dawna był właściwie przekazywany ako istota buddów i patriarchów.
Następnie powinieneś udać się do mie sca praktyki, gǳie up y ya i a arya każą ci
się pokłonić, po czym uklęknĳ i ze złożonymi razem dłońmi recytu w te słowa:
Przy mu ę schronienie w Budǳie.
Przy mu ę schronienie w Dharmie.
Przy mu ę schronienie w Sanǳe.
Przy mu ę schronienie w Budǳie, na czcigodnie szym pośród dwunogich.
Przy mu ę schronienie w Dharmie, na czcigodnie sze , która przekracza
wszelkie pragnienia.
Zna du ę schronienie w Sanǳe, na czcigodnie sze pośród wszelkich zgromaǳeń.
Znalazłem schronienie w Budǳie.
Znalazłem schronienie w Dharmie.
Znalazłem schronienie w Sanǳe.
Tathāgata osiągnął Nieprzezwyciężalne, Na prawǳiwsze i Doskonałe Przebuǳenie i est moim Wielkim Nauczycielem, w którym teraz przy mu ę
schronienie.
Od teraz nie będę przy mował schronienia w złych demonach ani zewnętrznych ścieżkach [heretyków].
Obyś był współczu ący!

²⁰ a a a — chiń. ru ai, ap. nyorai. Jeden z tytułów Buddy i na częście używany tytuł przez historycznego
Buddę w odniesieniu do siebie samego. Na częstszym tłumaczeniem tego określenia est „Ten, który odszedł
(tatha-gata)” bądź „Ten, który przybył (tatha-agata)”, zakłada ąc, iż historyczny Budda był edynie ednym
z wielu buddów, którzy po awili się przed nim oraz wielu, którzy po awią się w przyszłości. [przypis tłumacza]
²¹ y a y ia — tzn. mądrość buddów. [przypis tłumacza]
²²s aro y ny a riar a z on an — tzn. Bodhidharma (Chiń. u i amo lub amo, ap. o ai aruma lub
aruma (?–?). Dwuǳiesty ósmy patriarcha buddyzmu indy skiego i pierwszy patriarcha buddyzmu chan.
Według tradyc i przybył z Indii do Chin, by przynieść przekaz Dharmy Buddy. Mimo, że istnie ą dokumenty
chińskie, które wspomina ą mnicha buddy skiego o takim imieniu, są też głosy negu ące prawǳiwość ego
istnienia. [przypis tłumacza]
²³i am prz kazan pi iokro ni osi y i ki o a riar y ok ia — patrz przyp. . [przypis tłumacza]
²⁴ in yuan — ap. i n (?–) Chiński mistrz chan z okresu dynastii Tang. Powszechnie znany ako
Qingyuan Xingsi ( ap. i n y s i). Uważany za ednego z na barǳie wybitnych uczniów — obok Nanyue
Huairang (patrz przyp. niże ) — Huinenga. [przypis tłumacza]
²⁵ anyu — ap. Nangaku (–). Chiński mistrz chan z okresu dynastii Tang. Powszechnie nazywany
Nanyue Huairang ( ap. Nangaku E ō). Przy ął święcenia mnisze w wieku  lat i przez osiem lat praktykował
pod okiem szóstego patriarchy Huinenga ( ap. Enō). Po śmierci otrzymał pośmiertny tytuł Dahui ( ap. ai ).
Jednym z ego głównych uczniów był Mazu Daoyi ( ap. Baso Dōichi) [przypis tłumacza]
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(Powtórz całość trzykrotnie i na koniec trzy razy powtórz „Obyś był współczu ący!”)
Dobry Synu! Gdy porzuciłeś pomieszane poglądy i właściwie przy ąłeś schronienie,
wskazania uż cię doskonale otacza ą. Powinieneś [teraz] przy ąć Trzy Grupy Czystych
Wskazań²⁶:
Pierwsze wskazanie: przestrzegać wszystkich wskazań. Czy od chwili
obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia²⁷ bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Drugie wskazanie: praktykować dobro. Czy od chwili obecne aż do
osiągnięcia
Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Trzecie wskazanie: pomagać czu ącym istotom. Czy od chwili obecne aż
do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Nie wolno ci złamać powyższych Trzech Grup Czystych Wskazań. Czy
od chwili obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał
powyższe Trzy Grupy Czystych Wskazań?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
W ten sposób powinieneś e podtrzymywać.
Dobry synu! Przy ąwszy Trzy Grupy Czystych Wskazań, powinieneś
przy ąć ǲiesięć Poważnych Zakazów. One są Wielkimi Czystymi Wskazaniami Buddów i Bodhisattwów.
Pierwsze wskazanie: Nie zabĳać. Czy od chwili obecne aż do osiągnięcia
Przebuǳenia²⁸ bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Drugie wskazanie: Nie kraść. Czy od chwili obecne aż do osiągnięcia
Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
²⁶ rzy rupy zys y
skazań — sanskr. ri i ni ni, chiń. sa u jin ji , ap. sa j kai. Ustanowione przez mahāyānę i przeciwstawiane sformalizowanym wskazaniom vinai hīnayāny, które reprezentu ą barǳie duchowe, aniżeli dosłowne, pode ście do zagadnienia moralności. Istnie ą dwie podobne ich interpretac e.
Pierwsza z nich zawarta est w u rz si i ra my oraz w u rz naszyjnika z k jno w (chiń. in uo jin , ap.
rakuky ). Pierwsza i druga grupa wskazań dotyczy własnych korzyści duchowych, a trzecia grupa odnosi się
do praktyki, które celem est korzyść w postaci przynoszenia pożytku innym. Według drugie interpretac i,
o które czytamy w Yogâcārabhūmi-śāstrze (chiń. u i un, ap. u aron) oraz w u rz s opni umi o isa
wy (sanskr. o isa a mi s ra, chiń. i i jin , ap. i ky ), pierwsza grupa wskazań (chiń. uyi ji , ap.
ri su i kai) zawiera w sobie cały zestaw wskazań poziomu hinayāny, (sanskr. pr imoksa, chiń. po uo imu a,
ap. ara aimokus a), druga grupa (sanskr. ku a a arma sam r aka a, chiń. s s an a ji , ap. s z n
kai) mówi o rozwĳaniu dobrych uczynków i nosi taką samą nazwę ak w przypadku wcześnie sze interpretac i, natomiast trzecia grupa nazywana est „wskazaniami, które przynoszą korzyść czu ącym istotom” (sanskr.
sa nu r akam am, chiń. raoyi you in ji , ap. ny ki uj kai). W tym przypadku druga i trzecia grupa
oǳwierciedla ą wytyczne ma y ny, tym samym rozszerza ąc pierwotną zawartość inai. [przypis tłumacza]
²⁷ zy o wi i o n j a o osi ni ia rz u nia — dosłownie: „Czy od obecnego ciała aż do osiągnięcia
ciała buddy”. [przypis tłumacza]
wi i o n j a o osi ni ia rz u nia — dosłownie: „Czy od twego obecnego ciała aż do
²⁸ zy o
osiągnięcia ciała buddy”. [przypis tłumacza]
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(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Trzecie wskazanie: Nie popełniać wykroczeń seksualnych²⁹. Czy od chwili obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Czwarte wskazanie: Nie kłamać. Czy od chwili obecne aż do osiągnięcia
Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Piąte wskazanie: Nie spożywać alkoholu. Czy od chwili obecne aż do
osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Wskazanie szóste: Nie mówić o przewinieniach innych bodhisattwów,
czy to świeckich czy tych, którzy opuścili domostwo. Czy od chwili obecne
aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Siódme wskazanie: Nie wywyższać siebie i nie poniżać innych. Czy od
chwili obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to
wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Ósme wskazanie: Nie być skąpym Dharmy ani materialnych rzeczy. Czy
od chwili obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to
wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
ǲiewiąte wskazanie: Nie wpadać w gniew. Czy od chwili obecne aż do
osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
Wskazanie ǳiesiąte: Nie lżyć Trzech Skarbów. Czy od chwili obecne aż
do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał to wskazanie?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

²⁹ i pop nia wykro z ń s ksua ny — eden z ǳiesięciu niewłaściwych czynów (sanskr. a u
, chiń.
s i , ap. j aku), który stanowi edno z tzw. pięciu podstawowych wskazań obowiązu ących przy przy ęciu Trzech
Schronień. Wymienić można dwa roǳa e seksualnych wykroczeń: (A) dotyczące własnego partnera, (B) oraz
cuǳołóstwo. Odnośnie pierwszego, ǳieli się on na cztery części. ) niewłaściwe mie sce, np. w obecności wizerunków Trzech Skarbów; w mie scu, gǳie mieszka ą roǳice; na zewnątrz przy świetle słonecznym lub świetle
księżyca; w pobliżu własnego nauczyciela. ) niewłaściwa pora: w okresie przy ęcia wskazań; w okresie ciąży;
podczas miesiąca po uroǳeniu się ǳiecka; w okresie menstruac i. ) aby chronić dharmę: na przykład, kiedy
uprawiamy seks w dniu, kiedy otrzymaliśmy wskazania. ) zboczony seks: oralny, analny. [przypis tłumacza]
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Nie wolno ci złamać żadnego z powyższych ǳiesięciu wskazań. Czy od
chwili obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał te
wskazania?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
W ten sposób powinieneś e podtrzymywać.
Przy mu ący wskazania robi trzy pokłony.
Powyższe Trzy Schronienia, Trzy Grupy Czystych Wskazań, ǲiesięć
Poważnych Zakazów były i są przy mowane ak i podtrzymywane przez buddów. Czy od chwili obecne aż do osiągnięcia Przebuǳenia bęǳiesz podtrzymywał tych szesnaście wskazań?
Odpowieǳ: Tak, będę e należycie podtrzymywał.
(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).
W ten sposób powinieneś e podtrzymywać.
Przy mu ący wskazania robi trzy pokłony.
Następnie wyrecytowawszy Modlitwę Czystości mimo pozostawania w tym świecie³⁰
recytu emy:
Przy mu ę schronienie w Budǳie.
Przy mu ę schronienie w Dharmie.
Przy mu ę schronienie w Sanǳe.
Następnie przy mu ący wskazania opuszcza mie sce praktyki.
Ten obrządek przy ęcia wskazań est autentycznym przekazem buddów i patriarchów.
Danxia Tianran³¹, r man ra Gao z Góry Yao³² i inni w taki sam sposób przy ęli i podtrzymywali [wskazania]. Są patriarchowie, którzy w podobny sposób nie przy mowali
wskazań iksu, ednak do te pory nie było patriarchy, który by nie przy ął [tychże]
wskazań bodhisattwy autentycznego przekazu buddów i patriarchów. Należy e przy mować i podtrzymywać.

³⁰ as pni wyr y owawszy o i w zys o i mimo pozos awania w ym wi i — chin. u s i an ji , ap.
o s kai on no . Kwiat losotu zakorzeniony est w błotniste woǳie ale ego piękne kwiaty kwitną ponad i nie
ulega ą zabruǳeniu. Kwiat lotosu est zatem symbolem bodhisattwy, który po to aby pomagać ży ącym istotom,
pozosta e w „błocie” świata naroǳin i śmierci nie wchoǳąc w stan nirwany, ale którego umysł pozosta e czysty,
ponieważ urzeczywistnił on pustkę wszystkich z awisk przez co nie lgnie do nich. rz ywani w ym wi i
po o nym o pus j prz s rz ni przypomina kwia o osu w o nis j wo i
a kowi i zys y umys prz kra za
o zynimy p ny pok on prz
aj z i o ni jszym. [przypis tłumacza]
³¹ an ia ianran — ap. Tanka Tennen (–). Chiński mistrz chan, uczeń Shitou Xiqian ( ap. Sekitō
Kisen). [przypis tłumacza]
³² ao z ry ao — ap. Yakuson Kō (–). Chiński mistrz chan. [przypis tłumacza]
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