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DŌGEN KIGEN

Umysł Drogi
 . ō
Poszuku ąc Drogi Buddy należy na pierw wzbuǳić [w sobie] Umysł Drogi¹. Niewielu
est luǳi, którzy rozumie ą czym est Umysł Drogi, dlatego powinno się zapytać o to
tego, który asno to rozumie.
Nawet eśli [mówi się] w [tym] świecie o kimś z Umysłem Drogi, w rzeczywistości
nie est to prawǳiwy Umysł Drogi. Są [też] luǳie o prawǳiwym Umyśle Drogi, [lecz]
nierozpoznawani przez innych. W związku z tym, trudno est stwierǳić kto posiada [ten
umysł] a kto nie.
Przede wszystkim nie słucha i nie wierz słowom głupców i nikczemników. Nie powinniśmy dawać pierwszeństwa własnemu umysłowi, ale przedkładać nad niego nauki
Buddy. ǲień i noc [nieustannie] utrzymu Umysł Drogi modląc się i błaga ąc aby urzeczywistnić w tym świecie prawǳiwe Przebuǳenie.
Niewielu est w [tym] świecie luǳi o prawǳiwym Umyśle Drogi. Niemnie , utrzymu w swym umyśle świadomość nietrwałości, nie zapomina ąc [nigdy] o przemĳalności
[tego] świata i o niepewności luǳkiego życia. Nie za mu się [ ednak] rozmyślaniem
o nietrwałości [tego] świata. Ponad wszystko niecha na droższą bęǳie ci Dharma, a nie
ciało czy życie. Dla Dharmy nie żału ciała ani życia. Okazu głęboki szacunek i czcĳ
Trzy Skarby — Buddę, Dharmę [i Sanghę]. Nawet eśli musiałbyś poświęcić dla nie swe
życie i ciało, módl się o to, aby [móc] okazywać szacunek, czcić i składać oﬁary Trzem
Skarbom. Bez względu na to czy śpisz czy nie, powinieneś [nieustannie] w myślach wysławiać zasługi Trzech Skarbów. Bez względu na to czy śpisz czy nie, powinieneś czcić
Trzy Skarby przywołu ąc e.
[Stan], kiedy porzucisz obecne życie i nie odroǳisz się eszcze w życiu następnym,
nazywa się stanem pośrednim². Trwa on siedem dni i wtedy także powinieneś w myśli
czcić i wysławiać Trzy Skarby, nie zniża ąc głosu. Po siedmiu dniach umrzesz w stanie pośrednim, po czym otrzymasz ciało [co bęǳie trwało przez] siedem dni. Jakkolwiek długi
[wydawałby się to czas], nie bęǳie trwał dłuże niż siedem dni. Wówczas zobaczysz i usłyszysz wszystko bez żadne przeszkody, niczym niebiańskim okiem. Ukó umysł recytu ąc
z czcią [w te słowy]: Przyjmuję schronienie w Budǳie, przyjmuję schronienie w Dharmie,
przyjmuję schronienie w Sanǳe. Nie zaniedbu tego — recytu bezustannie, pełen oddania.
Kiedy opuścisz uż stan pośredni i bęǳiesz zbliżać się ku o cu i matce, przygotu
się utrzymu ąc właściwą wieǳę i powierz się łonu. Nawet przebywa ąc w skarbcu łona³
czcĳ Trzy Skarby wysławia ąc e. Nawet wtedy, gdy się roǳisz nie wolno ci zaniedbywać czczenia i wychwalania [Trzech Skarbów]. Módl się głęboko, z czcią recytu [Trzy]
Schronienia i wychwala Trzy Skarby [wszystkimi swoimi] sześcioma organami zmysłów⁴. Tuż przed śmiercią oczy wypełnią się nagle ciemnością. Wówczas, wieǳąc, że
to życie dobiega uż końca powinieneś gorliwie recytować z czcią: Przyjmuję schronienie
w Budǳie, [przyjmuję schronienie w Dharmie, przyjmuję schronienie w Sanǳe] a wtedy
¹Umysł Drogi — skr. bodhi-citta, chiń. daoxin, ap. dōshin. Umysł [dążący do] Przebuǳenia. [przypis tłumacza]
²stan pośredni — skr. antarā-bhava, chiń. zhongyou, ap. chūu. Ostatni z czterech etapów życia (naroǳiny,
życie, śmierć, stan pośredni), w którym osoba zmarła przebywa zanim odroǳi się ponownie. Stan ów trwa od
siedmiu do czterǳiestu siedmiu dni. [przypis tłumacza]
³skarbcu łona — skr. garbha, chiń. taizang, ap. taizō. [przypis tłumacza]
⁴(…) sześcioma organami zmysłów — skr. ṣaḍ-indriya, chiń. liugen, ap. rokkon. Dosłownie: „sześć korzeni”.
Oczy, uszy, nos, ęzyk, ciało i umysł. [przypis tłumacza]

buddowie ǳiesięciu kierunków obdarzą cię swym miłosierǳiem. Nawet eśli przy ǳie
ci udać się do które ś z [trzech] złych sfer istnienia⁵ z powodu twych przewin, to zostaną one zniweczone i odroǳisz się w sferze niebiańskie lub przed Buddą. Módl się
[wtenczas] do niego wielbiąc go i słucha tego, czego naucza.
Kiedy przed twymi oczyma po awi się ciemność, nie ustawa , ale z zapałem i pełen
czci recytu Trzy Schronienia — czy to w stanie pośrednim czy w kole nym życiu, nie
zaniedbu tego. W ten sposób, przez niezliczone żywoty-i-światy pełen czci przywołu
[Trzy Skarby]. Nie wolno ci [tego] zaprzestać aż do osiągnięcia owocu stanu buddhy
w postaci Przebuǳenia. Oto ścieżka, którą kroczą buddhowie i bodhisattwowie. Nazywa
się to głębokim urzeczywistnieniem Dharmy tuǳież wcieloną Drogą Buddy. Błaga , aby
[nigdy] nie mieszać tego [z innymi opiniami].
[Jeszcze] za życia dąż do tego, aby [samemu] zrobić [posąg] Buddy. Ukończywszy
go, z czcią składa [przed nim] trzy roǳa e [oﬁar]. Te trzy roǳa e [oﬁar] to słomiana
mata, słodki napó i światło [świec]. Składa e w oﬁerze. [Jeszcze] za życia kopiu z czcią
Sutrę Lotosu. Spisu ą lub druku i przechowu z szacunkiem. Zawsze wynoś ą ku górze
i składa przed nią pokłony oﬁarowu ąc kwiaty i kaǳidło, światło świec, napo e, strawę
i oǳienie. Twa głowa zawsze powinna być czysta, [okazu e (sutrze) cześć] wynosząc ą
ku górze.
Ponadto, kiedy praktyku esz zazen mie założoną szatę. Istnie ą ślady z przeszłości
[tych, którzy] osiągnęli Drogę w trzecim z kolei odroǳeniu [w rezultacie noszenia szaty].
[Szata] uż teraz est oǳieniem buddy, a e zasług [nikt] nie zdoła zliczyć. Zazen nie należy
do prawa żadnego z trzech światów⁶, est Prawem buddów i patriarchów.

⁵(…) [trzech] złych sfer istnienia — skr. durgati, chiń. equ, ap. akushu. Tzw. trzy złe/niższe odroǳenia —
piekło, świat zwierząt i świat głodnych duchów. [przypis tłumacza]
⁶trzy światy — zgodnie z kosmologią buddy ską świat, w którym odraǳa ą się istoty, ǳieli się na tzw.
trzy sfery lub trzy światy (skr. triloka, chiń. saǌie, ap. sankai). Na wyższym z nich est Świat Bezforemny
(skr. ārūpya-loka, chiń. wusejie, ap. mushikikai), sfera bezcielesności. Drugim est Świat Formy (skr. rūpa-loka,
chiń. sejie, ap. shikikai), w którym istoty odrzuciły wszelakie pragnienia i pożądania ale pozostało im eszcze
ciało ﬁzyczne. Trzecim natomiast est Świat Pragnień (skr. kāma-loka, chin. yujie, ap. yokukai). Ów trzeci świat
ǳieli się na „sześć dróg” (skr. sad-gati, chiń. liudao, ap. rokudō). W zależności od wytworzone przez siebie
karmy (istot zamieszku ących światy) poǳielone są one na tzw. trzy niższe ścieżki (chiń. santu, ap. sanzu),
do których należą (wymienia ąc od na niższego): piekło (skr. naraka lub niraya, chiń. diyu, ap. jigoku), świat
zwierząt (skr. tiryanc lub tiryag-yoni, chiń. chusheng, ap. chikushō) oraz świat głodnych duchów (skr. preta,
chiń.egui, ap. gaki) oraz tzw. trzy wyższe światy, wśród których est świat luǳi (skr. manusya lub pūrusa, chiń.
ren, ap. nin), świat półbogów lub demonów wo ny (skr. āsura, chiń. exiuluo, ap. ashura) oraz świat bogów
(skr. deva, chiń. tian, ap. ten). [przypis tłumacza]
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