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Z  radością  oddajemy  Wam  długo  oczekiwaną,  uaktualnioną  wersję  Zwierciadła 

Dharmy1 Oby była Wam pomocna w prowadzeniu praktyk w ośrodku, jak również dla 

Waszego osobistego użytku. Gorące podziękowania dla Wszystkich, którzy poświęcili 

swój cenny czas na pomoc przy przetłumaczeniu i doprowadzeniu tego projektu do 

szczęśliwego końca. Kwan Seum Bosal!

~ Bon Shim SSN

1 Gdy w tekście pojawiają się trzy gwiazdki*** i jaśniejszy tekst oznacza to, że wersja polska różni 
się od oryginalnej, ponieważ uwzględnia regionalne - europejskie reguły i ustalenia.
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CZTERY WIELKIE ŚLUBOWANIA

Czujące istoty są niezliczone; ślubujemy je wszystkie wyzwolić
Iluzje są nieprzebrane; ślubujemy je wszystkie wykorzenić.

Nauki są niewyczerpane; ślubujemy je wszystkie zgłębić
Droga Buddy jest doskonała; ślubujemy ją osiągnąć.***

Sentient beings are numberless; we vow to save them all.
Delusions are endless; we vow to cut through them all.

The teachings are infinite; we vow to learn them all.
The Buddha way is inconceivable; we vow to attain it.

Jung saeng mu byon so won do.
Bonnae mu jin so won dan.

Bomun mu ryang so wan hak.
Bul to mu sang so won song.
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OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

Poniżej znajduje się lista specjalnych znaków pojawiających się w tekście “Zwierciadła 
Dharmy”.  Zostały  włączone  w teksty  śpiewów w  celu  kierowania  formami  moktaka, 
dzwonu,  czugpi  i  pokłonów.  Wszystkie  sekwencje  uderzeń  mają  rytm  odbijającej 
się piłki, bez względu czy używa się moktaka czy dzwonu.

Sekwencja uderzeń moktaka (od wolnych uderzeń do 
szybkich, od głośnych do cichych)

Odwrócona sekwencja uderzeń moktaka (od szybkich 
uderzeń do wolnych, od cichych do głośnych)

Uderzenie w moktak

Uderzenie w moktak z “echem” (dodatkowe uderzenie)

Podwójne uderzenie w moktak

Szybkie uderzenie w moktak (zwykle podwójne i 
dopasowane do śpiewów)

Sekwencja uderzeń dzwonu (od wolnych uderzeń do 
szybkich, od głośnych do cichych)

Odwrócona sekwencja uderzeń dzwonu (od szybkich 
uderzeń do wolnych, od cichych do głośnych)

Uderzenie w dzwon

Podwójne uderzenie w dzwon

Ręczny dzwonek (szybkie dzwonienie)

Uderzenie młotkiem (w podłogę lub podstawę dzwonu)

Podwójne uderzenie młotkiem

Uderzenie czugpi
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Rozdział I: Podstawowe formy praktyki 

1

WPROWADZENIE DO MEDYTACJI

Tradycyjnie, w  Chinach i Korei, tylko mnisi i mniszki praktykowali zen. Kiedy zen dotarł 
na Zachód, również ludzie świeccy zaczęli praktykować. To zmieniło charakter praktyki. 
Obecnie nasze nauczanie wskazuje, jak praktykować zen w codziennym życiu. Ludzie 
świeccy nie mają możliwości,  aby  bez przerwy praktykować siedzącą medytację. Zen 
codziennego życia oznacza uczenie się, jak siedzieć umysłem. Siedzący umysł znaczy 
nieporuszony umysł. Jak utrzymać taki umysł? Z chwili na chwilę odłóż swoje opinie, 
uwarunkowania i sytuację. Kiedy coś robisz, po prostu to rób. To jest zen codziennego 
życia.  Dla  ludzi  świeckich utrzymywanie  nieporuszonego umysłu  jest  bardzo  ważne, 
wtedy w sposób naturalny w życiu codziennym pojawi się właściwa sytuacja, właściwa 
funkcja i właściwe relacje. 

Istnieją różne formy medytacji. Każda technika ma szczególne oddziaływanie na 
umysł. Różne techniki zostały omówione poniżej.

Praktyki pracy z umysłem
Sercem medytacji są praktyki pracy z umysłem. Mają one różne oddziaływania na umysł.  
Również  szybkość  pożądanego  efektu  może  się  różnić  w  zależności  od  stosowanej 
techniki.

We wszystkich technikach medytacji istotne jest oddychanie. Dla uspokojenia ciała 
pomocne  jest  wzięcie  kilku  długich  i  głębokich  oddechów  na  początku  medytacji.  
Oddychaj,  używając  przepony,  kierując  oddech  w  dół  brzucha.  Rób  to  w  sposób 
zrelaksowany, naturalny i cichy - oddech powinien oddychać tobą.

Technika 1: Liczenie oddechów. 
Ta  praktyka  jest  często  polecana  dla  początkujących.  Bycie  świadomym  każdego 
oddechu pomaga utrzymać spokojny i skupiony umysł. Liczyć można zarówno wdechy, 
jak  i  wydechy.  Można  liczyć  do  trzech  lub  do  dziesięciu  i  powtarzać  od  początku 
w czasie całej rundy medytacji siedzącej. Jeśli zgubisz się w liczeniu, zacznij od jednego.

Technika 2: Utrzymywanie pytania. 
Utrzymywanie  wielkiego  pytania  jest  fundamentalne  w  praktyce  zen.  Najczęściej 
używane pytania  to:  “Kim jestem?”  lub “Co to jest?”  (po  chińsku “Szi  Szim Ma?”,  po 
koreańsku “I Mo Ko?”***). Pozwól odejść całemu myśleniu, opiniom i pragnieniom, tylko 
powracaj do pytania. Ta praktyka jest zwykle zsynchronizowana z oddechem. Pytanie 
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można  zadawać  sobie  robiąc  wdech,  po  czym  na  wydłużonym  wydechu  mówimy 
w myślach “nie wiem”. Pytanie można również zadawać sobie na wydechu. Obie techniki 
mają prowadzić do powracania do umysłu sprzed myślenia.

Technika 3: Praktyka mantry.
Inną  techniką używaną  przez  praktykujących  zen  w  celu  uspokojenia  umysłu 
i wzmocnienia centrum jest powtarzanie mantry. Główną różnicą między mantrami jest 
ich  długość  i  intencja.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  im  bardziej  intensywnie  pojawia  się 
myślenie, tym krótsza powinna być mantra.

Technika recytowania mantry polega na ciągłym powtarzaniu mantry, skupieniu 
na tej czynności i jednocześnie pozwoleniu, by całe myślenie odeszło. Zabiera to trochę 
czasu i wymaga praktyki, ponieważ bardzo łatwo jest pozwolić jednej części umysłu na 
powtarzanie mantry, podczas gdy inna rozmyśla na przykład o kolacji  lub wyjściu do 
kina. Jeśli zauważysz, że to się dzieje, to delikatnie powróć do recytowania mantry bez 
żadnego  osądzania.  Najczęściej  polecanymi  mantrami  dla  początkujących  są  dwie 
wymienione poniżej.

1) Czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł, nie wiem.
Ta  mantra,  w  połączeniu  z  ćwiczeniem  oddechowym,  polecana  jest  szczególnie 
początkującym.  Na  wdechu  policz  do  trzech  powtarzając  za  każdym  razem  “czysty 
umysł”. Na wydechu policz do siedmiu mówiąc jeden raz “nieeeeeeeeee wieeeeeeem”.  
Tempo liczenia może się różnić w zależności od osoby, ale wydech musi być ponad dwa 
razy dłuższy niż wdech.

2) Kwan Seum Bosal.
Jest  to  koreańskie  imię  Awalokiteśwary,  bodhisattwy  współczucia.  Ta  mantra  jest 
zalecana osobom, które nie mogą utrzymać spokojnego umysłu nawet przez minutę lub 
nie  potrafią  skupić  się  przez  dłuższy  czas.  Ponieważ  jest  krótka,  więc  może  być 
powtarzana bez przerwy (zwykle z pomocą  koralików różańca do liczenia). Jeśli ktoś  
chce  się  naprawdę  uporać  z  jakimś  konkretnym  problemem,  zwykle  zaleca  się 
powtarzanie od trzech do dziesięciu tysięcy mantr dziennie. Ta technika jest również 
stosowana przez wiele osób w czasie praktyki medytacji siedzącej.

Bardziej  zaawansowani  uczniowie2 często  używają  całej  Wielkiej  Dharani, 
recytując ją w myślach w kółko tak szybko, jak to możliwe.

2 Wszędzie, gdzie pojawiają się odnośniki do płci, tekst odnosi się zarówno do mężczyzn i kobiet.
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Technika 4: Śpiewy.
Pomimo  tego,  że  każdą  ze  śpiewanych  sutr  -  szczególnie  Wielką  Dharani  -  można 
wykorzystać jako mantrę, śpiewanie w grupie jest również praktyką medytacji. Kluczem 
do  poprawnego  śpiewania  jest  śpiewanie  ze  stuprocentowym  skupieniem  i  energią:  
wystarczająco głośno,  żeby słyszeć swój  własny głos i  wystarczająco delikatnie,  żeby 
słyszeć  głos  każdej  osoby  w  pokoju.  To  pozwala  podążać  za  mistrzem  moktaka, 
ponieważ nie ma żadnego głosu dominującego nad resztą. Osoby, które mają problemy 
ze śpiewaniem, mogą dostroić swoje głosy do innych w grupie i dźwięk śpiewu w grupie 
naprawdę będzie wspólnie działającymi umysłami, które stają się jednym. 

Śpiewy kido są wyjątkowo mocną praktyką medytacji śpiewów.

Technika 5: Pokłony.
Pokłony to jest bardzo mocna technika, która pomaga nam najpierw zobaczyć, a potem 
przepracować karmę w trudnych sytuacjach,  ponieważ angażuje  zarówno umysł,  jak 
i ciało.  Coś,  czego  przepracowanie  wymaga  kilku  dni  medytacji  siedzącej,  może 
zostać przepracowane przy  pomocy pokłonów w dużo krótszym czasie.  Powszechną 
praktyką,  szczególnie  popularną  w  Korei,  jest  praktyka  tysiąca  pokłonów  dziennie 
(w zasadzie  tysiąca  osiemdziesięciu).  Można  je  robić  wszystkie  w  jednym  ciągu  lub 
rozłożyć w ciągu całego dnia, jak zwykle to ma miejsce;
przykładowo:

jedna seria w czasie praktyki porannej,
dwie serie przed śniadaniem,
dwie serie w  porze obiadowej,
dwie serie po południu,
jedna seria przed wieczorną praktyką,
dwie serie po wieczornej praktyce.

To jest bardzo wymagający plan, dlatego praktykujący często wykonują od trzystu do 
pięciuset pokłonów w ciągu dnia.

Technika 6: Medytacja czystego umysłu.
Ta forma medytacji polega na siedzeniu i byciu świadomym tego, co się dzieje z chwili 
na  chwilę.  To  jest  umysł  z  chwili  na  chwilę.  Słyszy  on  śpiew ptaków na  drzewach, 
przejeżdżające samochody, przelatujące samoloty i dzieci bawiące się na zewnątrz. Dla 
czystego umysłu nie ma czegoś takiego jak “hałas”, wszystko po prostu “jest”. Nie jest to 
technika dla początkujących, lecz wyrasta z doświadczenia opisanych wcześniej technik 
medytacji.
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2

MEDYTACJA SIEDZĄCA, STOJĄCA I CHODZĄCA

Jako że nasza szkoła wywodzi się z azjatyckiej tradycji, podstawową pozycją medytacji  
jest siedzenie na podłodze, na macie i na poduszce. To może być niewygodne dla ludzi 
Zachodu, przyzwyczajonych do siedzenia na krześle. Dlatego w naszej szkole dozwolone 
są różne ułatwienia, aby móc sobie z tym poradzić. 

1

MEDYTACJA SIEDZĄCA

Forma
1. Połóż  jedną  lub  więcej  podu-

szek na matę i usiądź w pozycji 
ze skrzyżowanymi nogami. Mo-
żesz wykorzystać jedną z tutaj 
wymienionych  form  (patrz  na 
zdjęcia):
a. Pełny lotos
b. Półlotos
c. Pozycja birmańska
d. Pozycja birmańska, odmiana
e. Siedzenie  na  krześle.  Kiedy 

siedzisz na krześle, nogi nie 
powinny  przekraczać  prze-
dniej  krawędzi szeregu mat 
w  rzędzie,  w  którym  sie-
dzisz.  Możesz  złożyć  matę 
i umieścić  ją  pod  krzesłem. 
Możesz  użyć  maty  jako 
podnóżka.  Do celów medy-
tacji  lepiej  jest  nie  opierać 
się  o  oparcie  krzesła,  ale 
siedzieć  bliżej  skraju  sie-
dzenia z plecami wyprosto-
wanymi.  Twoje  uda  powin-
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ny  być  równoległe,  a  łydki 
prostopadłe do podłogi.

f. Siedzenie  okrakiem  na  po-
duszkach.  Ułóż  kilka  po-
duszek  jedna  na  drugiej 
i usiądź  na  nich  okrakiem, 
tak jakbyś jechał konno.

g. Korzystanie  z  ławki  medy-
tacyjnej. Ławki medytacyjne 
mają  skośne  siedzenie 
z dwiema nogami.  Najpierw 
uklęknij  na  macie,  następnie  ustaw  ławkę  za  sobą  nad  swoimi  łydkami 
i usiądź.

2. Utrzymuj  prosty kręgosłup, luźne ramiona, odchylone do tyłu***, skieruj głowę 
nieznacznie do przodu, patrząc na podłogę pod kątem czterdziestu pięciu stopni.

3. Oczy powinny być w połowie otwarte i spoglądać na podłogę przed tobą.
4. Ułóż  dłonie  na  podołku  (na  wysokości  centrum  -  około  pięciu  centymetrów 

poniżej pępka) tworząc maha mudrę (dla dokładnego wyjaśnienia patrz: Formy 
ułożenia dłoni).

Uwagi specjalne
● Kiedy siedzisz  w jakiejś  określonej  pozycji,  powinieneś w niej  pozostać aż  do 

momentu, kiedy poczujesz, że potrzebujesz ją zmienić. Kiedy w czasie siedzenia 
poczujesz,  że  fizyczny  ból  lub  senność  rozpraszają  cię,  możesz  wstać,  żeby 
poczuć ulgę. Najpierw pokłoń się na siedząco, następnie cicho wstań, pozostając 
w medytacji  stojącej  (patrz  poniżej)  aż  dyskomfort  minie.  Jeśli  jesteś  gotowy, 
pokłoń się na stojąco i cicho usiądź. Dodatkowo możesz korzystać z medytacji 
stojącej jako przejścia pomiędzy różnymi pozycjami siedzenia. Na przykład, jeśli 
doświadczasz  dużo  bólu  w  pozycji  ze  skrzyżowanymi  nogami  i  potrzebujesz 
zmienić  tę  pozycję,  pokłoń  się  siedząc,  następnie  cicho  wstań,  pokłoń  się 
ponownie i usiądź w pozycji klęczącej.

● Jeśli używasz buddyjskiego różańca, przesuwaj koraliki tak, aby nie rozpraszać 
innych uczniów (patrz: “Różaniec do medytacji” str. I.10)
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● W czasie praktyki codziennej oraz Kyol Che siedzimy twarzą do ściany, tyłem do 
centrum sali. Podczas Yong Maeng Jong Jin a także opcjonalnie w czasie dłuższej 
praktyki medytacji siedzącej siedzimy twarzą do środka sali.

● Zawsze chodź za plecami siedzących w medytacji.

2

MEDYTACJA STOJĄCA

Forma
1. Stań  cicho  za  swoją  matą  z  wyprostowanym 

kręgosłupem.  Stopy  powinny  być  dość  blisko  jedna 
drugiej,  a  podbródek  lekko  cofnięty.  Powinieneś 
patrzeć  na  podłogę  pod  kątem  czterdziestu  pięciu 
stopni.

2. Jeśli  nie  używasz  buddyjskiego  różańca,  dłonie 
trzymaj  w  hapczang.  Natomiast  jeśli  go  używasz, 
dłonie trzymaj na wysokości pasa.

3. Jeśli sala jest szczególnie zatłoczona, możesz stać na 
macie a nie za nią.

3

MEDYTACJA CHODZĄCA

Forma
1. Na  koniec  każdej  rundy 

siedzenia  Główny  Nauczy-
ciel3 Dharmy  daje  sygnał 
przed uderzeniem w czugpi, 
po czym uderza pierwszy, by 
ludzie  rozprostowali  nogi,  a 
po  chwili  drugi  raz*** na 
sygnał  do  wstania.  Wszyscy 
stają  w  takiej  samej  kolej-
ności, jak w czasie siedzenia, 
następnie ustawiają się w rzędzie za Mistrzem Zen lub Ji Do Poep Sa Nimem. Jeśli 

3 Wszędzie, gdzie pojawiają się odnośniki do płci, tekst odnosi się zarówno do mężczyzn i kobiet.
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żaden z nich nie jest obecny, ustawiamy się za Głównym Nauczycielem Dharmy. 
Ułóż  dłonie  na  splocie  słonecznym  ze  splecionymi  palcami,  a  przedramiona 
ustaw  prostopadle  do  podłogi.  W  niektórych  regionach  Główny  Nauczyciel 
Dharmy uderza w czugpi tylko raz, aby wszyscy wstali***. 

2. W  medytacji  chodzącej  nauczyciel  lub  Główny  Nauczyciel  Dharmy  prowadzi 
grupę dookoła sali. Początek i koniec medytacji chodzącej odbywa się w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, chociaż w czasie chodzenia można to 
robić w inny sposób.

3. Chodząca medytacja zwykle trwa dziesięć minut.
4. Jeśli potrzebujesz wyjść z sali Dharmy, kontynuuj chodzenie, aż zbliżysz się do 

drzwi.  Ponieważ  medytacja  chodząca  jest  częścią  medytacji,  nie  powinno  się 
traktować wyjścia z sali Dharmy jako przerwy (na przykład żeby się zrelaksować), 
lecz zarezerwować dla sytuacji  koniecznych, takich jak wyjście do toalety czy 
napicie się wody. Przed wejściem do toalety należy zdjąć kasa, można również 
zdjąć szatę.

5. Wracając do sali Dharmy, zrób pokłon na stojąco. Czekaj obok drzwi, aż zbliży się 
twoje miejsce w szeregu, złóż ręce w hapczang i wejdź w szereg chodzących. 
Zawsze  utrzymuj  tę  samą  pozycję  względem  innych  osób  w  szeregu.  Jeśli  
medytacja chodząca prawie się skończyła, kiedy wróciłeś (ostatnie okrążenie po 
uderzeniu w czugpi), zaczekaj, aż każdy zatrzyma się przed swoją matą i wtedy 
szybko przejdź za stojącymi do swojej maty.

6. Kiedy zbliża się koniec dziesięciu minut chodzenia, Główny Nauczyciel Dharmy 
uderza w czugpi raz - po tym, jak prowadzący mistrz minie swoją matę. To jest 
sygnał dla każdego do zatrzymania się przy swojej macie. Stań za matą, twarzą do 
środka. Ostatnią osobą, która dotrze do swojej maty będzie osoba prowadząca 
medytację chodzącą.

7. Czugpi  jest  wtedy  uderzane  ponownie  i  wszyscy  siadają.  Nie  wykonujemy 
żadnego pokłonu.

8. Jeśli nie zdążyłeś wrócić do sali Dharmy po tym, jak zaczęło się siedzenie, usiądź 
na  przygotowanej  macie  poza  salą  Dharmy  aż  do  końca  medytacji  albo  do 
następnej rundy medytacji chodzącej (wtedy możesz wrócić).
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3

FORMY UŁOŻENIA DŁONI

1

HAPCZANG
Forma

1. Dłonie obu rąk trzymane są razem. Kciuk i pozostałe 
palce  przylegają  do  siebie.  Nie  powinno  być  luk 
między palcami.

2. Dłonie  powinny  być  trzymane  na  wysokości 
śródpiersia,  niemal  pionowo,  jedynie  lekko  na 
zewnątrz.  Końcówki  palców powinny znajdować się 
około pięciu centymetrów poniżej podbródka.

Kiedy używana
● W czasie medytacji w pozycji stojącej lub w czasie śpiewów.
● Jako pozdrowienie. Tradycyjnie w Azji hapczang z lekkim pochyleniem głowy jest 

używany, kiedy ludzie się witają lub żegnają.
● Kiedy  prosimy  o  uderzenie  kijem  w  czasie  formalnej  medytacji.  Złóż  dłonie 

w hapczang, kiedy osoba niosąca kij zbliży się do twojej maty.
● Jako  powiedzenie  “nie”  w  czasie  formalnego  posiłku.  Jeśli  nie  chcesz 

proponowanego posiłku, podziękuj odmawiająco składając ręce w hapczang.
● Osoba,  która  zbiera  wodę  na  koniec  formalnego  posiłku,  stoi  trzymając  ręce 

w hapczang, podczas gdy uczestnicy nalewają wodę do misy ofiarnej.

2

MAHA MUDRA

Forma
1. Połóż lewą dłoń na prawej, tak aby wewnętrzne strony 

dłoni były skierowane ku górze i wyrównaj drugi staw 
palców  wskazujących.  Delikatnie  złącz  koniuszki 
kciuków.  Palce  wskazujące  i  kciuki  powinny  tworzyć 
owal.

2. Środek tego owalu powinien się znajdować około pięciu 
centymetrów  poniżej  pępka.  Tradycyjnie  to  miejsce 
nazywa się danjeon (centrum).***
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3. Powinieneś utrzymywać ten owal,  nie pozwalając mu zwisać.  Nie dociskaj  też 
zbyt  mocno kciuków, żeby nie kierowały się ku górze. Nie splataj palców, ani nie 
dopuść, aby utworzyły się między nimi szczeliny.

Kiedy używana
● Podczas medytacji formalnej.
● Na początku i końcu posiłków formalnych lub gdy skończysz jedną część posiłku 

przed innymi.
● Podczas śpiewów w pozycji siedzącej.

3

RÓŻANIEC DO MEDYTACJI

Koreańską  nazwą  dla  różańca  ze  stu  ośmioma 
koralikami jest “jomju”. Jeśli koralików jest mniej niż sto 
osiem (na przykład dwadzieścia siedem), taki różaniec 
nazywamy “danju”. ”Jomju” dosłownie tłumaczy się jako 
“koraliki myśli”, co znaczy “zawsze utrzymuj umysł buddy”.

● W naszej szkole w odniesieniu do różańca medytacyjnego najczęściej używamy 
słowa mala, co jest sanskryckim terminem oznaczającym różaniec. Mala powinna 
być noszona na nadgarstku, ale również można ją trzymać na ołtarzu w swoim 
domu.

● Tradycyjnie  male  używane są  do  liczenia  pokłonów,  a  w czasie  medytacji  do 
liczenia mantr lub jako pomoc w utrzymywaniu uważności.

● Podczas formalnej praktyki mala powinna być używana cicho, z uwagi na innych. 
Może się okazać, że z tych względów łatwiej będzie używać krótkiej mali.

● Używając mali  staraj  się  jak najczęściej  robić  to trzymając jednocześnie  maha 
mudrę w czasie medytacji siedzącej i hapczang w czasie pokłonów.

● W czasie medytacji chodzonej nie używamy różańca medytacyjnego.
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4

STO OSIEM POKŁONÓW

Forma
1. Zacznij  w pozycji  stojącej  ze  stopami  ustawionymi  razem i  dłońmi  złożonymi 

w hapczang.
2. Delikatnie opadnij na kolana z dłońmi ułożonymi w hapczang, aż do momentu, 

kiedy usiądziesz na piętach (możesz też pochylić się i umieścić ręce na macie,  
zanim uklękniesz na kolanach). 

3. Pochyl się do przodu, aż kolanami i dłońmi uformujesz “stół”.
4. Przesuwaj się do tyłu i w dół, aż do chwili, gdy twoje pośladki oprą się na piętach, 

a czoło dotknie maty. W tym samym czasie odwróć dłonie wewnętrzną stroną do 
góry, dotykając maty obok uszu. Jednocześnie połóż lewą stopę na prawej tak, 
aby się krzyżowały. Krótko pozostań w tej pozycji.

5. Przesuń się do przodu i do góry, powracając do pozycji “stołu”.
6. Z powrotem usiądź na piętach, w pozycji wyprostowanej z dłońmi w hapczang.
7. Używając  nóg,  by  się podnieść,  stań  prosto  z  dłońmi  w  hapczang  poniżej 

podbródka  (zamiennie,  używając  dłoni,  odepchnij  się  z  pozycji  klęczącej  do 
pozycji stojącej).

Pełny Pokłon
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Kiedy używane
Poranna  praktyka  zaczyna  się  recytacją  Czterech  Wielkich  Ślubowań i  stu  ośmioma 
pokłonami.  Podążając  za  tempem prowadzącego zaczynamy od  pełnego pokłonu  na 
stojąco,  następnie  robimy sto osiem pokłonów z  półpokłonem w czasie  sto  ósmego 
pokłonu, na krótko podnosząc się do pozycji klęczącej z dłońmi w hapczang i kończymy 
pełnym pokłonem na stojąco. Tempo nie powinno być zbyt szybkie ani zbyt wolne. Jeśli 
ktoś jest chory lub niepełnosprawny, może zastosować jedną z poniżej wymienionych 
odmian. Jeśli ktoś ma fizyczne trudności, uniemożliwiające mu wykonywanie żadnego 
z poniższych, powinien o tym porozmawiać z nauczycielem prowadzącym.

Odmiany
● Pełny pokłon na stojąco.
● Z pozycji klęczącej dotknij głową maty i wróć do pozycji klęczącej.
● Pozostań w pozycji stojącej i poruszaj tylko dłońmi złożonymi w hapczang.
● Pozostań w pozycji klęczącej lub w pozycji ze skrzyżowanymi nogami i poruszaj 

tylko dłońmi złożonymi w hapczang.

Uwagi specjalne
● W  praktyce  medytacji  bardzo  pomocne  jest  robienie  dodatkowych  serii 

pokłonów. Zwykle robiona jest wielokrotność stu ośmiu pokłonów (na przykład 
pięćset czterdzieści lub tysiąc osiemdziesiąt).

● Podczas  sto  siódmego  pokłonu  osoba  prowadząca  pokłony  (nauczyciel 
prowadzący  lub  Główny  Nauczyciel  Dharmy)  zatrzymuje  się  na  chwilę  przed 
ukończeniem sto ósmego pokłonu. To sygnalizuje koniec pokłonów.
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5

ŚPIEWY

Medytacja  śpiewu  oznacza  utrzymywanie 
nieporuszonego  umysłu  i  postrzeganie 
dźwięku  własnego  głosu.  Postrzeganie 
swego głosu oznacza postrzeganie  swojego 
prawdziwego ja,  prawdziwej  natury.  Wtedy 
ty  i  ten  dźwięk  jesteście  jednością,  co 
oznacza, że ty i cały Wszechświat nigdy nie 
jesteście  rozdzieleni.  W  ten  sposób 
postrzeganie  swojej  prawdziwej  natury 
oznacza  postrzeganie  uniwersalnej 
substancji.  Wraz  z  regularnym  śpiewaniem 
wzrasta poczucie naszego silnego centrum. 
Kiedy  mamy  mocne  centrum,  możemy 
panować nad naszymi uczuciami, a przez to 
uwarunkowaniami i sytuacją.

W  naszych  ośrodkach  zen  ludzie  mieszkają  razem  i  wspólnie  praktykują.  Na 
początku przychodzą z mocnymi opiniami, silnym lubieniem i nielubieniem. Dla wielu 
ludzi  medytacja  śpiewu  nie  jest  łatwa:  pojawia  się  wiele  pomieszanego  myślenia, 
upodobań, niechęci i tak dalej. Jednak kiedy poprawnie praktykujemy medytację śpiewu, 
postrzegając  dźwięk  własnego  głosu  i  głosy  wokół  nas,  nasz  umysł  staje  się  czysty. 
W czystym umyśle nie ma upodobań i niechęci, tylko dźwięk głosu. Ostatecznie uczymy 
się, że medytacja śpiewu nie jest dla naszej osobistej przyjemności,  nie daje dobrego 
samopoczucia,  tylko  ma  uczynić  nasz  kierunek  jasnym.  Nasz  kierunek  to  stać  się 
czystym i osiągnąć oświecenie, aby ocalić wszystkie istoty od cierpienia.

Zatem jeśli śpiewasz, musisz postrzegać dźwięk swojego głosu. Ty i Wszechświat 
już staliście się jednym, znika cierpienie, pojawia się prawdziwe szczęście. Nazywa się to 
nirwana. W stanie nirwany twój umysł jest czysty jak przestrzeń. Czysty jak przestrzeń 
oznacza czysty jak lustro. Pojawia się czerwień, jest czerwień. Pojawia się biel - biel. 
Ktoś jest szczęśliwy, ja jestem szczęśliwy. Ktoś się smuci, smucę się ja. Ktoś jest głodny, 
daj  mu  jedzenie.  Nazwą  tego  jest  wielka  miłość,  wielkie  współczucie,  wielka  droga 
bodhisattwy. To również oznacza wielką mądrość. To jest właśnie medytacja śpiewu, 
zen śpiewu.

Postrzeganie  dźwięku  oznacza,  że  wszystko  jest  uniwersalnym  dźwiękiem: 
śpiewające ptaki, grzmot, szczekające psy - wszystko to jest uniwersalnym dźwiękiem. 
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Jeśli  nie  masz  umysłu,  wszystko  będzie  postrzegane  takie,  jakie  jest.  Dlatego  gdy 
śpiewasz bez umysłu, to również jest uniwersalnym dźwiękiem. Jeśli masz “ja”, wtedy to 
jest  “mój”  dźwięk.  Lecz kiedy robisz  to  z  umysłem czystym jak  przestrzeń,  czasami 
nawet szczekający pies lub trąbiący samochód może przynieść ci oświecenie, ponieważ 
w tej właśnie chwili ty i dźwięk stajecie się jednym. Kiedy ty i dźwięk stajecie się jednym, 
ty nie słyszysz dźwięku, ty jesteś dźwiękiem.

Pewien sławny mistrz zen osiągnął oświecenie, gdy tylko usłyszał dźwięk piejącego 
koguta. Inny mistrz zen po prostu zamiatał podwórko i miotłą podrzucił kamień, który 
uderzył  w  bambus  wydając  głośny  dźwięk;  i  on  również  osiągnął  oświecenie.  On 
i dźwięk stali się jednym. Tak więc ta kwestia dźwięku w praktyce zen jest naprawdę 
bardzo prosta, nie ma znaczenia, jaki to jest dźwięk. To co jest naprawdę ważne, to 
postrzeganie tego dźwięku i stanie się z nim jednym, bez oddzielania, bez stwarzania “ja” 
i  “dźwięk”.  W  chwili  prawdziwego  postrzegania  nie  ma  żadnych  myśli,  żadnego 
oddzielenia, jest tylko postrzeganie dźwięku. To jest istotny punkt. Tak więc podczas 
śpiewania postrzegaj  swój własny głos i  głosy innych,  postrzegaj  dźwięk dzwonu lub 
moktaka i odetnij całe myślenie. Wtedy twój umysł mądrości będzie wzrastać, osiągniesz 
oświecenie, a tym samym wyzwolisz wszystkie istoty.

- Mistrz Zen Seung Sahn
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1

PORANNA PIEŚŃ DZWONU

Poranna Pieśń Dzwonu łączy trzy buddyjskie tradycje: buddyzm Hwa Om (chińskie Hua 
Yen),  buddyzm Czystej  Krainy i  buddyzm zen.  W praktyce Czystej  Krainy wzywamy 
Amitabhę (kor: Amitabul), Buddę Nieograniczonego Światła, twórcę Zachodniego Raju. 
Buddyzm Hwa Om opiera się na Sutrze Awatamsaka.

Główną przesłanką tej sutry jest współzależność wszystkich istot. Tak więc, kiedy 
wszystkie istoty - zwierzęta, ludzie, demony lub inne przebywające w piekle - usłyszą 
dźwięk dzwonu, obudzą się, osiągną oświecenie i staną się buddą.

Dźwięk dzwonu przenika sześć królestw istnienia - nieba, demonów, ludzkich istot,  
zwierząt,  głodnych duchów i  piekła  - i  zabiera ich ignorancję.  Ich mądrość wzrasta, 
osiągają oświecenie i wyzwalają wszystkie istoty od cierpienia.

Jeden wers w tej pieśni mówi: “Wszędzie wszystko jest sobie równe”. To oznacza, że 
w pierwotnej naturze wszystko jest sobie równe, ponieważ nie ma nazwy i formy. Kiedy 
ktoś  słyszy  dźwięk  dzwonu,  pojawia  się  pierwotna  natura,  nazwa  i  forma  znikają 
i wszystko staje się sobie równe.

Inny wers mówi:  “Równocześnie ty i  ja osiągamy drogę buddów”.  Kiedy słyszymy 
dźwięk dzwonu, wszyscy się budzimy - zwierzęta, ludzkie istoty, wszystkie stworzenia. 
Budzić się oznacza wykraczać poza czas i przestrzeń. Czas i przestrzeń są przeszkodami 
tworzonymi przez nasze myślenie. Kiedy słyszymy dźwięk dzwonu, całe myślenie znika,  
więc czas i przestrzeń również znikają i wszyscy stajemy się buddą.

Blisko  końca  pieśni  jest  powiedziane:  “Wielka  miłość,  wielki  smutek,  nasi  wielcy 
nauczyciele”.  Miłość  jest  substancją  i  wielki  smutek  jest  współczuciem.  Jeśli  ludzie 
cierpią, jestem smutny i czuję współczucie. Jeśli ktoś jest szczęśliwy, to ja też jestem 
szczęśliwy.  “Nasz  wielki  nauczyciel”  oznacza,  że  ponieważ  jesteśmy  związani  ze 
wszystkim we Wszechświecie,  wszystko zawsze uczy nas wielkiej  miłości  i  wielkiego 
współczucia.
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PORANNA PIEŚŃ DZWONU

łon cza dżong–song bjon bop–ke
czor–łi ju–am szil ge mjong
sam–do i–go pa do–san    

il–cze dżung–seng song dżong–gak
na–mu bi–ro gjo–dżu hła–dżang dża–dżon jon bo–ge dżi
gum–mun po nang–ham dżi ok–czuk dżin–dżin hon ip

czal–czal łol–ljung

szip–czo ku–man o–czon sa–szip–pal–cza il–sung łon–gjo
na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong

na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong
na–mu de–bang–głang bul hła–om gjong

dże–il gje jag–in jong–njo–dżi
sam–se il–cze bul ung głan bop–ke song

il–cze ju szim dżo

pa dżi–ok dżin–on
na–mu a–ta szi–dżi–nam sam–mjak sam–mot–ta 

gu–czi–nam om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum

na–mu a–ta szi–dżi–nam sam–mjak sam–mot–ta 

gu–czi–nam om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum

na–mu a–ta szi–dżi–nam sam–mja sam–mot–ta  

gu–czi–nam om a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum

łon a dżin–seng mu bjol–ljoma–mi–ta bul dok sang su
szim–szim sang gje ok–ho głang

jom–njom bul–ri gum–sek sang a dżip jom–dżu bop–ke głan
ho–gong łi–sung mu bul głan

pjong–dung sa–na mu ha czo głan–gu so–bang a–mi–ta
na–mu so–bang de–gjo–dżu mu–rjang su jo–re bul
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na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul

na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul

czong–san czop–czop mi–ta–gul
czang–he mang–mang dżong–mjol gung

mul–mul jom–ne mu ga–e
ki–gan song–dżong hak–tu hong

na–mu a–mi–ta bul

san–dan dżong–ja dża mu–on
dżok–dżong njo–jo bon dża–jon

ha–sa so–pung dong–nim ja
il–song han–an–ju dżang–czon

na–mu a–mi–ta bul

łon gong bop–kje dże dżung–seng
dong–im–mi–ta de łon–he

dżin mi–re dże–do dżung seng
dża–ta il–szi song bul–do

na–mu a–mi–ta bul

na–mu so–bang dżong–to gung–nak se–ge
sam–szim–njung–man–ok il–szib–il–man

gu–czon–o–bek dong–mjong dong–ho
de–dża de–bi a–mi–ta bul

na–mu so–bang dżong–to gung–nak se–gje
bul–szin dżang–głang

sang–ho mu–bjon gum–sek–kłang–mjong
bjon–dżo bop–ke

sa–szip par–łon do–tal dżung–seng
bul–ga–sol bul–ga–sol–czon

bul–ga–sol hang–ha–sa bul–czal mi–dżin–su
do mak–czug–łi mu–han guk–su
sam–bek–njuk–szim–man–ok
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il–szib–il–man gu–czon–o–bek
dong mjong dong–ho de–dża de–bi

a–dung do–sa kum–sek jo–re
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul
na–mu a–mi–ta bul

bon–szim mi–mjo dżin–on da–nja–ta
om a–ri da–ra sa–ba–ha
om a–ri da–ra sa–ba–ha

om a–ri da–ra sa–ba–ha-  a-a-a
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WIECZORNA PIEŚŃ DZWONU

 
mun dżong–song

bon–ne dan
dżi–he dżang

bo–ri seng
ni–dżi ok

czul sam–ge
łon song–bul

do dżung–seng
pa dżi–ok dżin–on

om ga–ra dżi–ja sa–ba–ha
om ga–ra dżi–ja sa–ba–ha

om ga–ra dżi–ja sa–ba–ha-  a-a-a
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CHWAŁA TRZEM KLEJNOTOM

ge–hjang dżong–hjang he–hjang 
he–tal–hjang he–tal–dżi–

-gjon–hjang 
głang–mjong un–de dżu–bjon bop–ke gong–jang szi–bang 

mu–rjang bul bop sung 
hon–hjang dżin–on

om ba–a–ra to–bi–ja hum 
om ba–a–ra to–bi–ja hum 

om ba–a–ra to–bi–ja hum 

dżi–szim gi–mjong–ne
sam–gje do–sa sa–seng dża–bu

szi–a bon–sa 
so–ga–mu–ni–bul 

dżi–szim gi–mjong–ne
szi–bang sam–se dże–mang czar–he 

sang–dżu il–cze
bul–ta–ja dżung 

dżi–szim gi–mjong–ne
szi–bang sam–se dże–mang czar–he 

sang–dżu il–cze
dal–ma–ja dżung 

dżi–szim gi–mjong–ne
de–dżi mun–su–sa–ri bo–sal

de–heng bo–hjon bo–sal
de–bi kwan–se–um bo–sal 

de–łon bon–dżon dżi–dżang bo–sal
ma–ha–sal 

dżi–szim gi–mjong–ne
jong–san dang–szi su–bul–bu–czok

szip–te dże–dża szim–njuk song
o–bek song dok–su song ne–dżi 
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czon–i–bek dże de a–ra–han
mu–rjang song dżung 

dżi–szim gi–mjong ne
so gon dong–dżin gub–a he–dong

jok–de dżon–dung dże–de–dżo–sa 
czon–ha dżong–sa il–cze mi–dżin–su dże–de

son–dżi–szik 

dżi–szim gi–mjong ne
szi–bang sam–se dże–mang czar–he 

sang–dżu il–cze
sung–ga–ja dżung 

ju łon mu–dżin sam– 
-bo de–dża de–bi

su a dżong–ne mjong hun–ga pi–rjok 
łon–gong bop–ke dże dżung–seng dża–ta il–szi

 song bul–to 
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SUTRA SERCA (po koreańsku)

 
(10)

ma–ha ban–ja ba–ra–mil–ta szim gjong
kłan–dża–dże bo–sal 

heng szim ban–ja ba–ra–mil–ta
szi dżo–gjon o–on ge–gong

 do il–cze go–ek

sa–a–ri–dża sek–bul–i–gong
 gong–bul–i–sek

sek–dżuk–szi–gong 
gong–dżuk–szi–sek

su–sang–heng–szik jok–bu–jo–szi

sa–ri–dża szi–dże–bop–gong–sang
bul–seng–bul–mjol 
bul–gu–bu–dżong 

bu–dżung–bul–gam
szi–go gong–dżung–mu–sek 

mu su–sang–heng–szik
mu an–i–bi–sol–szin–łi 

mu sek–song–hjang–mi–czok–pop
mu–an–ge ne–dżi

 mu–łi–szik–ge

mu–mu–mjong jok mu–mu–mjong–dżin
ne–dżi mu–no–sa jong–mu–no–sa–dżin

mu go–dżim–mjol–do
 mu–dżi jong–mu–duk–i mu–so duk–ko

bo–ri–sal–ta ui ban–ja ba–ra–mil–ta go–szim–mu ga–e

mu–ga–e–go mu–ju–gong–po
łon–ri dżon–do mong–sang gu–gjong jol–ban

sam–se dże–bur–ui ban–ja ba–ra–mil–ta
go–duk–a–njok–ta–ra sam–mjak sam–bo–ri

ko–dżi ban–ja ba–ra–mil–ta szi–de–szin–dżu

szi–de–mjong–dżu szi–mu–sang–dżu
szi–mu–dung–dung–dżu nung–dże–il–cze–go
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dżin–szil bul–ho go–sol ban–ja ba–ra–mil–ta 
dżu dżuk–sol–dżu–łal

a–dże a–dże ba–ra–a–dże ba–ra–sung–a–dże mo–dżi sa–ba–ha
a–dże a–dże ba–ra–a–dże ba–ra–sung–a–dże mo–dżi sa–ba–ha
a–dże a–dże ba–ra–a–dże ba–ra–sung–a–dże mo–dżi sa–ba–ha

ma– ha  ban–ja 
ba–ra–mil–ta  szim gjong 

I.23



Rozdział I: Podstawowe formy praktyki 

5

SUTRA SERCA (po polsku)

MAHA  Pradżnia  Paramita  Hridaja  Sutra 

Bodhisattwa Awalokiteśwara,
praktykując głęboką Pradżnię Paramitę,

postrzega pustkę wszystkich pięciu skandh
i uwalnia się od wszelkiego cierpienia i niepokoju.

Siariputro, forma nie jest różna od pustki,
pustka nie jest różna od formy.
To, co jest formą, jest pustką,

a to, co pustką – formą.
To samo dotyczy odczuć, postrzeżeń, tendencji

 i świadomości.

Siariputro, wszystkie dharmy są puste;
nie pojawiają się ani nie znikają,

nie są skalane ani czyste,
nie zwiększają się ani nie zmniejszają.

Dlatego w pustce nie ma formy, 
odczuć, postrzeżeń, tendencji i świadomości.

Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała ani umysłu.
Nie ma barw, dźwięków, zapachów, smaków, dotyku

ani przedmiotów umysłu.
Nie ma sfery wzroku

i dalej aż do sfery świadomości umysłu.
Nie ma niewiedzy ani kresu niewiedzy,

i dalej aż do starości i śmierci.
Nie ma też kresu starości i śmierci.

Nie ma cierpienia, jego przyczyny,
jego unicestwienia i ścieżki.

Nie ma poznania ani osiągania,
ani niczego do osiągnięcia.
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Dlatego dla bodhisattwy 
zagłębionego w Pradżni Paramicie

umysł nie jest przeszkodą.
Gdy nie ma przeszkód żaden lęk nie istnieje.

Przekraczając wszystkie błędne poglądy,
przebywa on w nirwanie.

Wszyscy buddowie trzech czasów,
polegają na Pradżni Paramicie

i osiągają Annutara Samjak Sambodhi.

Dlatego wiedz, że Pradżnia Paramita
jest wielką transcendentną mantrą,

wielką jaśniejącą mantrą,
najwyższą mantrą,

niezrównaną mantrą
chroniącą przed wszelkim cierpieniem,

prawdziwą, bo jest bez błędu.

Dlatego głoś mantrę Pradżni Paramity,
Głoś mantrę, która brzmi:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

Gate gate paragate parasamgate bodhi 
svaha 
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HEART SUTRA / SUTRA SERCA (English/Po angielsku)

Sutra Serca powinna być śpiewana w głównym języku każdego ośrodka zen. Ośrodki zen  
w krajach posługujących się jednym głównym językiem powinny używać stałego,  

standardowego tłumaczenia Sutry Serca.

The Maha Prajna Paramita Hrdaya Sutra 

Avalokitesvara Bodhisattva
when practicing deeply the Prajna Paramita
perceives that all five skandhas are empty

and is saved from all suffering and distress.

Shariputra,
form does not differ from emptiness,
emptiness does not differ from form.

That which is form is emptiness,
that which is emptiness form.

The same is true of feelings,
perceptions, impulses, consciousness.

Shariputra,
all dharmas are marked with emptiness;

they do not appear or disappear,
are not tainted or pure,

do not increase or decrease.

Therefore, in emptiness no form, no feelings,
perceptions, impulses, consciousness.

No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body,
no mind;

no color, no sound, no smell, no taste, no touch,
no object of mind;
no realm of eyes

and so forth until no realm of mind con-
sciousness.

No ignorance and also no extinction of it,
and so forth until no old age and death

and also no extinction of them.
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No suffering, no origination,
no stopping, no path, no cognition,

also no attainment with nothing to attain.

The Bodhisattva depends on Prajna Paramita
and the mind is no hindrance;

without any hindrance no fears exist.
Far apart from every perverted view one

dwells in Nirvana.
In the three worlds

all Buddhas depend on Prajna Paramita
and attain Anuttara Samyak Sambodhi.

Therefore, know that Prajna Paramita
is the great transcendent mantra

is the great bright mantra,
is the utmost mantra,

is the supreme mantra,
which is able to relieve all suffering

and is true, not false.
So proclaim the Prajna Paramita mantra,

proclaim the mantra which says:

gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha
gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha

gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha 

I.27



Rozdział I: Podstawowe formy praktyki 

7

WIELKA DHARANI

 (8)

szin–mjo dżang–gu de–da–ra–ni
na–mo–ra da–na da–ra ja–ja

na–mak ar–ja ba–ro–gi–dże se–ba–ra–ja
mo–dżi sa–da–ba–ja
ma–ha sa–da–ba–ja

ma–ha ga–ro–ni–ka–ja
om sal–ba–ba–je su da–ra–na

ga–ra–ja da–sa–mjong
na–mak–ka–ri–da–ba

i–mam ar–ja ba–ro–gi–dże
se–ba–ra da–ba i–ra–gan–ta

na–mak ha–ri–na–ja ma–bal–ta
i–sa–mi sal–bal–ta sa–da–nam

su–ban a–je–jom sal–ba bo–da–nam
ba–ba–mar–a mi–su–da–kam da–nja–ta

o–om a–ro–ge a–ro–ga
ma–dżi–ro–ga dżi–ga–ran–dże

he–he–ha–re ma–ha mo–dżi sa–da–ba
sa–ma–ra sa–ma–ra ha–ri–na–ja

ku–ro–ku–ro kal–ma sa–da–ja sa–da–ja

do–ro–do–ro mi–jon–dże
ma–ha mi–jon–dże da–ra da–ra

da–rin na–re se–ba–ra dża–ra–dża–ra
ma–ra–mi–ma–ra a–ma–ra

mol–dże–je he–he ro–ge se–ba–ra
ra–a mi–sa–mi na–sa–ja

na–be sa–mi sa–mi na–sa–ja

mo–ha–dża–ra mi–sa–mi
na–sa–ja ho–ro–ho–ro ma–ra–ho–ro

ha–re ba na–ma–na–ba
sa–ra sa–ra szi–ri szi–ri

so–ro so–ro mot–cza mot–cza
mo–da–ja mo–da–ja
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me–da–ri–ja ni–ra gan–ta
ga–ma–sa nal–sa–nam

ba–ra–ha–ra–na–ja

ma–nak–sa–ba–ha
szi–ta–ja sa–ba–ha

ma–ha–szi–ta–ja sa–ba–ha
szi–ta–ju–je se–ba–ra–ja sa–ba–ha

ni–ra–gan–ta–ja sa–ba–ha
ba–ra–ha mok–ka szing–ha

mok–ka–ja sa-ba-ha

pa–na–ma ha–da–ja sa–ba–ha
dża–gu–ra jok–ta–ja sa–ba–ha

sang–ka som–na–ne mo–da–na–ja sa–ba–ha
ma–ha–ra gu–ta da–ra–ja sa–ba–ha
pa–ma–sa gan–ta i–sa–szi cze–da

ka–ri–na i–na–ja sa–ba–ha

mia–ga–ra dżal–ma ni–ba
sa–na–ja sa–ba–ha na–mo–ra

da–na–da–ra ja–ja na–mak ar–ja
ba–ro gi–dże se–ba–ra–ja

sa–ba–ha

I.29



Rozdział I: Podstawowe formy praktyki 

8

SUTRA TYSIĄCA OCZU I RĄK

a–gum il–szin–dżung
dżuk–hjon mu–dżin–szin

bjon–dże kłan–um de–song–dżon
ir–il mu–su–rje

om ba–a–ra mi 
om ba–a–ra mi 

om ba–a–ra mi 

     (8)

dżong gu–op dżin–on
su–ri su–ri ma–ha–su–ri su–su–ri sa–ba–ha
su–ri su–ri ma–ha–su–ri su–su–ri sa–ba–ha
su–ri su–ri ma–ha–su–ri su–su–ri sa–ba–ha

o–bang–ne–łe an–łi–dże–szin–dżin–on
na–mu sa–man–da mot–ta–nam om do–ro do–ro dżi–mi sa–ba–ha
na–mu sa–man–da mot–ta–nam om do–ro do–ro dżi–mi sa–ba–ha
na–mu sa–man–da mot–ta–nam om do–ro do–ro dżi–mi sa–ba–ha

ke–gjong–gje
mu–sang szim–szim mi–mjo–bop
bek–czon man–gop nan–dżo–u
a–gum mun–gjon duk–su–dżi

łon–he jo–re dżin–szir–ui

ge bop–dżang dżin–on
om a–ra–nam a–ra–da
om a–ra–nam a–ra–da
om a–ra–nam a–ra–da

czon–su czon–an kwan–dża–dże bo–sal
kłang de–łon man mu–e de–bi–szim

de da–ra–ni gje–czong
ke–su kwan–um de–bi–dżu

łol–ljok hong–szim sang–ho–szin
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czon–bi dżang–om bo–ho–dżi
czon–an kwan–mjong bjon–głan–dżo

dżin–szir–o–dżung son–mil–o
mu–łi szim–ne gi–bi–szim

sok–rjong man–dżok dże–hi–gu
jong–sa mjol–cze dże–dże–op

czol–ljong dżung–song dong–dża–ho
bek–czon sam–me don–hon–su

su–dżi szin–szi kłang–mjong–dang
su–dżi szim–szi szin–tong–dżang

se–czok dżin–ro łon–dże–he
czo–dżung bo–ri bang–pjon–mun

a–gum czing–song so–głi–e
so–łon dżong–szim szir–łon–man

na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–czi il–cze–bop
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–duk dżi–he–an

na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–to il–cze–dżung
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–duk son–bang–pjon
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–sung ban–ja–son
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–duk łol–go–he
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–duk kje–dżong–do
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–dung łon–dżok–san
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a sok–he mu–łi–sa
na–mu de–bi kwan–se–um, łon–a dżo–dong bop–song–szin

a–jak hjang–do–san, do–san dża–cze–dżol
a–jak hjang–hła–tang, hła–tang dża–so–mjol
a–jak hjang–dżi–ok, dżi–ok dża–go–gal
a–jak hjang–a–kłi, a–kłi dża–po–man
a–jak hjang–su–ra, ak–szim dża–dżo–bok
a–jak hjang–czuk–seng, dża–duk–de–dżi–he

na–mu
na–mu
na–mu
na–mu
na–mu
na–mu
na–mu
na–mu

kłan–se–um
de–se–dżi
czon–su

jo–ui–rjun
de–rjun

kwan dża–dże
dżong–czi
man–łol

bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
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na–mu
na–mu
na–mu
na–mu

su–łol
gun–da–ri

szip–il–mjon
dże de

bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal
bo–sal ma–ha–sal

na–mu bon–sa a–mi–ta bul
na–mu bon–sa a–mi–ta bul
na–mu bon–sa a–mi–ta bul

szin–mjo dżang–gu de–da–ra–ni

na–mo–ra da–na da–ra ja–ja
na–mak ar–ja ba–ro–gi–dże se–ba–ra–ja

mo–dżi sa–da–ba–ja
ma–ha sa–da–ba–ja

ma–ha ga–ro–ni–ka–ja

om sal–ba–ba–je su da–ra–na
ka–ra–ja da–sa–mjong
na–mak–ka–ri–da–ba

i–mam ar–ja ba–ro–gi–dże
se–ba–ra da–ba i–ra–gan–ta

na–mak ha–ri–na–ja ma–bal–ta
i–sa–mi sal–bal–ta sa–da–nam

su–ban a–je–jom sal–ba bo–da–nam
ba–ba–mar–a mi–su–da–kam da–nja–ta

o–om a–ro–ge a–ro–ga
ma–dżi–ro–ga dżi–ga–ran–dże

he–he–ha–re ma–ha mo–dżi sa–da–ba
sa–ma–ra sa–ma–ra ha–ri–na–ja

ku–ro–ku–ro kal–ma sa–da–ja sa–da–ja

do–ro–do–ro mi–jon–dże
ma–ha mi–jon–dże da–ra da–ra

da–rin na–re se–ba–ra dża–ra–dża–ra
ma–ra–mi–ma–ra a–ma–ra

mol–dże–je he–he ro–ge se–ba–ra
ra–a mi–sa–mi na–sa–ja

na–be sa–mi sa–mi na–sa–ja
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mo–ha–dża–ra mi–sa–mi
na–sa–ja ho–ro–ho–ro ma–ra–ho–ro

ha–re ba na–ma–na–ba
sa–ra sa–ra szi–ri szi–ri so–ro so–ro mot–cza mot–cza

mo–da–ja mo–da–ja
me–da–ri–ja ni–ra gan–ta ka–ma–sa nal–sa–nam

ba–ra–ha–ra–na–ja
ma–nak–sa–ba–ha
szi–ta–ja sa–ba–ha

ma–ha–szi–ta–ja sa–ba–ha
szi–ta–ju–je se–ba–ra–ja sa–ba–ha

ni–ra–gan–ta–ja sa–ba–ha
ba–ra–ha mok–ka szing–ha 

mo–ka–ja sa–ba–ha 
ba–na–ma ha–da–ja sa–ba–ha
dża–ga–ra–jok–ta–ja sa–ba–ha

sang–ka som–na–ne mo–da–na–ja sa–ba–ha
ma–ha–ra gu–ta da–ra–ja sa–ba–ha
ba–ma–sa gan–ta i–sa–szi cze–da

ka–rin–na i–na–ja sa–ba–ha
ma–ka–ra dżal–ma ni–ba

sa–na–ja sa–ba–ha na–mo–ra
da–na–da–ra ja–ja na–mak ar–ja

ba–ro gi–dże se–ba–ra–ja
sa–ba–ha

il–se dong–bang gjol–do–rjang
i–se nam–bang duk–czong–rjang

sam–se so–bang gu–dżong–to
sa–se–buk–bang jong–an–gang

do–rjang czong–dżong mu–ha–je
sam–bo czol–ljong gang–cza–dżi

a–gum dżi–song mjo–dżin–on
łon–sa dża–bi mil–ga–ho
a–sok so–dżo dże–ag–op

gje–ju mu–szi tam–dżin–czi
dżong–szin gu–i dżi–so–seng

il–cze a–gum ge–czam–he

na–mu czam–dże op–czang bo–sung dżang–bul
bo–kłang–łang hła–rjom dżo–bul
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il–cze hjang hła dża–dże rjong–łang–bul
bek–ok hang–ha–sa gjo–dżong–bul 

dżin–łi dok–bul 
gum–gang gjon–gang so–bok–ke–san–bul

bo–głang–łol–dżon mjo–um dżon–łang–bul
hłan–hi–dżang man–ni–bo–dżok–bul

mu–dżin–hjang sung–łang–bul
sa–dża łol–bul

hłan–hi dżang–om dżu–łang–bul
dże–bo–dang ma–ni sung–głang–bul

sal–seng
tu–do
sa–um

mang–o
gi–o

jang–sol
ak–ku
tam–e

dżin–he
czi–am

dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he
dżung–dże gum–il czam–he

bek–kop–czok–czip–dże
il–njom don–tang–dżin

jo–hła bun–go–czo
mjol–dżin mu–ju–jo

dże–mu dża–song dżong–szim–gi
szim–jang mjol–szi dże–jong–mang
dże–mang szim–mjol jang–gu gong
szi–dżung mjong łi dżin czam–he

czam–he dżin–on

om sal–ba mot–cza mo–dżi sa–da–ja sa–ba–ha
om sal–ba mot–cza mo–dżi sa–da–ja sa–ba–ha
om sal–ba mot–cza mo–dżi sa–da–ja sa–ba–ha

dżung–dże gong–dok–czi
dżok–dżong szim–sang–song

il–cze dże–de–nan
mu–nung czim–szi–in

czon–sang gum–in–gan
su–bok–jo bul–dung
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u–cza jo–i–dżu
dżong–hek–mu–dung–dung

na–mu czil–gu–dżi bul–mo–de dżun–dże bo–sal
na–mu czil–gu–dżi bul–mo–de dżun–dże bo–sal
na–mu czil–gu–dżi bul–mo–de dżun–dże bo–sal

dżong bop–ge dżin–on

om nam
om nam
om nam

ho szin dżin–on

om czi rim
om czi rim
om czi rim

kwan–se–um bo–sal
bon–szim mi–mjo juk–dża de–mjong–łang dżin–on

om ma–ni ban–me hum
om ma–ni ban–me hum
om ma–ni ban–me hum

dżun–dże–dżin–on

na–mu sa–da–nam sam–mjak sam–mot–ta
gu–czi–nam da–nja–ta

om dża–re dżu–re dżun–dże sa–ba–ha bu–rim
om dża–re dżu–re dżun–dże sa–ba–ha bu–rim
om dża–re dżu–re dżun–dże sa–ba–ha bu–rim

a–gum dżi–song de–dżun–dże
dżuk–bal bo–ri–głang–de–łon

łon–a dżong–he sok–łon–mjong
łon–a gong–dok ke–song–czi

łon–a sung–bok bjon–dżang–om
łong–gong dżung–seng song–bul–do

jo–re szip–de bar–łon–mun
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łon–a jong–ni sam–ak–do
łon–a sok–dan tam–dżin–czi
łon–a sang–mun bul–bop–sung
łon–a kun–su gje dżong–he
łon–a hang–su dże–bur–hak
łon–a bul–te bo–ri–szim
łon–a gjol–dżong seng–an–jang
łon–a sok–kjon a–mi–ta
łon–a bun–szin bjon–dżin–czal
łon–a kłang–do dże–dżung–seng

bal sa–hong so–łon

dżung–seng mu–bjon
bon–ne mu–dżin

bom–mun mu–rjang
bul–do mu–sang

so–łon–do
so–łon–dan
so–łon–hak
so–łon–song

dża–song dżung–seng
dża–song bon–ne
dża–song bom–mun
dża–song bul–do

so–łon–do
so–łon–dan
so–łon–hak
so–łon–song

łon–i bar–łon–i
gi–mjong–ne sam–bo

na–mu sang–dżu szi–bang–bul
na–mu sang–dżu szi–bang–bop
na–mu sang–dżu szi–bang–sung
na–mu sang–dżu szi–bang–bul
na–mu sang–dżu szi–bang–bop
na–mu sang–dżu szi–bang–sung
na–mu sang–dżu szi–bang–bul
na–mu sang–dżu szi–bang–bop 

na– mu sang–dżu 
szi–bang–sung 
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9

KWAN SEUM BOSAL

na–mu bul–ta bu–dżung
na–mu dal–ma bu–dżung
na–mu sung–ga bu–dżung

głang–nim bop–he 
głang–nim bop–he 
głang–nim bop–he 

na–mu  bo–mun  szi–hjon  łol–ljok
 hong–szim  de–dża  de–bi

kwan–se–um bo–sal
kwan–se–um bo–sal...(powtarzamy)

kwan–se–um bo–sal
mjor–op–dżang dżin–on

om a–ro–nuk–ke sa–ba–ha
om a–ro–nuk–ke sa–ba–ha
om a–ro–nuk–ke sa–ba–ha

łon song–czi dżin–on
om a–mok–ka sal–ba–da–ra sa–da–ja szi–be–hum
om a–mok–ka sal–ba–da–ra sa–da–ja szi–be–hum
om a–mok–ka sal–ba–da–ra sa–da–ja szi–be–hum

bul–sol so–dże kil–sang da–ra–ni

na–mu sa–man–da mot–da–nam a–ba–ra–dżi ha–da–sa
 sa–na–nam da–nja–ta

om–ka–ka ka–he ka–he hum–hum a–ba–ra
a–ba–ra ba–ra–a–ba–ra ba–ra–a–ba–ra
dżi–ta dżi–ta dżi–ri dżi–ri pa–da pa–da

son–dżi–ga szi–ri–je sa–ba–ha

na–mu sa–man–da mot–ta–nam a–ba–ra–dżi ha–da–sa 
sa–na–nam da–nja–ta

om ka–ka ka–he ka–he hum–hum a–ba–ra
a–ba–ra ba–ra–a–ba–ra ba–ra–a–ba–ra
dżi–ta dżi–ta dżi–ri dżi–ri pa–da pa–da

son–dżi–ga szi–ri–e sa–ba–ha
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na–mu sa–man–da mot–ta–nam a–ba–ra–dżi ha–da–sa 
sa–na–nam da–nja–ta

om ka–ka ka–he ka–he hum–hum a–ba–ra
a–ba–ra ba–ra–a–ba–ra ba–ra–a–ba–ra
dżi–ta dżi–ta dżi–ri dżi–ri pa–da pa–da

son–dżi–ga szi–ri–e sa–ba–ha

bo głol dżin–on
om ho–ro ho–ro sa–ja mo–ke sa–ba–ha
om ho–ro ho–ro sa–ja mo–ke sa–ba–ha
om ho–ro ho–ro sa–ja mo–ke sa–ba–ha

bo–ho–hjang dżin–on
om sam–ma–ra sam–ma–ra mi–ma–ra

sa–ru–ma dża–go–ra ba–ra–hum
om sam–ma–ra sam–ma–ra mi–ma–ra

sa–ru–ma dża–go–ra ba–ra–hum
om sam–ma–ra sam–ma–ra mi–ma–ra

sa–ru–ma dża–go–ra ba–ra–hum

czal–czin szim–njom ka–su–dżi
de–he dżung–su ka–um dżin
ho– gong ga–rjang pung ga ge
mu– nung dżin–sol

bul gong–dok 

*** 
(W Polsce nie śpiewamy 10 Wielkich Ślubowań. Są one recytowane przez Mistrza Zen 

w Ameryce i Korei)

I.38



Rozdział II: Inne formy i techniki 

Rozdział II: Inne formy i techniki

Czugpi, moktak i dzwony II.2
Czugpi II.2
Moktak II.4
Dzwony II.5

Pokłony II.7
Formalny pokłon w pozycji stojącej II.7
Pokłon powitalny II.8
Pokłon w pozycji siedzącej II.8
Pełen pokłon powitalny II.9

Szaty i Kasa II.10
Szata do pokłonów II.10
Szata Nauczyciela Dharmy II.13
Kasa II.15

Sala Dharmy II.17
Ołtarz II.19
Rozmowy osobiste II.25

Rozmowy kong-anowe II.25
Rozmowy nieformalne II.26

Zasady hierarchii i starszeństwa w ośrodku zen II.27
Posiłki formalne II.29

Ułożenie posiłku II.30
Posiłek II.31
Serwowanie II.34
Główny Nauczyciel Dharmy II.36

Kij do uderzania II.38
Mowy Dharmy II.41
Wprowadzenie do medytacji II.42

II.1



Rozdział II: Inne formy i techniki 

1

CZUGPI, MOKTAK I DZWONY

1

CZUGPI

Opis
Czugpi  to  drewniane  klapki  służące  w  Sali  Dharmy  do 
zasygnalizowania rozpoczęcia lub zakończenia rund medytacji 
i do trzymania rytmu w czasie pokłonów (czasami).

Sposoby uderzania
1. Trzymając  za  rękojeść  uderzamy  przeciwległym, 

rozdwojonym  końcem  czugpi  w  otwartą,  lecz  nie 
sztywno  wyprostowaną  dłoń***,  wydobywając 
perkusyjny dźwięk uderzania drewna o drewno.

2. Rytm  i  ilość  uderzeń  zależy  od  funkcji.  Do 
zasygnalizowania  rozpoczęcia  lub  zakończenia  rund 
medytacji  uderzamy  trzy  razy  co  dwie  sekundy. 
W czasie posiłków uderzamy w odstępach co sekundę.

Czugpi w stanie spoczynku 
● W czasie medytacji siedzącej połóż czugpi równolegle 

przed matą, rękojeścią skierowaną w prawo.
● Podczas posiłków połóż czugpi równolegle do prawej 

krawędzi  maty  (jeżeli  jest  mata),  z  rękojeścią 
skierowaną do tyłu.

Czugpi w czasie medytacji chodzącej***
W czasie medytacji chodzącej odłóż czugpi na ołtarz i przed 
zakończeniem chodzenia zdejmij z ołtarza.***

Podnoszenie czugpi z ołtarza
1. Zrób pokłon  na  stojąco przed ołtarzem w odległości 

jednego kroku.
2. Podejdź  do  ołtarza  z  dłońmi  złożonymi  na  wysokości  piersi  i  weź  czugpi  do 

prawej ręki.
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3. Zrób krok do tyłu, kłaniając się unieś czugpi do czoła.
4. Odkładając czugpi na ołtarz wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

Kiedy używamy

W czasie medytacji
● Jako  sygnał  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  medytacji 

siedzącej - uderz w czugpi trzy razy.
● Jako  sygnał  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  medytacji 

chodzącej - uderz w czugpi raz. Na zakończenie rundy 
medytacji siedzącej,  Główny Nauczyciel Dharmy uderza 
w czugpi najpierw raz i po chwili drugi raz***, na sygnał 
dla wszystkich do powstania. Każdy stoi w takiej samej 
kolejności  jak  w  czasie  siedzenia,  następnie  tworząc 
linię,  ustawiamy  się  za  Mistrzem  Zen,  Ji  Do  Poep  Sa 
Nimem  lub  w  przypadku  nieobecności  za  Głównym 
Nauczycielem Dharmy. Połóż ręce na wysokości splotu 
słonecznego  z  palcami  splecionymi  i  przedramionami 
ułożonymi równolegle do podłogi.

● W  niektórych  regionach  Główny  Nauczyciel  Dharmy 
może uderzyć w czugpi raz jako sygnał do rozprostowania nóg, a następnie, po 
chwili, uderza ponownie na sygnał do wstania.

● Żeby zasygnalizować koniec medytacji chodzącej, by wskazać, że ludzie powinni 
zatrzymać się przed swoimi matami, kiedy podejdą do nich ponownie, Główny 
Nauczyciel Dharmy uderza w czugpi raz.

● Po zakończeniu medytacji chodzącej, kiedy każdy stoi przed swoją matą, uderza 
w czugpi raz, żeby dać sygnał do siadania.

W czasie posiłków formalnych
● Żeby zasygnalizować różne etapy posiłku formalnego (kongyang)  – uderza od 

jednego  do  trzech  razy,  jak  to  jest  wyjaśnione  w  części  dotyczącej  posiłków 
formalnych.
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Uwagi specjalne: opuszczanie Sali Dharmy ***
Jeśli jesteś Głównym Nauczycielem Dharmy i w czasie medytacji chodzącej potrzebujesz 
wyjść, przekaż czugpi następnemu uczniowi za tobą w linii. Będzie pełnił twoją funkcję  
w czasie twojej nieobecności. Kiedy wrócisz, przekaże ci czugpi z powrotem. 
W niektórych regionach Główny Nauczyciel Dharmy odkłada czugpi na ołtarz w czasie  
medytacji chodzącej.  

***

2

MOKTAK

„Mok”  znaczy drewno;  „tak”  znaczy uderzenia,  lecz  oryginalnie  jest  to „mok-o”.  Ten 
instrument ma kształt ryby z otwartymi ustami. Historia moktaka zaczyna się dawno 
temu w Chinach, gdzie w pobliżu dużego jeziora żył mnich zwany Chung San Poep Sa.

Pewnego  dnia  na  piknik  nad  jeziorem  przybył  wysokiej  rangi  urzędnik 
państwowy wraz ze swoją rodziną i małym dzieckiem. W czasie kiedy rodzina płynęła 
łódką po jeziorze,  dziecko niefortunnie przez przypadek wypadło za burtę. Urzędnik 
poprosił  lokalnego  rybaka  o  pomoc  w  odnalezieniu  dziecka.  Niestety,  po  długich 
poszukiwaniach nie udało się go odnaleźć. Głęboko zrozpaczony urzędnik udał się do 
Poep Sa  i  poprosił  o  ceremonię,  tłumacząc,  że  ciało  dziecka  nie  zostało  znalezione. 
Wręcz błagał go o pomoc. Chung San Poep Sa wszedł w głęboką medytację i dzięki temu 
mógł postrzec, co się wydarzyło. Powiedział urzędnikowi, żeby następnego dnia poszedł 
na targ rybny i  kupił  dużą rybę.  Kiedy urzędnik  przyniósł  rybę do domu,  rozciął  ją,  
wyciągając żołądek. Ku zaskoczeniu całej rodziny, w środku było wciąż żywe dziecko. 
Urzędnik,  przepełniony radością  obiecał  pomóc wszystkim rybom i  stworzył  moktak 
w kształcie  ryby  z  otwartymi  ustami  i  wydrążonym  żołądkiem,  którego  obecnie 
używamy.

Forma
1. Zacznij kierując wnętrza dłoni do siebie.
2. Przełóż kciuk lewej ręki przez pętlę na dole moktaka tak, by 

kulista  część  oparła  się  na  płaszczyźnie  między  twoim 
kciukiem a dłonią.

3. Pałkę  od  moktaka  trzymaj  luźno  w  prawej  dłoni.  Jeśli 
będziesz trzymać zbyt mocno, będzie to miało wpływ na 
dźwięk.
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4. Trzymaj moktak pionowo z przedramionami ułożonymi równolegle do podłogi.
5. Uderzając  w  moktak,  uruchamiaj  nadgarstek,  a  nie  całe  ramię.  Ponieważ 

trzymasz pałkę luźno, będzie się odbijała od motaka, tworząc dźwięk brzmiący 
„TOK”.

6. Nie trzeba uderzać mocno w moktak, żeby uzyskać dobry dźwięk.
7. Każdy moktak ma ”słodkie miejsce”, które zwykle znajduje się pomiędzy godziną 

pierwszą  a  drugą,  prostopadle  do  szczeliny  moktaka.  Uderzając  zbyt  mocno 
w moktak, można spowodować uszkodzenie.

8. Powyższe instrukcje można odwrócić dla osób leworęcznych.

Kiedy używamy
● W czasie śpiewów
● Na pięć minut przed ceremoniami, śpiewami i medytacją w sali Dharmy.

Uwagi specjalne
● Narastająca i opadająca sekwencja uderzeń naśladuje piłkę zrzuconą z wysokości. 

Ta technika wymaga nieco ćwiczenia.
● Szybkość uderzania w moktak dla wszystkich śpiewów jest taka sama (około stu 

uderzeń na minutę, z wyjątkiem Wielkiej Dharani, kiedy to powinno być trochę 
szybciej, około stu dwudziestu uderzeń na minutę).

● Wracając  na  swoje  miejsce  z  moktakiem,  połóż  go  na  podłodze  przed  sobą. 
Możesz przełożyć pałkę przez rączkę. 

● Kiedy przekazujesz moktak innej osobie, obróć moktak i pałkę tak, żeby uchwyty 
były skierowane do tej osoby.

3

DZWONY
Dzwony w sali Dharmy różnią się rozmiarami 
od  pięćdziesięciu  do  dziewięćdziesięciu 
centymetrów wysokości.  Dzwon zawieszony 
jest na ramie ustawionej na lewo od ołtarza. 
Do  uderzania  służy  drewniany  młotek 
umieszczony w pobliżu***.  Dzwon używany 
jest  w  czasie  wieczornych  i  porannych 
śpiewów. Podobnie jak moktak, każdy dzwon 
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ma ”słodkie miejsce”, zwykle znajduje się ono na znaku rozety umieszczonej w pobliżu 
krawędzi dzwonu.

Dzwonem  na  pobudkę  może  być  jakikolwiek  ręczny  dzwonek  lub  przenośny 
gong, który może być niesiony dookoła ośrodka zen, by obudzić każdego na poranną 
praktykę. Budzenie powinno być obliczona tak, by zakończyło się na piętnaście minut 
przed rozpoczęciem pokłonów porannych. Budzenie zacznij od uderzania dzwonu w sali 
Dharmy według podanego wzoru:

Jeżeli ludzie śpią w sali Dharmy, nie uderzaj w dzwon zbyt głośno. Następnie weź 
dzwonek  do  budzenia,  obejdź  dom  i  wróć  na  salę  Dharmy, by  włączyć  światło  na 
poranne pokłony.

● Dzwon  na  ołtarzu  jest  najmniejszym  z  dzwonów.  Jest  on  zwykłym  ręcznym 
dzwonkiem z sercem i długą rączką. Używany jest podczas rozmów osobistych 
oraz podczas śpiewów ceremonialnych.

● Dzwonem obiadowym może być jakikolwiek umocowany lub przenośny dzwon 
i można w ramach jego funkcji użyć jednego z pozostałych dzwonów. Używany 
jest do wzywania ludzi na posiłek oraz do zaznaczania początku i końca czasu 
pracy. Wybrzmiewa na pięć minut przed rozpoczęciem czynności, za wyjątkiem 
odosobnień.  Jeśli  ktoś  uderzy  w  ten  dzwon  w  czasie  odosobnienia,  ludzie 
powinni  udać  się  do  jadalni  natychmiast.  (Jeżeli  nie  ma dzwonu obiadowego, 
można użyć moktaka).

● Dzwon  świątynny  to  duży  dzwon  (około  półtora  metra  wysokości),  zwykle 
umieszczony  w  widocznym  miejscu  na  terenie  świątyni.  Uderzany  jest 
drewnianym balem zwisającym na łańcuchach z sufitu pomieszczenia, gdzie wisi 
(dzwon nie  posiada serca).  Tradycyjnie  był  używany do zaznaczania  początku 
oraz końca wieczornej  praktyki.  Na Zachodzie  używany jest  tylko wieczorem. 

Uderza  się  według  następującego  wzoru:   Należy 

zachować ostrożność podczas trzykrotnych uderzeń ( ), tak by zwiększyć 

odstęp pomiędzy a .
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2

POKŁONY

Kłanianie się innej osobie jest tradycyjnym sposobem pozdrawiania w Azji.  Jest nadal 
używane, chociaż częściowo zostało wyparte przez uścisk dłoni. W tym samym czasie 
kłanianie  się  stało  się  nam  bliższe  dzięki  wprowadzeniu  buddyzmu  do  kultury 
zachodniego  świata. Kłanianie  się  jest  zarówno  sposobem  pozdrawiania  się,  jak 
i wyrażania szacunku. Jak wyjaśnił Mistrz Zen Seung Sahn, kiedy kłaniamy się Buddzie 
lub nauczycielowi, nie kłaniamy się indywidualnej osobie, ale funkcji, którą pełni. 

1

FORMALNY POKŁON W POZYCJI STOJĄCEJ

Forma
1. Stań wyprostowany z ręka-

mi  złożonymi  w  hapczang 
i stopami razem.

2. Zegnij się w pasie utrzymu-
jąc ręce na wysokości klatki 
piersiowej.  Twoja  szyja 
i plecy  powinny  pozosta-
wać wyprostowane, a oczy 
patrzeć  w  kierunku  pod-
łogi.

3. Zakończ wykonywanie pokłonu powracając do pozycji wyjściowej.

Wykonywany w przypadku:
● Wchodzenia i opuszczania sali Dharmy.
● W przypadku przechodzenia przed frontem ołtarza w odległości nie większej niż 

trzy metry.
● Przed zajęciem miejsca na macie w sali Dharmy oraz w niektórych momentach 

podczas śpiewów. Jedynym wyjątkiem jest koniec medytacji chodzącej.
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2

POKŁON POWITALNY

Forma
1. Złóż ręce w hapczang.
2. Pochyl się lekko w pasie, 

pod  kątem  około  czter-
dziestu  pięciu  stopni, 
trzymając ręce przy ciele.

3. Wróć  do  wyprostowanej 
pozycji.

Kiedy wykonujemy
● W czasie powrotu do szeregu podczas medytacji chodzącej.
● Jako  forma  pozdrowienia  wobec  osób  świeckich  -  nieformalne  "cześć"  braci 

i sióstr w Dharmie.
● W celu wyrażenia podziękowania podczas odosobnień (lub kiedykolwiek).
● Jako forma pożegnania kogoś w chwili, gdy odjeżdża.
● Jako forma powitania używana przez Mistrza Zen.

3

POKŁON W POZYCJI SIEDZĄCEJ

Forma
1. Złóż ręce w hapczang
2. Zegnij się w pasie, utrzy-

mując  wyprostowane 
plecy oraz ręce na wyso-
kości klatki piersiowej.

3. Zakończ  wykonywanie 
pokłonu wracając do po-
zycji wyjściowej.

Kiedy wykonujemy
● Podczas niektórych śpiewów.
● W określonych momentach podczas posiłków formalnych.
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● Na zakończenie bloku rund siedzącej medytacji.
● W celu wyrażenia życzenia uderzenia kijem podczas siedzącej medytacji.

4

PEŁEN POKŁON POWITALNY

Forma
Pełen pokłon jest 
wykonywany  je-
den  lub  więcej 
razy. Rozpoczyna 
się  od  pokłonu 
w pozycji stojącej, 
po którym następuje jeden lub kilka pełnych pokłonów i kończy się pokłonem w pozycji 
stojącej.  W przypadku  wykonywania  trzech  lub więcej  pokłonów,  ostatni  kończy  się 
półpokłonem w pozycji siedzącej i pokłonem na stojąco.

Kiedy wykonujemy
● Podczas powitania lub pożegnania odwiedzającego Mistrza Zen, Ji Do Poep Sa 

Nima lub w pełni wyświęconego mnicha.
● Przed posągiem Buddy w przypadku opuszczania lub powrotu do macierzystej 

świątyni bądź innej świątyni.
● Przed rozpoczęciem sesji stu ośmiu porannych pokłonów przed odwiedzającym 

lub rezydującym Mistrzem Zen.
● Przed rozpoczęciem sesji stu ośmiu porannych pokłonów przed odwiedzającym 

lub  powracającym,  wyjeżdżającym  lub  rezydującym  Ji  Do  Poep  Sa  Nimem 
podczas pierwszego poranka oraz ostatniego dnia w świątyni.

● Przed rozpoczęciem sesji stu ośmiu porannych pokłonów przed Mistrzem Zen 
lub Ji Do Poep Sa Nimem każdego poranka podczas odosobnień.

● Z  okazji  przybycia  mnicha  lub  mniszki  do  świątyni  najpierw  należy  wskazać 
właściwe  miejsce,  jakie  ma  zająć  w  sali  Dharmy,  a  następnie  wykonać  pełen 
pokłon przed w pełni wyświęconym mnichem lub mniszką.

● Przed rozpoczęciem i po zakończeniu rozmowy osobistej.
● Po spóźnieniu się na sesję śpiewów (wykonywany pomiędzy śpiewami) lub po 

spóźnieniu  się  w  dowolnym  momencie  podczas  Śpiewów  Specjalnych. 
Rozpocznij od  pokłonu w pozycji stojącej, następnie wykonaj jeden pełny pokłon.
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3

SZATY I KASA

Szaty, które nosimy w Szkole Zen Kwan Um, wzorowane są na tradycyjnych szatach 
koreańskich. Podobnie jak w większości azjatyckich tradycji duchowych stanowią wyraz 
naszych intencji.

Styl szat, których używamy, powstał w Indiach, został przekształcony w Chinach, 
a  następnie  ponownie  zmodyfikowany  w Korei.  Nasze  szaty  Nauczycieli  Dharmy są 
wzorowane na chińskich szatach taoistycznych.

Dbanie o szaty
Szaty  bawełniane  i  bawełniano-poliestrowe  można  prać  w  ciepłej  wodzie  i  suszyć 
w suszarce. Można je prasować żelazkiem z temperaturą ustawioną na "wełnę". Szaty 
wełniano-poliestrowe należy czyścić na sucho. Podczas prania i prasowania ich w domu 
powstają fałdy, których nie można usunąć żelazkiem. Kasa można prać w ciepłej wodzie 
i prasować letnim żelazkiem.

1

SZATA DO POKŁONÓW
Luźna,  sięgająca do bioder,  szata do pokłonów jest  ubiorem w stylu koreańskim. Ma 
kołnierzyk i długie, luźne rękawy. Ma wewnętrzne wiązanie po lewej stronie, patrząc od 
strony osoby z założoną szatą i zewnętrzne wiązanie z prawej strony. Lewa strona szaty 
zawsze  zachodzi  na  prawą.  Ma kolor  jasnoszary  i  może być  uszyta  z  różnorodnych 
materiałów - z wełny, bawełny i poliestru lub wełny i poliestru. 

Wiązanie szaty
Wewnątrz zawiązana na prosty węzełek z jedną pętelką. Zewnętrzne wiązanie służy do 
utrzymania  szaty  w całości  i  także  ma  formę węzła  z  jedną  pętlą.  Jest  istotne,  aby 
upewnić się, czy pojedyncza pętla zewnętrznego węzła jest skierowana do góry, a końce 
dwóch pasków mają  taką  samą długość  także  po  ich  związaniu.  Poniższe  instrukcje 
zakładają,  że  masz  już  założoną  szatę  i  zawiązałeś  wewnętrzny  węzełek.  Paski 
z prawej/lewej strony odnoszą się do strony, do której są przyszyte, i ich określenia nie 
zmieniają się w trakcie wiązania kokardy. 
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1. Weź lewy pasek w lewą rękę i prawy w prawą rękę.
2. Ułóż prawy pasek nad lewym i  trzymając  oba  paski  razem lewą ręką  przełóż 

prawy pasek do dołu, pod lewy, a następnie do góry, przekładając poprzez otwór 
uformowany przez związane paski oraz przód szaty. 

3. Mocno  ściągnij  oba  paski.  Prawy  pasek  (skierowany  do  góry)  powinien  być 
w twojej lewej ręce, a lewy pasek (skierowany w dół) w prawej ręce. 

4. Wypuść pasek z prawej ręki i chwyć pasek z lewej ręki trzymając go w połowie 
długości.

5. Włóż lewy nadgarstek pod pasek trzymany przez prawą rękę (pierwotnie prawy 
pasek). 

6. Owiń luźno pasek wokół oraz pod lewym nadgarstkiem tak, żeby wydawał się 
całkowicie otoczony paskiem. 

7. Trzymając prawy pasek prawą ręką złap od góry drugi pasek dwoma palcami 
lewej ręki i pociągnij połowę paska zwisającego do dołu. 

8. Używając  dwóch  palców  uformuj  pętlę,  przeciągnij  lewą  rękę  przez  pasek 
owinięty wokół nadgarstka (patrz krok 6 powyżej). Utworzona pętla nie powinna 
mieć więcej niż osiem centymetrów wysokości. 

9. Jak tylko lewa ręka oswobodzi pętelkę trzymaną przez prawą rękę, pociągnij oba 
paski prawą ręką w dół w ten sposób, aby końce obu znalazły się na tej samej 
wysokości. W tenże sposób zaciśnie się węzeł wokół pętelki trzymanej lewą ręką.

Składanie szaty
1. Złóż rękawy razem, tył do tyłu. Złap koniec rękawów (górne brzegi) lewą ręką, 

a kołnierz szaty prawą ręką. 
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2. Potrząśnij  szatą,  aby ją  wyprostować.  Paski  przyszyte na środku powinny być 
skierowane w twoim kierunku.

3. Złóż rękawy ukośnie w poprzek od przodu, zasłaniając paski  na środku szaty. 
Twoja prawa ręka powinna znajdować się w okolicy szyi, a lewa przesunie się do 
miejsca, w którym koniec rękawa łączy się z szatą***

4. Złóż  szatę  w  połowie  długości  przenosząc  lewą  rękę  i  szew  pod  ramieniem 
w poprzek do przedniego brzegu szaty.

5. W tym momencie składanie szaty jest zakończone. Powinieneś otrzymać gładką, 
pustą zewnętrzną część szaty, bez rękawów, tylko z widocznym jednym paskiem, 
który jest przyszyty do przedniej krawędzi szaty - i tak jest w porządku. 

Wieszanie szaty
Powieś szatę na kołku pojedynczym złożeniem na zewnątrz. 
W Polsce  kasa  składamy na  pół  i  przewieszamy przez  szatę 
wraz ze złożonym pasem***.

Uwagi
● Jest  istotne,  aby  utrzymywać  szaty  w  czystości, 

ponieważ praktykujący reprezentuje tradycję.
● Zwyczajowo w sali  Dharmy nie  chodzimy w krótkich 

spodniach (i spódnicach). Można nosić lekkie spodnie i długie spódnice. 
● W  niektórych  regionach  każdy  jest  proszony  o  zakładanie  skarpetek  przed 

wejściem na salę Dharmy. Również w niektórych regionach może obowiązywać 
zasada zdejmowania przed wejściem do łazienki zarówno długiej, jak i  krótkiej 
szaty.

● Zwyczajowo rękawy szaty są opuszczone, także w czasie lata.
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● W zimie można zakładać sweter oraz inne elementy ubioru pod szatę. W sali 
Dharmy nie nosimy nakryć głowy.

● Zawsze należy zdejmować kasa przed wejściem do łazienki.

2

SZATA NAUCZYCIELA DHARMY
Szata Nauczyciela Dharmy jest szatą do kostek ze stójką i z długimi rękawami w stylu 
taoistycznym. W jej skład wchodzi oddzielny pas oraz małe tasiemki w talii. Podobnie jak 
w  przypadku  szaty  do  pokłonów  wewnętrzny  pasek  znajduje  się  z  lewej  strony, 
a zewnętrzny z prawej. 

Wiązanie tasiemek i pasa
Tasiemki: stosowane aby utrzymać szatę związaną. Wiązane na węzeł z jedną pętlą.
Pas: jest używany z małym kasa, nie jest używany 
razem z żadnym dużym kasa. 

1. Złóż pas w połowie, aby go skrócić.
2. Złóż go jeszcze raz w połowie, aby znaleźć 

środek i umieść go na środku talii z tyłu 
przenosząc końce do przodu. 

3. Dłońmi zwróconymi ku górze złap dolne 
brzegi  pasa.  Umieść  prawy  koniec  nad 
lewym i przełóż go pod spodem i do góry przez przestrzeń pomiędzy węzłem 
a twoją  szatą.  Wyciągnij  go  lewą  ręką  i  pociągnij,  aby  uzyskać  odpowiednią 
ciasność.

4. Końce pasa znajdują się mniej więcej w poziomie. Złap zewnętrzne brzegi dłońmi 
zwróconymi  do  góry.  Obróć  prawą  rękę  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem 
wskazówek zegara, tworząc w ten sposób pętlę z pasa wokół prawego kciuka 
z końcem w prawej ręce. 

5. Połóż lewy koniec pasa na palcach prawej  ręki,  przytrzymując lewą ręką jego 
prawy koniec.  Przełóż lewy koniec ponad zewnętrzną częścią prawego końca 
i przeciągnij go przez pętlę,  przy której znajduje się prawy kciuk.

6. Powinieneś otrzymać kwadratowy węzeł. Nie ściągaj go za mocno, zostaw trochę 
luzu,  aby  górna  część  pętli  mogła  zostać  obrócona  i  formowała  kwadrat 
zakrywający środkową część węzła. Końce pasa zwykle odstają na boki i są tej 
samej długości, jeżeli wiązanie zostało wykonane poprawnie.
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Składanie szaty Nauczyciela Dharmy
1. Złóż rękawy razem - tył do tyłu. Złap końce rękawów (górny brzeg) prawą ręką, 

a kołnierz szaty lewą ręką.
2. Strzepnij  szatę,  aby  ją  rozprostować.  Upewnij  się,  że  środek  szaty  na  całej  

długości przeszedł do przednich brzegów szaty.
3. Złóż rękawy na trzy i połącz końce rękawów ze szwem na ramieniu. Powstała 

w ten sposób pętla powinna być zwrócona do ciebie. Lewa ręka nadal trzyma 
kołnierz, a prawa przesuwa się do szwu na ramieniu składając rękaw do ramienia.

4. Trzymając szatę za szew ramienia, lewą ręką sięgnij po oko rękawa i przesuń je 
do przodu szaty.

5. Strzepnij szatę ponownie, aby pozwolić rękawom wyrównać się z resztą szaty.
6. Złóż szatę w połowie długości przenosząc szew ramienia do przedniego brzegu 

szaty zamykając rękawy.
7. Ułóż luźno szatę na lewym przedramieniu z fałdem skierowanym w kierunku 

dłoni i na niej umieść złożony wcześniej dwukrotnie na pół pas.
8. Umieść  pętlę  małego  kasa  na  pasie  z  kwadratową  częścią  skierowaną  na 

zewnątrz.
9. Tak  kończy  się  składanie  szaty.  Powinieneś  otrzymać  gładką  powierzchnię 

zewnętrzną bez rękawów i tasiemek. Następnie możesz przenieść cały zestaw ze 
swojej lewej ręki na prawą i przenieść go na kołek.

Wieszanie szaty Nauczyciela Dharmy
Powieś szatę na kołku, z pojedynczą fałdą skierowaną na zewnątrz. Na szacie wisi pas. 
W Polsce małe kasa składamy na pół  i  przewieszamy przez szatę wraz ze złożonym 
pasem. ***
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Uwagi specjalne
● Wykonując  pełen  pokłon  w  szacie 

Nauczyciela  Dharmy,  kiedy  wstajesz, 
wyciągnij ręce bardziej, niż gdybyś to robił 
w  szacie  do  pokłonów.  W  ten  sposób 
odsłonisz stopy i będziesz mógł wstać bez 
ryzyka upadku.

● W  czasie  siedzenia  pociągnij  tył  szaty  na 
zewnątrz  i  do  góry.  Dzięki  temu  nie 
będziesz na niej siedział, a także nie będzie rozrzucona za tobą. Kiedy siedzisz 
w medytacji,  szata  powinna  znajdować  się  na  macie  (z  przodu  i  z  tyłu).  Nie 
chowaj jej pod nogi; pozostaw ją luźną z główną fałdą na środku.

● Ważne jest utrzymywanie szaty w czystości, ponieważ praktykujący reprezentują 
sobą tradycję.

● Zwyczajowo rękawy szaty są opuszczone, także w czasie lata.
● W czasie zimy można zakładać pod szatę swetry i inne ubrania.
● Nakrycia głowy należy zdejmować przed wejściem do sali Dharmy.
● Należy zawsze zdejmować kasa przed wejściem do łazienki.
● Nauczyciele  Dharmy  w  Europie  noszą  szaty  Nauczycieli  Dharmy  zgodnie 

z ustaleniami Nauczyciela Prowadzącego, z reguły podczas śpiewów i ceremonii, 
za wyjątkiem porannych pokłonów oraz siedzenia podczas odosobnień.***

3

KASA
Nasze Kasa są wzorowane na tradycyjnych kasa noszonych przez Buddę oraz mnichów 
buddyjskich. W naszej Szkole używamy kilku różnych stylów kasa. Tradycyjnie kasa jest 
także symbolem wyrzeczenia, pozostawienia swojego ego i małego "ja". 

Małe kasa
Małe  brązowe kasa  w Korei  nazywane  jest  "o-jo".  "O-jo"  oznacza  pięć  części,  które 
reprezentują północ, południe, wschód, zachód i środek - cały świat. Gdy zakładamy 
kasa, niesiemy ze sobą cały świat.

Małe  kasa  przypomina  kwadratowy  śliniak  z  długim  paskiem  na  szyję. 
Kwadratowa  część  kasa  ma  wszyty  z  przodu  złożony  wzór.  W  naszej  Szkole  kasa 
wskazuje, że uczeń przyjął pięć wskazań. 

Kiedy nie zakładasz kasa, złóż je na pół,  ze wzorem na zewnątrz. Pasek połóż 
wzdłuż jednej ze stron. W Polsce złożone kasa kładziemy na złożonej szacie***.
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W Szkole  Zen  Kwan Um używamy  metalowego znaczka  z  logo  Szkoły,  który 
zakłada  się  na  lewym  pasku  kasa,  siedem  centymetrów  od  jego  krawędzi.  Znaczek 
wskazuje twój związek ze Szkołą Zen Kwan Um.

Jeżeli  przyjąłeś  pięć  wskazań  w  Szkole  Zen  Kwan  Um,  noś  kasa  podczas 
wszystkich  praktyk,  z  wyłączeniem  porannych  pokłonów,  oraz  siedzenia  podczas 
odosobnień i Kyol Che***.

Ceremonialne kasa osób świeckich
Ceremonialne kasa  powinno być zakładane podczas  ceremonii  zamiast  małego kasa. 
Jednak podczas ceremonii  wskazań tylko Nauczyciel  Wskazań oraz osoby asystujące 
zakładają  ceremonialne kasa.  W niektórych regionach może obowiązywać zasada,  że 
wszyscy  uczestnicy  ceremonii  zakładają  ceremonialne  kasa.  Ceremonialne  kasa  nie 
powinno być zakładane podczas walki Dharmy w czasie ceremonii Inka oraz ceremonii 
Przekazu. 

Długie  kasa  mają  różne  kolory  wskazujące  Przekaz lub  przyjęcie  wskazań. 
Mistrzowie  Zen  noszą  złote  kasa.  Ji  Do  Poep  Sa  noszą  czerwone  kasa.  Nauczyciele 
Bodhisattwowie noszą niebieskie, a Starsi Nauczyciele Dharmy zielone kasa.

Te  kasa  przypominają  z  wyglądu  większą  wersję  małego,  brązowego  kasa, 
z szerokim pasem tworzącym pętlę na górze.

Zakładanie ceremonialnego kasa
1. Włóż prawe ramię i  głowę w pętlę paska na górze kasa.  Upewnij się, że wzór 

znajduje się na zewnątrz. Pasek w tym momencie znajduje się na twoim lewym 
ramieniu.

2. Strzepnij  kasa  tak,  aby owinęło się  wokół  szaty.  Pociągnij  prawy rękaw szaty 
przez otwór między pętlą paska a powierzchnią kasa.

3. Dopasuj  powierzchnię  kasa  tak,  żeby  jego  górny  brzeg  był  mniej  więcej  
w poziomie. Nie powinien zakrzywiać się z przodu do góry.

4. Kasa będzie zakrywać środkową część szaty Nauczyciela Dharmy (nie używa się 
małego kasa).

Składanie ceremonialnego kasa
(Ceremonialnego kasa zwykle nie wieszamy)

1. Zdejmij kasa i odwróć do góry nogami, z paskiem na dole.
2. Złóż kasa w połowie, dolny brzeg do dolnego brzegu ze wzorem do środka.
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3. Złóż je ponownie, dolny brzeg do dolnego brzegu, trzymając pasek na zewnątrz. 
Powtarzaj tak długo, aż złożony materiał będzie miał ca. 25-30 cm. szerokości.

4. Następnie  złóż  dolny  brzeg  z  górnym  brzegiem,  trzymając  pasek  w  dół. 
Powtarzaj, aż otrzymasz prostokąt o wymiarach ca. 25 x 30 cm.

5. Połóż pasek w poprzek kasa i owiń go wokół kasa.

4

SALA DHARMY

Nasza  sala  Dharmy  może  być  traktowana  jako  połączenie 
dwóch  sal  spotykanych  w  tradycyjnych  świątyniach 
koreańskich:  sali  Buddy  oraz  sali  Zen.  Sala  Dharmy  jest 
miejscem,  w  którym  odbywa  się  praktyka  i  które  jest 
centralnym  punktem  każdego  ośrodka  zen.  Na  końcu  sali 
Dharmy, na środku ściany, znajduje się ołtarz. Wokół ścian - 
na planie prostokąta - rozłożone są poduszki do siedzenia.

Sala Dharmy jest miejscem cichej medytacji nie tylko 
podczas  zaplanowanych  okresów  siedzenia,  ale  także  do 
praktyki w ciągu całego dnia. Wszystkie przedmioty używane 
w sali  Dharmy powinny być traktowane z  szacunkiem.  Na 
przykład  poduszki  powinny  być  wyrównywane  za  pomocą 
rąk, a nigdy za pomocą stóp.

W  nocy  po  zakończeniu  formalnej  praktyki  sala 
Dharmy może być wykorzystywana do nocnej praktyki albo 
do snu.

Osoby  śpiące  w  sali  Dharmy  powinny  postępować  zgodnie  z  tradycją 
wędrujących  mnichów  śpiących  z  głową  skierowaną  w  kierunku  posągu  Buddy  lub 
równolegle  do  ołtarza.  Uważane  jest  za  niewłaściwe  spanie  z  nogami  skierowanymi 
w kierunku ołtarza. Przed wyłączeniem świateł jedna osoba może zapalić kadzidło na 
ołtarzu, wykonując pokłon w pozycji stojącej przed i po.

Ułożenie mat do codziennej praktyki i podczas sesji
● Maty zwykle układa się w prostokąt wokół obwodu sali Dharmy. Na macie kładzie 

się jedną poduszkę, wyśrodkowaną do tylnej krawędzi każdej maty.
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● O  ile  jest  to  możliwe,  należy  pozostawić  wystarczająco  dużo  miejsca  między 
matami a ścianą, aby ludzie mogli przechodzić za matami, do medytacji w pozycji 
stojącej oraz do wykonywania pokłonów.

● Jeżeli jest to możliwe, należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca na każdym 
z rogów  kwadratu  mat,  aby  w czasie  medytacji  siedzącej  z  twarzą  do  ściany 
osoby na rogach mogły stać za swoimi matami.

● Centralna  mata  zlokalizowana  na  wprost  ołtarza  w  poprzek  sali  Dharmy 
zarezerwowana jest dla nauczyciela prowadzącego, niezależnie od tego, czy jest 
obecny, czy nie. Mata ta zwykle ma unikalny kolor. Miejsce to może być zajęte 
przez  innego  nauczyciela  podczas  odosobnień.  Obecni  na  sali  Dharmy  mnisi 
zajmują miejsca z prawej strony nauczyciela prowadzącego, podczas gdy obecni 
na sali świeccy Nauczyciele Dharmy zajmują miejsca po lewej stronie. Nigdy nie 
należy  kłaść  mat  bezpośrednio  przed  frontem  ołtarza.  Powinno  zostać 
zachowane  swobodne  przejście  między  ołtarzem  a  miejscem  nauczyciela 
prowadzącego. 

● Główny  Nauczyciel  Dharmy  oraz  mistrz  moktaka  zajmują  miejsca  po 
przeciwległych stronach ołtarza. Patrząc w kierunku ołtarza, Główny Nauczyciel 
Dharmy  zajmuje  miejsce  po  lewej,  a  mistrz  moktaka  po  prawej  stronie. 
W zależności  od  wielkości  oraz  kształtu  sali  Dharmy,  maty  Głównego 
Nauczyciela  Dharmy  oraz  mistrza 
moktaka  mogą  być  wysunięte,  tak  że 
podczas  medytacji  chodzącej 
obchodzone  są  wokół  lub  też  mogą 
znajdować  się  za  ołtarzem,  tak  że 
podczas  medytacji  chodzącej  są 
obchodzone z przodu.

● Mieszkańcom  oraz  członkom  ośrodka 
biorącym regularnie udział w praktykach mogą być przydzielone miejsca zgodnie 
z zasadami starszeństwa. Zwyczajowo w sali Dharmy umieszcza się dodatkowe 
maty dla gości.
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5

OŁTARZ

Ołtarz  i  znajdujące  się  na  nim  przedmioty 
symbolizują  cztery  elementy  Wszechświata. 
Zgodnie z wierzeniami wielu tradycyjnych kultur 
Wszechświat stworzony jest z ziemi, powietrza, 
ognia  i  wody.  Przedmioty  na  ołtarzu  stanowią 
symboliczną  reprezentację  tych  żywiołów. 
Kadzidło  symbolizuje  powietrze;  świeca 
symbolizuje  ogień;  naczynie  z  wodą  -  wodę; 
ołtarz, kadzielnica oraz posąg Buddy symbolizują 
ziemię.  Przedmioty  umieszczone  na  ołtarzu 
stanowią dary dla całego Wszechświata. 

Ołtarz  ma  trzy  poziomy.  Najwyższy 
poziom  to  "sang  dan",  co  znaczy  “wysoki 
poziom”,  i  jest  używany tylko dla  Buddów albo 
bodhisattwów. Środkowy poziom nazywa się "jung dan", co znaczy “środkowy poziom”, 
i jest przeznaczony dla bogów. Najniższy poziom nazywa się "ha dan", co oznacza “niski  
poziom”. Trzy poziomy ołtarza odpowiadają trzem górnym poziomom sześciu królestw 
istnienia określonym w buddyjskiej kosmologii.

Pierwszy poziom 
● Budda

Środkowy poziom 
● miska z ryżem (po lewej stronie patrząc na ołtarz)
● miska z wodą (po prawej stronie patrząc na ołtarz)
● rośliny i kwiaty

W Polsce zazwyczaj stosujemy uproszczone ołtarze bez środkowego  poziomu; misa  z 
wodą znajduje się po lewej stronie kadzielnicy na dolnym poziomie, a naczynie z ryżem 
przed posągiem Buddy na najwyższym poziomie.***

Dolny poziom
● kadzielnica (na środku)
● kadzidła (po prawej stronie kadzielnicy)
● zapałki
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● świece
● gaśnik do świec
● mały pojemnik na zużyte zapałki
● moktak (z prawej strony ołtarza)
● kij (przed świecami, z rączką skierowaną w prawo)
● książka z kong-anami (z lewej strony ołtarza)
● czugpi (z lewej strony ołtarza, z rączką skierowaną w lewo)
● koperty na ofiary
● rośliny i kwiaty
● karty na ołtarz (dla ludzi chorych lub zmarłych)
● owoce (na specjalne okazje)
● zdjęcia i imiona zmarłych, gdy odbywa się ceremonia

Ogólne zasady obsługi ołtarza
● Usuwanie  lub  wymiana  przedmiotów  na  ołtarzu:  w  czasie  poza  okresem 

formalnej  praktyki  właściwym  jest  wykonanie  w pierwszej  kolejności  pokłonu 
w pozycji  stojącej,  następnie  użycie  dwóch  rąk  (lub  jednej,  z  drugą  na 
przedramieniu), aby podnieść lub odłożyć przedmiot, po czym wykonać (kolejny) 
pokłon w pozycji stojącej.

● Przechodzenie przed frontem ołtarza: w przypadku przechodzenia bezpośrednio 
przed frontem ołtarza w odległości  do trzech metrów,  odwróć się  twarzą do 
ołtarza i wykonaj pokłon w pozycji stojącej, a następnie kontynuuj dalszą drogę.

● Zapalanie zapałek lub kadzidła: palący się ogień gaś poprzez potrząsanie zapałką 
lub kadzidłem. Nie dmuchaj w nie z szacunku dla duchów, które tam mieszkają,  
zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami koreańskiego buddyzmu.

Ofiarowywanie wody
● Po  praktyce  pokłonów  oraz  przed  wieczornymi  śpiewami,  mistrz  moktaka 

zmienia wodę w misie z wodą, za każdym razem napełniając ją tak bardzo blisko 
brzegu,  jak  tylko  jest  to  możliwe.  Woda na  ołtarzu  powinna  być  wymieniana 
przed każdą regularną sesją śpiewów (zwykle dwa razy dziennie). Jeżeli woda jest 
zmieniana tylko jeden raz dziennie, należy to robić po zakończeniu porannych 
pokłonów.

● Misa z wodą pozostaje otwarta tylko podczas śpiewów oraz ceremonii.
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Otwieranie ołtarza przed rozpoczęciem pokłonów
1. Podejdź do ołtarza (patrz: str. II.24)
2. Wyjmij kadzidło z pojemnika i jeżeli jest to możliwe, połóż je poziomo na brzegu 

kadzielnicy.
3. Zapal kadzidło za pomocą zapałki, zgaś zapałkę potrząsając nią i odłóż zapałkę do 

pojemnika na zużyte zapałki.
4. Podnieś kadzidło i zgaś płomień poprzez potrząsanie.
5. Używając dwóch rąk (lub jednej  ręki  na drugiej  lub na przedramieniu)  umieść 

kadzidło w kadzielnicy
6. Oddal się od ołtarza (patrz: str. II.24)

Otwieranie ołtarza przed rozpoczęciem śpiewów
Poniższe reguły są stosowane przed rozpoczęciem porannych i wieczornych śpiewów 
codziennych w przypadku, gdy nie ma śpiewów specjalnych.

1. Podejdź do ołtarza (patrz: str. II.24, "Podchodzenie do ołtarza").
2. Zapal zapałkę. Następnie używając obu rąk (jedną rękę połóż na drugiej lub na 

przedramieniu), zapal świece rozpoczynając od świecy po prawej stronie.
3. Wyjmij  kadzidło  z  pudełka.  Następnie  używając  obu rąk  (jedną rękę  połóż na 

drugiej  lub  na  przedramieniu)  zapal  kadzidło  od  ognia  świecy  znajdującej  się 
z prawej strony.

4. Zgaś płomień poprzez potrząsanie.
5. Umieść kadzidło w kadzielnicy używając obu rąk (jedną rękę połóż na drugiej lub 

na przedramieniu).
6. Używając obu rąk cicho zdejmij przykrywkę z misy z wodą. Przykrywkę umieść 

na zewnątrz misy, opierając ją o jej 
podstawę  (przykrywka  powinna 
znaleźć  się  po  innej  stronie  niż 
kadzielnica czy pojemnik z ryżem, 
jeżeli  znajdują się na tym samym 
poziomie).

7. Odejdź od ołtarza (patrz: str. II.24, 
"Odchodzenie od ołtarza").

8. Weź moktak z  ołtarza i  wróć  na 
miejsce  mistrza  moktaka,  zrób 
pokłon przed zajęciem miejsca na 
macie. Nie rób pokłonu biorąc moktak.
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9. Wróć  do  swojej  maty,  wykonaj  pokłon  w  pozycji  stojącej  w  kierunku  Sanghi 
i usiądź. Umieść moktak na podłodze przed sobą.

Otwieranie ołtarza przed rozpoczęciem śpiewów specjalnych
1. Podejdź do ołtarza (patrz: str. II.24, "Podchodzenie do ołtarza").
2. Zapal zapałkę. Następnie używając obu rąk (jedną rękę połóż na drugiej lub na 

przedramieniu), zapal świece rozpoczynając od świecy po prawej stronie.
3. Wyjmij  kadzidło  z  pudełka.  Następnie  używając  obu rąk  (jedną rękę  połóż na 

drugiej  lub  na  przedramieniu)  zapal  kadzidło  od  ognia  świecy  znajdującej  się 
z prawej strony.

4. Zgaś płomień poprzez potrząsanie.
5. Umieść kadzidło w kadzielnicy używając obu rąk (jedną rękę połóż na drugiej lub 

na przedramieniu).
6. Używając obu rąk cicho zdejmij przykrywkę z misy z wodą. Przykrywkę umieść 

na zewnątrz misy, opierając ją o jej podstawę (przykrywka powinna znaleźć się po 
innej  stronie niż kadzielnica czy pojemnik z ryżem, jeżeli  znajdują  się na tym 
samym poziomie).

7. Odejdź od ołtarza (patrz: str. II.24, "Odchodzenie od ołtarza").
8. Weź moktak z ołtarza, idź bezpośrednio do najstarszego naczyciela znajdującego 

się  w  Sali  Dharmy,  podając  go  uchwytem  w  kierunku  nauczyciela.  Jeżeli 
nauczyciela nie ma jeszcze w sali, wróć na miejsce mistrza moktaka i czekaj na 
jego przybycie. Jeżeli nauczyciel nie znajduje się w Sali w czasie przeznaczonym 
na  śpiewy,  wtedy  śpiewy  prowadzi  mistrz  moktaka  (lub  Główny  Nauczyciel 
Dharmy). W przypadku gdy nauczyciel wchodzi do Sali Dharmy po rozpoczęciu 
śpiewów, dołącza się do pozostałych śpiewających i nie podaje mu się moktaka.

9. Wróć na miejsce mistrza moktaka, zrób pokłon za matą i usiądź.
10. Umieść moktak na podłodze bezpośrednio przed sobą.
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Otwieranie  ołtarza  przed  rozpoczęciem  śpiewów  codziennych  po  śpiewach 
specjalnych

1. Podejdź do ołtarza (patrz: str. II.24, "Podchodzenie do ołtarza").
2. Wyjmij  kadzidło  z  pudełka.  Następnie  używając  obu rąk  (jedną rękę  połóż na 

drugiej  lub  na  przedramieniu)  zapal  kadzidło  od  ognia  świecy  znajdującej  się 
z prawej strony.

3. Zgaś płomień poprzez potrząsanie.
4. Umieść kadzidło w kadzielnicy używając obu rąk (jedną rękę połóż na drugiej lub 

na przedramieniu).
5. Odejdź od ołtarza (patrz: str. II.24,  "Odchodzenie od ołtarza") (Nie wracaj jeszcze 

na swoje miejsce).
6. Weź moktak z ołtarza i wróć na miejsce mistrza moktaka. Przed zajęciem miejsca 

zrób pokłon w pozycji stojącej. Nie rób pokłonu przed ołtarzem.
7. Umieść moktak przed sobą na podłodze.

Zamykanie ołtarza po śpiewach specjalnych
Uwaga: Nie gaś świec ani nie zamykaj misy z wodą, jeżeli śpiewy codzienne mają miejsce 
bezpośrednio po śpiewach specjalnych.

1. Umieść moktak na ołtarzu po prawej stronie. Jeżeli musisz przejść przed frontem 
ołtarza, aby odnieść moktak, zatrzymaj się na środku ołtarza i wykonaj pokłon 
twarzą na wprost Buddy.

2. Podejdź do środka ołtarza na odległość jednego kroku i złóż ręce w hapczang.
3. Odejdź od ołtarza.

Zamykanie ołtarza po śpiewach codziennych
1. Wstań ze swojego miejsca bez robienia pokłonu i odnieś moktak na ołtarz.
2. Podejdź do ołtarza (patrz: str. II.24).
3. Używając  gaśnika  oraz  obu  rąk  (jedną  rękę  połóż  na  drugiej  lub  na 

przedramieniu), zgaś świece, zaczynając od świecy po prawej stronie.
4. Cicho załóż pokrywkę misy z wodą używając obu rąk (jedną rękę połóż na drugiej 

lub na przedramieniu).
5. Odejdź od ołtarza.

Zabieranie i odnoszenie moktaka z ołtarza na zakończenie Yong Maeng Jong 
Jin (na dwie ostatnie sutry)

● Wstań z maty i zabierz moktak z ołtarza.
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● Cofnij się o jeden krok i wykonaj pokłon w pozycji stojącej.
● Wróć do swojej maty i wykonaj pokłon w pozycji stojącej.
● Usiądź.
● Rozpoczynając od podwójnej sekwencji uderzeń na początek śpiewów wykonaj 

Sutrę Serca po polsku oraz Wielką Dharani
● Wykonaj recytację Czterech Wielkich Ślubowań
● Zrób pokłon w pozycji siedzącej.
● Wstań i odnieś moktak na ołtarz.
● Podejdź do środka ołtarza na odległość jednego kroku i złóż ręce w hapczang.
● Odejdź od ołtarza (patrz: str. II.24).

Karty na ołtarz
● Nazwiska  chorych  i  zmarłych  umieszcza  się  na  ołtarzu  w  formie  kart. 

W przypadku  osób  chorych  używamy  kart  Kwan  Seum  Bosal,  natomiast 
w przypadku zmarłych kart Ji Jang Bosal. Zgodnie z tradycją umieszczanie tych 
kart łączy się ze składaniem datku na rzecz Świątyni.

● Karty  pozostawia  się  na  ołtarzu  zwykle  przez  co  najmniej  trzy  dni.  Aby 
ograniczyć  ilość  kart  na  ołtarzu,  można  przyjąć  zasadę  w  ośrodku  zen 
umieszczania na ich odwrocie daty zdjęcia z ołtarza. Czasami karty Ji Jang Bosal 
pozostawia się na ołtarzu aż do Ceremonii czterdziestu dziewięciu dni (patrz: 
“Ceremonia rocznicowa (pamiątkowa)” na stronie IV.29).

Podchodzenie do ołtarza
1. Podejdź do środka ołtarza, zatrzymaj się od niego w odległości jednego kroku.
2. Złóż ręce w hapczang.
3. Wykonaj pokłon w pozycji stojącej z twarzą zwróconą w kierunku Buddy.

Odchodzenie od ołtarza
1. Złóż ręce w hapczang
2. Zrób trzy kroki w tył, zaczynając od prawej stopy.
3. Wykonaj  pokłon  w  pozycji  stojącej.  Inne  osoby  znajdujące  się  w sali  Dharmy 

wykonują równocześnie pokłon w pozycji stojącej lub siedzącej.
4. Wróć na swoje miejsce w sali Dharmy.
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6

ROZMOWY OSOBISTE

1

ROZMOWY KONG-ANOWE
Centralnym wymiarem naszego stylu nauczania jest używanie kong-anów w praktyce. 
Nasza linia nauczania ma długą tradycję używania kong-anów jako techniki nauczania,  
począwszy od Chin, poprzez Koreę i Mistrza Zen Seung Sahna. Rozmowy osobiste są 
istotną częścią życia w ośrodku zen i doświadczenia naszych odosobnień. Mogą mieć 
miejsce  nie  tylko  podczas  intensywnych  odosobnień,  lecz  także  wchodzić  w  skład 
tygodniowego planu praktyk.

Forma
1. Rozpoczęcie rozmów osobistych sygnalizuje nauczyciel trzykrotnym dzwonkiem. 

Jeżeli jesteś pierwszą osobą udającą się na rozmowę, to po jego usłyszeniu wstań 
i idź do pokoju rozmów. (Po pierwszej osobie, pomiędzy rozmowami, dzwonek 
wybrzmiewa dwukrotnie).

2. Gdy słyszysz dzwonek, zrób pokłon w pozycji siedzącej i przy wychodzeniu z sali  
Dharmy.  Jeżeli  twoja  kolej  na rozmowę wypada podczas medytacji  chodzącej, 
wyjdź z szeregu i przejdź w poprzek sali prosto do drzwi. Nie czekaj, aż szereg 
dojdzie do drzwi.

3. Otwórz drzwi pokoju rozmów, wykonaj pokłon w pozycji stojącej do nauczyciela, 
który  w  odpowiedzi  zrobi  pokłon  w  pozycji  siedzącej.  Wejdź  do  pokoju 
i zatrzymaj się za pustą matą i poduszką.

4. Wykonaj  pokłon  w  pozycji  stojącej,  jeden  pełen  pokłon  oraz  kolejny  pokłon 
w pozycji stojącej na powitanie nauczyciela. Zajmij miejsce i rozpocznij rozmowę.

5. Po zakończeniu rozmowy wykonaj pokłon w pozycji siedzącej i stań przy brzegu 
maty.  Wykonaj  pokłon  w  pozycji  stojącej,  jeden  pełen  pokłon  oraz  pokłon 
w pozycji stojącej. Przejdź do drzwi nie odwracając się plecami do nauczyciela. 
Otwórz drzwi i wykonaj pokłon w pozycji stojącej w drzwiach.

6. Pozostaw  drzwi  częściowo  otwarte.  (W  tym  czasie  nauczyciel  zadzwoni 
podwójnie dzwonkiem, aby wezwać następną osobę.)

7. Ważne jest, żebyś bezpośrednio powrócił do sali Dharmy. Wejdź do sali Dharmy, 
wykonaj stojący pokłon i udaj się na swoje miejsce, ponownie wykonaj pokłon 
w pozycji stojącej i usiądź na poduszce.
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2

ROZMOWY NIEFORMALNE
Stanowią  okazję  do  zadania  Starszemu  Nauczycielowi  Dharmy  pytań  dotyczących 
nauczania  lub  twojej  praktyki.  W ich  skład  nie  wchodzą  pytania  dotyczące  praktyki 
kong-anowej. Forma podobna jest do rozmów kong-anowych, z wyjątkiem tego, że po 
wejściu do pokoju rozmów osobistych należy wykonać jeden pokłon w pozycji stojącej 
w drzwiach,  jeden  pokłon  w  pozycji  stojącej  za  poduszką,  a  następnie  należy  zająć 
miejsce; nie ma pełnych pokłonów.

Kolejność rozmów osobistych
Kolejność rozmów osobistych może ulegać zmianie, lecz generalnie jest następująca:

1. Mistrz moktaka
2. Mistrz kuchni (jeżeli jest obecny)
3. Kolejne  osoby  zgodnie  z  kierunkiem  wskazówek  zegara,  na  końcu  Główny 

Nauczyciel Dharmy.

Uwagi specjalne
Jeżeli pokój rozmów osobistych znajduje się daleko od sali Dharmy i dźwięk dzwonka 
może nie zostać usłyszany, możliwe jest stworzenie dodatkowego, pośredniego miejsca 
oczekiwania  pomiędzy  salą  Dharmy  a  pokojem  rozmów  osobistych.  Po  trzykrotnym 
dzwonku pierwsza osoba udaje się do pokoju rozmów osobistych, a druga pozostaje na 
miejscu. Po dwukrotnym dzwonku, druga osoba udaje się do pokoju rozmów osobistych, 
a pierwsza wraca do sali Dharmy. Ta powracająca osoba będzie sygnałem dla następnej 
osoby do przejścia do miejsca oczekiwania. 
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7

ZASADY HIERARCHII I STARSZEŃSTWA W OŚRODKU 
ZEN

Zasadniczym  celem  istnienia  naszych  form jest  zapewnienie  spokojnej  i  harmonijnej 
organizacji  praktyki.  Formy  określają  ogólny  schemat  obowiązujących  zasad,  dzięki 
którym osoby o różnym stopniu doświadczenia w praktyce mogą razem przejrzyście 
praktykować.  Zasady  przedstawione  poniżej  nie  obejmują  wszystkich  sytuacji,  ale 
pozwalają nam zrozumieć, co jest właściwe i zgodne z zasadami uprzejmości w wielu 
różnych  sytuacjach.  Jeżeli  masz  jakieś  pytania  odnośnie  którejkolwiek  z  tych  form,  
skonsultuj się ze swoim nauczycielem prowadzącym.
Wiele  czynności  w  Ośrodkach  Zen (takich  jak  praktyka  formalna,  posiłki,  etc.)  ma 
miejsce  w  ramach  określonej  hierarchii.  Hierarchia  ta  jest  oparta  zasadniczo  na 
buddyjskiej tradycji świątynnej i była przez lata modyfikowana w celu dopasowania do 
stylu  Szkoły  Szkoły  Zen  Kwan  Um,  w  którym  osoby  wyświęcone  oraz  świeckie 
praktykują  wspólnie.  Niektóre  z  czynników  określających  rangę  w  tej  hierarchii  to 
przekaz Dharmy, przyjęte wskazania, starszeństwo oraz wiek.

Zasady zajmowania miejsc w sali Dharmy
Porządek  zajmowania  miejsc  w  Sali  Dharmy  jest  podstawą  zasad  starszeństwa 
w większości innych sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby o najwyższej pozycji w hierarchii siedzą w rzędzie 
naprzeciwko Buddy, osoby o niższej pozycji zajmują kolejne miejsca po obu stronach sali  
Dharmy.  Wyjątek  stanowią  Główny Nauczyciel  Dharmy oraz  mistrz  moktaka,  którzy 
siedzą  odpowiednio  po  prawej  i  lewej  stronie  ołtarza.  Nauczyciel  prowadzący może 
zmienić ten porządek w określonych okolicznościach.

● Środkowe miejsce w rzędzie naprzeciwko Buddy jest zwykle zajmowane przez 
nauczyciela  prowadzącego Ośrodka Zen.  Jednak nauczyciel  prowadzący może 
zaoferować to miejsce nauczycielowi odwiedzającemu ośrodek o wyższej randze. 
W ośrodkach, w których jest dwóch nauczycieli o tej samej randze, można ułożyć 
poduszki po obu stronach centralnej linii.

● Miejsca  po  lewej  i  prawej  stronie  nauczyciela  prowadzącego  zajmowane  są 
w następującym porządku:
1. Mistrzowie Zen według daty Przekazu
2. Ji Do Poep Sa według daty ceremonii Inka
3. Nauczyciele Bodhisattwowie według daty przyjęcia wskazań
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4. Starsi Nauczyciele Dharmy według daty przyjęcia wskazań
5. Nauczyciele Dharmy według daty przyjęcia wskazań
6. Osoby z pięcioma wskazaniami według daty przyjęcia wskazań
7. Osoby bez wskazań w kolejności według doświadczenia i/lub wieku

● Jeżeli obecni są mnisi lub mniszki, zajmują miejsca po prawej stronie nauczyciela 
prowadzącego. W Szkole Zen Kwan Um nie stosuje się rozróżnienia według płci. 
Hierarchia mnichów i mniszek jest następująca: 
1. W pełni wyświęceni mnisi i mniszki (bhikku i bhikkuni) według daty święceń
2. Mnisi i mniszki (sami i samini) w nowicjacie według daty święceń
3. Porządek  zajmowania  miejsc  przez  haeng-ja  (osoby  w  treningu  przygo-

towujące się do przyjęcia święceń) określa nauczyciel prowadzący.
● To jest "ścisła" wersja kolejności. Są czynniki, które mają na nią wpływ.

● Goście:  Zasadniczo  goście  zajmują  miejsca  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami 
hierarchii.  Jednak  zgodnie  z  zasadami  grzeczności  można  zaoferować 
gościowi "wyższe" miejsce. Na przykład można zaoferować odwiedzającemu 
Mistrzowi Zen "wyższe" miejsce niż nauczycielowi prowadzącemu mającemu 
stopień Ji Do Peop Sa. Także w takiej sytuacji nauczyciel prowadzący może 
udzielić porady w tej kwestii.

● Osoby funkcyjne w ośrodku zen: Zasadniczo osoby funkcyjne zajmują wyższe 
miejsca niż inne osoby o tej samej randze. W skład osób funkcyjnych wchodzą 
nauczyciel  prowadzący,  opat,  dogam (zastępca  opata),  Główny Nauczyciel 
Dharmy, dyrektor oraz gospodarz.

● W rzeczywistości te ścisłe zasady mogą zostać poluzowane przez nauczyciela 
prowadzącego w odniesieniu do regularnej, codziennej praktyki, w zależności od 
sytuacji  ośrodka  zen.  Zasadniczo  jednak  zachowanie  tych  form  jest  istotne 
w czasie ceremonii, podczas których obecnych jest wiele osób. 

Zasady opuszczania Sali Dharmy
W naszej  Szkole  pozwalamy  Mistrzom  Zen,  Ji  Do  Poep  Sa  i  osobom  wyświęconym 
opuszczać salę Dharmy w pierwszej kolejności.  Następnie wychodzą pozostałe osoby 
bez z góry określonego porządku. 

Zasady dotyczące szat oraz misek
Szaty i  miski należy przechowywać w porządku zgodnym z zasadami organizacji  sali 
Dharmy. Jeżeli w Ośrodku obecne są osoby wyświęcone, ich szaty i miski powinny być 
przechowywane pomiędzy Ji Do Poep Sa Nimami a Nauczycielami Bodhisattwami.
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Zasady zajmowania miejsc w jadalni
Zasady  zajmowania  miejsc  w jadalni  są  generalnie  takie  same,  jak  w przypadku  sali 
Dharmy,  z  tym wyjątkiem,  że bardziej  doświadczeni  uczniowie mogą usiąść w wielu 
różnych miejscach sali, by pomóc w posiłku formalnym mniej doświadczonym. Zwykle 
Główny Nauczyciel Dharmy zajmuje miejsce w centralnym miejscu sali.

Porządek prac Dharmy
W skład  prac  Dharmy wchodzą:  uderzanie  w czugpi  w  sali  Dharmy  oraz  w jadalni, 
sprawdzanie  misy  z  wodą w sali  Dharmy,  uderzanie  kijem w sali  Dharmy.  Te  prace 
wykonywane są przez Głównego Nauczyciela Dharmy, gdy jest obecny. Jeżeli Główny 
Nauczyciel Dharmy jest nieobecny, wykonuje je kolejna osoba w następującej kolejności:  
dyrektor,  gospodarz,  Nauczyciele  Bodhisattwowie,  Starsi  Nauczyciele  Dharmy, 
Nauczyciele Dharmy, Nauczyciele Dharmy w treningu, osoby z pięcioma wskazaniami.

8

POSIŁKI FORMALNE

Styl spożywania posiłku z czterech misek stanowi modyfikację tradycji wywodzącej się 
z koreańskich klasztorów. Początkowo, w czasach Buddy, używano tylko jednej miski. 
Cztery miski są symbolami czterech żywiołów (ziemi, powietrza, ognia i wody), a także 
Buddy,  Dharmy,  Sanghi i  Umysłu.  Wspólne spożywanie posiłków w ciszy jest  istotną 
częścią praktyki formalnej. Formalne posiłki spożywa się zawsze podczas odosobnień - 
w okresach poza odosobnieniami o tym, które posiłki będą formalne, decyduje Główny 
Nauczyciel Dharmy.

Sygnałem rozpoczęcia  posiłku jest  dzwonienie,  które oznacza,  że  powinniśmy 
udać się wprost do sali jadalnej. Jedzenie będzie uprzednio przygotowane i wyłożone na 
przeznaczonej do tego celu macie. Każda z osób powinna posiadać zestaw podpisanych 
misek, przechowywanych w pobliżu sali jadalnej. Podczas posiłku wszyscy biorą swoje 
miski i  siadają w dwóch rzędach po obu stronach sali,  zwróceni twarzami do siebie. 
Mistrz Zen lub nauczyciel  siedzi  na końcu rzędów,  zwrócony twarzą do środka sali.  
Nauczyciele  Dharmy  oraz  starsi  uczniowie  siedzą  zwykle  w  pobliżu  osób 
początkujących, by w razie konieczności móc pomóc młodszym podczas ceremoniału. 
Główny Nauczyciel Dharmy siedzi przy końcu rzędu, po lewej stronie nauczyciela. Jeżeli 
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posiłek  odbywa  się  w  sali  Dharmy,  zachowane  zostają  miejsca  przydzielone  do 
siedzenia***.

Podawanie posiłków zawsze zaczyna się od Mistrza Zen i nauczyciela, następnie 
obsługiwani są mnisi i starsi uczniowie. Należy przy tym podkreślić wspólne działanie. 
Wszyscy jemy to samo jedzenie bez względu na upodobania poszczególnych osób. Ciszę 
powinno się  zachowywać  nie  tylko  utrzymując  milczenie,  ale  także  starając  się  jeść 
i używać przyborów do jedzenia w możliwie najcichszy sposób.

1

UŁOŻENIE POSIŁKU

Kolejność  ułożenia  jedzenia  na  macie  jest 
jednocześnie  kolejnością  jego  serwowania.  Miejsce 
nauczyciela  znajduje  się  z  przodu  maty  (gdy 
nauczyciel  jest  nieobecny,  miejsce  to  powinno 
pozostać puste). Począwszy od miejsca nauczyciela, 
na macie znajdują się:

● Dzbanki z wodą. Podczas odosobnień należy 
dołożyć sok jabłkowy lub pomarańczowy dla 
osób, które poszczą.

● Dwie  tace  z  przyprawami  w  przednich 
narożnikach maty. Wszystkie uchwyty naczyń 
powinny  być  skierowane  w  stronę  „od” 
nauczyciela, zarówno przed, jak i po podaniu 
posiłku.

● Ziarna (kasze lub ziemniaki)***
● Zupa (lub mleko, bądź mleko sojowe podczas 

śniadania)
● Sałatka (lub owoce podczas śniadania)
● Herbata
● Miski do zebrania wody

Przygotowanie jedzenia
● Gdy w spożywaniu posiłku bierze udział dwanaście lub więcej osób, powinno się 

przygotować wszystko w co najmniej podwójnej ilości.
● Na każde sześć obecnych osób powinna przypadać jedna taca z przyprawami.
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Podawanie posiłku
● Gdy w spożywaniu posiłku bierze udział  dwanaście lub więcej osób,  na każdy 

rodzaj jedzenia powinno przypadać dwóch obsługujących. Dwójka obsługujących 
rozpoczyna  obsługiwanie  uczestników  posiłku,  poczynając  od  początku  sali 
(miejsca nauczycieli), następnie rozdzielając się i kierując się wzdłuż rzędów, aż 
do  ponownego  spotkania  na  końcu.  Po  okrążeniu  sali  obsługujący  wracają 
ponownie na początek, w celu odbycia drugiej tury serwowania posiłku. Każdy 
z uczestników  może  wstać  i  dołączyć  do  obsługiwania  innych,  istnieje  też 
możliwość wyręczenia osoby już obsługującej w dowolnym momencie.

● Gdy na macie znajdują się dwie tace z przyprawami, obsługiwanie należy zacząć 
od  przodu,  od  nauczyciela.  Gdy  jest  ich  więcej,  resztę  tac  należy  rozdzielić 
wzdłuż rzędów w jednakowych odstępach.

2

POSIŁEK

Forma
● Gdy usłyszysz dzwonienie na obiad

( ) lub dźwięk moktaka
( ),  natychmiast  weź 
swoje miski i udaj się do sali jadalnej.

● Zajmij  swoje  miejsce  i  zaczekaj  na  sygnał  do 
rozpoczęcia posiłku.

● Możesz  zacząć  rozkładać  swoje  miski  zanim 
zjawi  się  nauczyciel*** (w  niektórych 
regionach ten punkt może się nieco różnić).

● Rozłóż  kwadratową  serwetkę  przed  nogami 
tak,  by  znajdowała  się  w linii  wraz  z  innymi 
w twoim  rzędzie.  Umieść  komplet  misek 
w lewym  dolnym  rogu  serwetki.  Następnie 
rozpakuj  sztućce,  umieszczając łyżki  w misce 
na godzinie  trzeciej.  Złóż  serwetkę i  połóż ją 
w lewym dolnym rogu na etui na sztućce (jeśli 
takie jest). Usiądź z rękoma w mudrze.
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● Na  trzykrotne  uderzenie  czugpi,  wykonaj  siedzący  pokłon.  Czugpi  uderza 
Główny Nauczyciel Dharmy (w sytuacji, gdy jest on nieobecny, robi to następny 
po nim Starszy Nauczyciel Dharmy).

● Rozłóż miski na kwadratowej serwetce w kolejności przedstawionej na rysunku, 
gdzie najmniejszą miską jest miska D, a największą miska A. Sztućce złóż w misce 
C, skierowując je w stronę umownej godziny trzeciej na zegarze. Miski ułóż na 
środku serwetki, pilnując, by stykały się wzajemnie podczas trwania posiłku.

● Pierwszy z obsługujących podaje każdemu wodę. Gdy nadejdzie twoja kolej, by 
otrzymać wodę,  podnieś swoją  miskę  A  obiema dłońmi,  następnie  pokręć  nią 
w lewo i  prawo,  gdy uznasz,  że  otrzymałeś  już  wystarczająco.  Następnie  wlej 
wodę do miski C.

● Jeżeli nie masz tacy z przyprawami lub jeśli skończyłeś nakładać sobie, w każdym 
momencie możesz wstać i pomóc w obsługiwaniu innych.

● Gdy  obsługujący  podchodzi  do  ciebie,  zostawi  Ci  naczynie,  samemu  stojąc 
z dłońmi w hapczang, byś mógł samodzielnie nałożyć sobie porcję jedzenia***. 
Obsługujący  zaserwują  potrawy  dwukrotnie,  obchodząc  z  nimi  salę.  Za 
pierwszym razem nabierz  niewielką  ilość  jedzenia.  Za  drugim razem weź  tak 
dużo,  jak  potrzebujesz,  mając  jednocześnie  na  uwadze  liczbę  obecnych  osób 
i ilość jedzenia.

● Gdy jesteś obsługiwany i nie życzysz sobie jedzenia, które ci zaoferowano, złóż 
dłonie w hapczang.

● Gdy jesteś ostatnią osobą używającą tacy z przyprawami, odnieś ją na matę i ułóż 
we właściwym miejscu. Upewnij się, że zawartość tacy jest uporządkowana w ten 
sam sposób, jak zawartość pozostałych tac oraz że wszystkie tace są ułożone na 
macie  równomiernie  względem  siebie  (uchwyty  sztućców  powinny  być 
skierowane w stronę „od” nauczyciela).

● Gdy wszyscy zostaną obsłużeni i tace z przyprawami wrócą na swoje miejsce, 
Główny Nauczyciel Dharmy uderzy trzykrotnie w czugpi. Zrób siedzący pokłon 
i zacznij jeść***.

● Powinieneś  zjeść  całe  jedzenie,  jakie  sobie  nałożysz.  Nie  wolno  odkładać 
z powrotem już nałożonego jedzenia z przyczyn higienicznych.

● Jeśli skończysz jeść wcześnie, możesz użyć części wody z miski C do wstępnego 
przemycia pozostałych trzech misek. Gdy skończysz jeść, złóż ręce w mudrę.

● Gdy większość osób skończy jeść, następuje dwukrotne uderzenie w czugpi – 
sygnał do nalania herbaty. Wstać i obsłużyć pozostałych herbatą może dowolna 
osoba.
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● Gdy serwujący herbatę podejdzie do ciebie, nadstaw swoją miskę A, trzymając ją 
oburącz.  Zacznij  obracać miską,  gdy stwierdzisz,  że  otrzymałeś  wystarczającą 
ilość herbaty. Jeżeli miska A jest bardzo brudna, możesz nabrać herbaty do miski 
B lub D, by mieć dodatkową porcję herbaty na powtórne wyczyszczenie misek.

● Używając  palca  lub  łyżki  (w  cichy  sposób)  wyczyść  każdą  miskę  herbatą, 
wypijając  następnie  herbatę  wraz  z  resztkami  jedzenia  z  każdej  z  misek  lub 
wlewając je do miski D. Właściwa kolejność czyszczenia misek to A, B, D.

● Weź niewielką ilość wody z miski i przepłucz po raz ostatni wszystkie miski (A, B,  
D). Następnie wypij tę wodę (opcjonalnie).

● Gdy  skończysz  czyszczenie  misek,  wlej  czystą  wodę  z  miski  C  do  miski  A 
(pamiętaj, by używać do wszystkiego obydwu rąk).

● Włóż  sztućce  do  miski  A,  ustawiając  ich  uchwyty  na  trzecią  godzinę  zegara. 
Usiądź z rękoma w mudrze.

● Na dźwięk pojedynczego czugpi zabierz sztućce z miski A i wytrzyj je tak, by były 
suche. Włóż sztućce do pojemnika (jeśli  go posiadasz) i  ułóż je z lewej strony 
miski A.

● Przelej wodę z miski A do B, a następnie do miski D. Pozostawiając wodę w misce 
D, wysusz pozostałe miski,  po czym włóż miski  B i  C do miski A.  Utrzymując 
pozycję siedzącą z rękoma w mudrze, zaczekaj na innych.

● Ktoś wstanie i zacznie zbierać wodę.
● Gdy miska na wodę zostanie umieszczona pomiędzy tobą a osobą obok ciebie, 

używając obydwu rąk wlej wodę do miski,  uważając jednocześnie, by nie wlać 
żadnych okruszków (kiedy miska do zbierania wody jest umieszczona pomiędzy 
dwiema osobami, jako pierwsza opróżnia swoją miskę osoba znajdująca się bliżej 
nauczyciela).

● Wypij  w  całości  pozostałą  w  misce  D  wodę  wraz  z  okruszkami,  jeśli  taka 
pozostanie. Następnie wytrzyj miskę za pomocą chusteczki, po czym złóż ją wraz 
z resztą misek.

● Jeśli  wytrzesz i  zawiniesz swoje  miski,  nim osoba z  miską do zbierania  wody 
obejdzie salę dookoła, możesz wstać i zmienić tę osobę.
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● Gdy cała woda zostanie zebrana, miska na wodę zostanie pokazana Głównemu 
Nauczycielowi Dharmy lub osobie uderzającej w czugpi (w sytuacji, gdy Główny 
Nauczyciel  Dharmy  będzie  nieobecny).  Jeśli  woda  okaże  się  czysta,  Główny 
Nauczyciel  Dharmy  da  znak  zgody  poprzez  uniesienie  prawego  palca 
wskazującego. Gdy okaże się, że w wodzie znajdują się okruszki jedzenia, Główny 
Nauczyciel  Dharmy  poprosi  wszystkich,  by  byli  bardziej  uważni  podczas 
następnego posiłku.

● Gdy twoje przybory do jedzenia będą suche, a sztućce schowane do pojemnika,  
zawiąż serwetkę wokół misek w następujący sposób:
1. Przerzuć dwa narożniki serwety znajdujące się po przekątnej wzdłuż misek.
2. Wyśrodkuj swoje sztućce na wierzchu misek.
3. Zwiąż  pozostałe  dwa  narożniki  serwety  (po  przekątnej)  w  węzeł  płaski, 

utrzymując sztućce w niezmienionej pozycji.
4. Umieść na górze serwetkę tak, by jej pełen bok, a nie róg skierowany był do 

ciebie.
5. Połóż  zawiązane  miski  w  odległości  dłoni  od  siebie,  w  równym  rzędzie 

z innymi.
● Usiądź z rękoma złożonymi w mudrze.
● Gdy wszyscy skończą posiłek, mogą zostać zakomunikowane ogłoszenia.
● Na trzykrotne uderzenie czugpi wykonaj  siedzący pokłon i  wstań,  aby pomóc 

w wynoszeniu do kuchni naczyń, tac, herbaty oraz maty. Następnie wróć do sali  
jadalnej, by zabrać swoje miski i złożyć je z powrotem na miejscu.

3

SERWOWANIE

Forma
● Na początku posiłku, po tym, jak rozwiniesz swoje miski, możesz wstać i pomóc 

innym  w  podawaniu.  Jeżeli  siedzisz  w  miejscu,  w  którym  będziesz  pierwszą 
osobą używającą tacy z przyprawami, nie wstawaj do obsługiwania.

● Pierwsza  taca  z  przyprawami  powinna  zostać  ułożona  z  prawej  strony 
nauczyciela. Następna taca powinna znaleźć się pomiędzy osobą z lewej strony 
nauczyciela, a osobą na lewo od nich.

● Posiłki  należy  podawać  w  takiej  kolejności,  w  jakiej  są  ustawione  na  macie; 
najpierw  wodę,  następnie  kasze  itd.  Każdy,  kto  serwuje  posiłki,  ustawia  się 
w szeregu za osobą poprzedzającą i utrzymuje tę kolejność.
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● Obsługiwanie  zaczyna  się  zawsze  od  nauczyciela  i  postępuje  w  kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (jeśli na macie znajduje się podwójna 
ilość  jedzenia,  jeden  z  obsługujących  zaczyna  od  nauczyciela,  po  czym 
kontynuuje  obchód  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara, 
kończąc na mistrzu moktaka i  powraca do nauczyciela;  drugi z obsługujących 
zaczyna serwowanie od osoby z lewej strony nauczyciela,  kontynuuje zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara aż do Głównego Nauczyciela Dharmy, a następnie 
powraca do osoby z lewej strony nauczyciela)

● Osoba serwująca wodę naleje ją do miski każdego z biorących udział w posiłku. 
Gdy dotrze ona do osoby,  która  w danej  chwili  nie  będzie  obecna na  swoim 
miejscu, woda zostanie wlana bezpośrednio do miski ze sztućcami tej osoby.

● Podczas  serwowania  posiłku  możliwa  jest  sytuacja,  w  której  jedna  osoba 
rozpoczyna obsługiwanie,  zaś ktoś inny wstaje  i  zastępuje  ją  w tej  czynności. 
Należy przy tym pamiętać o poniższym:
● nie należy wstawać mając obok siebie tacę z dodatkami, których jeszcze się 

nie nałożyło
● należy  zwrócić  uwagę  na  sytuację,  w  której  dana  osoba  obsługuje  innych 

i nadchodzi jej moment na nałożenie sobie dodatków z tacy
● bądź uważny i  obserwuj,  kiedy nadchodzi  odpowiedni  moment,  by pomóc 

obsługiwać innych, a kiedy należy usiąść i czekać
● zawsze używaj obydwu rąk, zarówno do obsługiwania innych, jak i podczas 

bycia obsługiwanym.
● Nie  należy umieszczać jedzenia  w miskach osób,  które w danej  chwili  nie  są 

obecne na swoich miejscach.
● Jeśli podawałeś posiłki i nie miałeś okazji, by otrzymać jedzenie, a zostało ono już 

złożone na macie, możesz podejść do maty i sobie nałożyć.
● Serwowanie jedzenia kończy się z chwilą, gdy okrąży ono salę dwukrotnie, zaś 

tace  z  przyprawami  jednokrotnie,  po  czym  wszystko  zostanie  złożone 
z powrotem na matę, a wszyscy uczestnicy posiłku zostaną obsłużeni i usiądą na 
swoje miejsca.

● Pod  koniec  posiłku  następuje  dwukrotne  uderzenie  czugpi,  wyznaczające 
moment na podanie herbaty. Wstać i serwować herbatę może dowolna osoba. 
Nalewanie herbaty należy rozpocząć od nauczyciela, podążając w tę samą stronę,  
co przy podawaniu jedzenia. Każdy powinien otrzymać herbatę.

● Gdy skończysz wycierać i układać swoje miski, wstań, by obsłużyć ofiarowywanie 
wody,  jeśli  jeszcze nikt  tego nie  zrobił.  Weź dużą,  pustą miskę i  trzymając ją  
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oburącz,  obejdź  z  nią  salę.  Rozpoczynając  od  nauczyciela,  połóż  miskę  na 
podłodze pomiędzy nauczycielem i  osobą siedzącą po jego prawej stronie,  po 
czym  stań  z  rękoma  złożonymi  w  hapczang.  Nauczyciel  oraz  osoba  po  jego 
prawej  stronie  wleją  czystą  wodę  ze  swojej  miski  D  do  miski  zbiorczej.  Gdy 
skończą, przenieś miskę do kolejnych dwóch osób. W ten sposób obejdź całą salę 
jadalną.

● Jeśli  wytrzesz  i  zawiniesz  swoje  miski  zanim  osoba  niosąca  wodę  w  misce 
zbiorczej obejdzie całą salę, wstań i zmień tę osobę.

● Gdy cała woda zostanie zebrana, pokaż miskę z wodą Głównemu Nauczycielowi 
Dharmy  lub  osobie  uderzającej  czugpi.  Jeśli  woda  będzie  czysta,  Główny 
Nauczyciel  Dharmy zasygnalizuje  fakt,  że  jest  ona w porządku,  podnosząc do 
góry prawy palec wskazujący. W sytuacji, gdy okaże się, że w wodzie znajdują się  
drobinki  jedzenia,  Główny  Nauczyciel  Dharmy  poprosi  wszystkich,  by  byli 
bardziej uważni podczas następnego posiłku.

● Zabierz miskę z wodą do kuchni i wylej jej zawartość w trzech porcjach. Tradycja 
nalewania wyłącznie czystej wody do wspólnej miski nie tylko pomaga nam w 
byciu uważnym w kwestii marnowania jedzenia, lecz powiedziane jest także, że 
pomaga ocalić głodne duchy od ciężaru ich cierpienia. Istoty te posiadają gardła 
niczym oczka  od igły  oraz  niezaspokojone pragnienie.  Czysta  woda chroni  je 
przed torturą  spowodowaną utknięciem pokarmu w gardłach.  Jest  to  symbol 
ocalenia ich od niekończącego się pragnienia.

4

GŁÓWNY NAUCZYCIEL DHARMY

Forma
● Usiądź po prawej stronie ołtarza.
● Jeśli nauczyciel jest nieobecny, rozpakuj swoje miski***.
● W momencie,  gdy wszyscy skończą rozpakowywać swoje  miski,  uderz czugpi 

trzy razy, by dać sygnał do rozpoczęcia nakładania jedzenia.
● Gdy  nakładanie  jedzenia  zostało  zakończone  i  wszyscy  czekają  z  rękoma 

złożonymi  w  mudrze,  uderz  czugpi  trzy  razy,  by  dać  sygnał  do  rozpoczęcia 
jedzenia.

● Gdy osiemdziesiąt  procent  osób  skończy jeść  (i  skończy  również nauczyciel),  
uderz dwa razy czugpi, by dać sygnał do nalania herbaty.
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● Gdy każdy otrzyma herbatę, uderz czugpi jeden raz, by zasygnalizować początek 
czyszczenia misek i zbierania wody.

● Gdy miska z zebraną wodą dotrze do ciebie, sprawdź, jaka ilość okruszków się 
w niej  znajduje.  Jeśli  woda  jest  czysta,  daj  znak  „w porządku”,  unosząc  palec 
wskazujący  prawej  dłoni.  Jeżeli  woda jest  mętna,  ze  sporą  ilością  okruszków, 
możesz zwrócić się do wszystkich z prośbą o bycie bardziej uważnym.

Przykład: Tradycja nalewania wyłącznie czystej wody do wspólnej miski nie 
tylko pomaga nam w byciu uważnym w kwestii marnowania jedzenia, lecz jest 
także powiedziane, że pomaga ocalić głodne duchy od ciężaru ich cierpienia. 
Istoty  te  posiadają  gardła  niczym  oczka  od  igły  oraz  niezaspokojone 
pragnienie. Czysta woda chroni je przed torturą spowodowaną utknięciem 
pokarmu w ich gardłach. To symbolizuje ocalenie ich od niekończącego się 
pragnienia.

● W tym momencie możesz coś ogłosić lub o coś zapytać, jeśli jest taka potrzeba. 
Gdy skończysz, uderz trzy razy czugpi, aby zasygnalizować koniec posiłku.
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9

KIJ DO UDERZANIA

Uderzanie kijem jest narzędziem stosowanym podczas wspólnej medytacji, aby pomóc 
praktykującym utrzymać  uwagę.  Kij  jest  używany  do  uderzania  w celu  zmniejszenia 
u praktykującego napięcia  mięśniowego lub senności.  To narzędzie  przeznaczone do 
budzenia, a nie do karania.

Opis
Nasz kij do uderzania wzorowany jest na tych, które występują w tradycji japońskiej. Ma 
około stu dwudziestu centymetrów długości, z okrągłym uchwytem na jednym końcu, 
który przechodzi w płaską, szeroką na ok. 8 cm, powierzchnię na drugim końcu. Płaska 
część jest giętka i lekka.

Zdejmowanie kija z ołtarza
1. Zbliż się do ołtarza z dłońmi złożonymi na wysokości pasa. W odległości jednego 

kroku od ołtarza wykonaj pokłon na stojąco.
2. Zdejmij kij z ołtarza obiema rękami rozłożonymi na szerokość ramion tak, by kij 

spoczywał  na dłoniach zwróconych do góry.  Uchwyt powinien być po prawej 
stronie.

3. Trzymając kij na wysokości klatki piersiowej, cofnij się trzy kroki, rozpoczynając 
od prawej stopy. 

4. Pokłoń się, trzymając kij uniesiony.
5. Ustaw kij w pozycji pionowej, lewą dłonią trzymając uchwyt a prawą na górze. 

Trzymaj kij pionowo przed sobą. Jeśli kij ma wierzch i spód, strona wierzchnia 
powinna być zwrócona do ciebie. Obróć się w lewo, by rozpocząć chodzenie po 
sali.
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Kiedy uderzyć kogoś pobudzająco
● Osoba może poprosić o uderzenie składając ręce w hapczang.
● Gdy  ktoś  ewidentnie  śpi,  możesz  dotknąć  jego/ją  w  ramię  sygnalizując,  że 

nadszedł czas, by otrzymać uderzenie.
● Nauczyciel prowadzący Ośrodka Zen może poinstruować Głównego Nauczyciela 

Dharmy, by używać kija również do korygowania złej postawy.

Uderzanie kijem
1. Siedzący, który chce zostać uderzony, powinien trzymać 

ręce w hapczang, gdy zbliżasz się do niego z kijem (jeśli 
osoba śpi, dotknij ją delikatnie w lewę ramię, by ją obudzić, 
potem niech zrobi hapczang).

2. Skręć  w prawo i  stań  naprzeciwko siedzącego (siedzący 
może  być  skierowany  twarzą  do  ciebie  lub  nie, 
w zależności  od  tego,  czy  siedzi  do  środka  sali  czy  do 
ściany).  Ułóż kij w pozycji poziomej, uchwytem w prawo, 
dłońmi ku górze.

3. Pokłoń  się  na  stojąco,  trzymając  kij  uniesiony.  Siedzący 
w tym czasie pokłoni się na siedząco.

4. Po  zrobieniu  pokłonu,  siedzący  pochyli  się  pod  kątem 
czterdziestu  pięciu  stopni,  skłaniając  lekko  głowę, 
z rękoma w hapczang, nie dotykając podłogi. Jeśli siedzący 
jest pochylony za nisko lub za wysoko, zanim przystąpisz 
do  uderzenia,  możesz  dostosować  kąt  nachylenia  jego 
ciała, aby go uderzyć prawidłowo.

5. Wykonaj  dwa  szybkie,  ostre,  trzaskające,  uderzenia  - 
płaską  stroną  kija  w  odległości  około  piętnastu 
centymetrów  od  jego  zakończenia  -  w  mięśnie 
czworoboczne  po  obu  stronach  kręgosłupa.  (Mięśnie 
czworoboczne  są  dużymi  mięśniami,  które  łączą  dolną 
część  szyi  z  ramionami).  Uważaj,  by  nie  uderzyć 
kręgosłupa. Uderzenie powinno pochodzić z ruchu nadgarstków i nie powinno 
wydać głuchego odgłosu. Alternatywnie praktykujący może wskazać górną część 
mięśnia czworobocznego przy szyi i poprosić o uderzenie w to miejsce. Uderzaj 
mocno, ale z wyczuciem.
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6. Po wykonaniu uderzeń, cofnij się i trzymaj kij w pozycji 
poziomej, uchwytem do prawej, dłońmi ku górze.

7. Trzymając kij uniesiony, zrób pokłon na stojąco.  Siedzący 
w tym czasie pokłoni się na siedząco.

8. Przywróć kij do pozycji pionowej i kontynuuj chodzenie 
wokół sali.

Odkładanie kija na ołtarz
1. W odległości jednego kroku od ołtarza trzymaj kij obiema 

rękami,  dłońmi  ku  górze,  rozłożonymi  na  szerokość 
ramion, uchwytem po prawej stronie.

2. Pokłoń się na stojąco, trzymając kij uniesiony.
3. Zrób krok do przodu, zaczynając od prawej stopy, połóż 

kij na ołtarzu, uchwytem po prawej stronie.
4. Cofnij się trzy kroki, zaczynając od prawej stopy, pokłoń 

się na stojąco.
5. Wróć do  swojej  maty  z  rękoma złożonymi  na  wysokości  pasa.  Stań  za  matą, 

zanim usiądziesz, wykonaj pokłon na stojąco z twarzą zwróconą do środka sali.

Uderzenie ceremonialne przez nauczyciela podczas Yong Maeng Jong Jin
Podczas  ostatnich  pięciu  do  dziesięciu  minut  ostatniego  siedzenia  każdego  dnia 
(opcjonalnie)  i  na  koniec  odosobnienia,  nauczyciel  (lub  ktoś  wyznaczony  przez 
nauczyciela) przechodzi wokół sali, uderzając każdego kijem.

Forma
1. Po wzięciu kija z ołtarza, nauczyciel obraca się w lewo i trzyma kij jak miecz po 

lewej stronie. Prawa dłoń znajduje się na uchwycie, a lewa pełni funkcję górnej  
części  pochwy,  trzymającej  ostrze.  Kij  powinien  być  pod  kątem  około 
czterdziestu pięciu stopni.

2. Nauczyciel  idzie wokół  sali  przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.  Pierwsza 
napotkana osoba (zazwyczaj  jest  to Główny Nauczyciel  Dharmy)  kłania  się  na 
siedząco, podczas gdy nauczyciel kłania się na stojąco. Następnie siedzący kłania 
się ponownie, by zostać uderzonym i później – po uderzeniu - znowu kłania się 
na siedząco, podczas gdy nauczyciel wykonuje pokłon na stojąco.
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3. Nauczyciel uderza prawą stronę każdego ucznia dwukrotnie.
● Tylko pierwsza osoba wykonuje pokłon na siedząco zanim zostanie uderzona. 

Po uderzeniu nauczyciel się kłania i w tym momencie kłania się też każdy 
następny  uczeń,  trzymając  dłonie  w  hapczang.  Po  uderzeniu  nauczyciel 
i uczeń kłaniają się sobie nawzajem i nauczyciel idzie do kolejnej osoby. Jeśli 
uczniowie stoją, robią pokłon na stojąco i siadają, zanim nauczyciel do nich 
podejdzie, aby mogli zostać uderzeni. Nauczyciel odnosi kij na ołtarz i wraca 
na swoje miejsce.***

4. Gdy nauczyciel już siedzi, Główny Nauczyciel Dharmy uderza w czugpi. Mistrz 
moktaka zdejmuje  moktak z  ołtarza,  wręczane są  śpiewniki  i  śpiewamy Sutrę 
Serca i Wielką Dharani. Następnie recytowane są Cztery Wielkie Ślubowania.

10

MOWY DHARMY

W naszej szkole mowy Dharmy są wygłaszane w celu udzielania instrukcji oraz 
jako  forma  praktyki.  Te  będące  formą  praktyki  składają  się  z  dwóch  części:  mowy 
wprowadzającej,  wygłaszanej  przez ucznia  oraz z części  polegającej  na pytaniach do 
Mistrza Zen, Ji Do Poep Sa lub starszego ucznia.

Mowa  wprowadzająca  jest  wygłaszana  zwykle  przez  ucznia,  który  ma  pięć 
wskazań,  praktykuje  od jakiegoś  czasu i  zapoznał  się  już  ze  specyfiką  naszego stylu 
praktyki. Mowa ta powinna trwać około dwudziestu minut, potem następuje czas pytań 
i odpowiedzi.

Wygłaszanie  mowy przez  ucznia  powinno być  okazją  do głębszego poznania, 
wglądu w siebie i swoją praktykę. Dzięki temu różnica pomiędzy wiedzą a działaniem 
staje się jasną oraz jasna staje się też potrzeba dalszej praktyki.

Chociaż nie ma sztywnych reguł co do przeprowadzenia mowy wprowadzającej, 
jest  jednak  kilka  sugestii.  Dae  Soen  Sa  Nim uczył,  że  mowa powinna  poruszać  trzy 
zagadnienia:  wielkie pytanie,  umysł “nie wiem” i  działanie bodhisattwy. Najlepiej,  gdy 
mowa  jest  żywa,  zawiera  własne  doświadczenia  połączone  z  interesującymi 
opowieściami buddyjskimi i przypowieściami zen. Należy pamiętać, że wśród słuchaczy 
będą osoby, które stykają się z zen po raz pierwszy i nie znają jego ścisłej terminologii, 
poza tym przybyli, aby dowiedzieć się czegoś na temat praktyki.

Mowę  można  zacząć  od  krótkiego  wyjaśnienia,  czym  jest  medytacja 
i przeprowadzić  pięciominutowe  siedzenie  na  początku.  Po  zakończeniu  mowy 
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następują  ogłoszenia  o  najbliższych  mających  nastąpić  czynnościach  związanych  z 
praktyką i przystępuje się do działań zgodnie z planem dnia. W wielu ośrodkach zen 
praktykuje  się  po  mowie  Dharmy część  nieformalną,  wówczas  można  jeszcze  zadać 
pytania w swobodnej atmosferze korzystając z poczęstunku.

Czytanie kong-anów
Nauczyciel  prowadzący może wykorzystać list  związany z  praktyką  lub lub kong-an 
i przeczytać  go  na  zakończenie  porannej  lub  wieczornej  praktyki.  Czytaniu  może 
towarzyszyć  krótka  (do  pięciu  minut)  mowa  wygłoszona  przez  nauczyciela  lub 
wyznaczonego przez niego ucznia.

11

WPROWADZENIE DO MEDYTACJI

Powitanie
Spraw,  by  osoby,  które  trafiły  do  ośrodka  zen,  czuły  się  w  nim  tak  dobrze,  jak  to 
możliwe.  Kiedy  przybywają,  postaraj  się  przywitać  je  osobiście,  powiedz  kilka  słów 
o Mistrzu Zen Seung Sahnie, naszej Szkole i o swoim ośrodku zen. Pokaż, w jaki sposób 
założyć szatę przeznaczoną dla gości, jak wykonać stojący pokłon i poproś, by usiedli.  
Krótko  wyjaśnij  porządek  i  plan  praktyki,  która  ma  się  niebawem  rozpocząć,  oraz 
zapoznaj z praktyczną stroną życia w ośrodku (na przykład gdzie są łazienki, jak i kiedy 
wolno z nich korzystać).

Powiedz krótko na temat:

Dlaczego praktykujemy:
● Zen oznacza  całkowite zrozumienie  siebie  i  niesienie  pomocy całemu światu. 

Ludzkie  istoty  nie  rozumieją  siebie,  dlatego  tworzą  cierpienie.  Wszyscy 
doświadczamy cierpienia, widzimy je także w otaczającym nas świecie w formie 
bólu, choroby, straty, braku satysfakcji, urazy, rozczarowania, dezorientacji i tak 
dalej.  Skąd pochodzi  cierpienie? Z chwytania,  pragnienia,  przywiązania do “ja, 
mnie, moje” (Pierwsza i Druga Szlachetna Prawda). Buddyzm naucza, że nasze 
cierpienie pochodzi  z  naszego przywiązania do pragnienia,  złości  i  ignorancji, 
które  w  rzeczywistości  nie  są  naszą  prawdziwą  naturą,  ponieważ  nasza 
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prawdziwa  natura  jest  zawsze  czysta.  Medytacja  oznacza  powrót  do  naszej 
prawdziwej natury.

● Wielkie  pytanie:  kiedy  doświadczamy  cierpienia  zawsze  pojawia  się  wielkie 
pytanie. Czym jestem? Dlaczego tu jestem? Skąd pochodzę? Dokąd udam sią po 
śmierci? Zadawanie tych pytań odcina myślenie i wraca “umysł nie wiem”.

● “Umysł  nie  wiem”  jest  nazwą  dla  naszego  umysłu  “sprzed  myślenia”,  jest  też 
nazwą dla naszego pierwotnego umysłu sprzed przywiązania do myślenia,  dla 
naszej prawdziwej natury. 

● Działanie bodhisattwy: jak nasz “umysł nie wiem” funkcjonuje z chwili na chwilę? 
Co jest naszym prawdziwym (pierwotnym) zadaniem?

● Pomaganie temu światu poprzez bycie jasnym, obecnym i otwartym z chwili na 
chwilę (Trzecia i Czwarta Szlachetna Prawda). Współczucie i mądrość.

Jak praktykujemy:
● Ciało:  nogi,  kręgosłup,  głowa,  oczy,  ręce  -  kładziemy  nacisk  na  stabilną 

i zrelaksowaną  pozycję.  Pokaż  kilka  różnych  pozycji,  w  których  medytujemy 
siedząc  (birmańską,  półlotos,  klęczącą  -  w  stylu  japońskim).  Zaoferuj  inne 
sposoby  medytacji  dla  osób,  które  mają  problemy  zdrowotne  -  siedzenie  na 
krześle, medytację stojącą, jeśli jest to niezbędne.

● Oddech:  trzy  sekundy  wdech,  siedem  sekund  wydech.  Świadome,  naturalne, 
niewymuszone oddychanie z brzucha.

● Energia: kiedy pozwalamy naszej energii umiejscowić się w dole brzucha - Dan 
Tien - nasz umysł staje się spokojny, a centrum staje się silniejsze.

● Umysł: polecane “czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł...nie wiem”. Powróć 
do tej chwili: (brązowa) mata, (brązowa) podłoga - jakie to jest teraz?
● Czysty  umysł:  Co  widzisz,  słyszysz,  jaki  odczuwasz  zapach,  co  myślisz, 

czujesz? Postrzegaj wszystko jasno, takim, jakie jest.
● Nie wiem: Nie trzymaj niczego, odłóż pomysły, koncepcje, swoje lubię lub nie 

lubię (powiedz to łagodnie; dla niektórych osób będzie to szokujące). Pozwól 
wszystkiemu odejść, puść wszystko.

● “Czysty umysł” i “nie wiem” są nazwami twojej pierwotnej natury buddy.
● Powiedz  o  puszczaniu,  o  nietrzymaniu  niczego  i  o  łagodnym  powracaniu  do 

“czystego umysłu”/”umysłu  nie  wiem”  podczas  naszej  praktyki.  Jeśli  coś  nam 
przeszkadza, pozwól by wszystko przepływało swobodnie przez umysł. Nie walcz 
ze swoimi myślami.
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● Śpiewy:  Wyjaśnij,  że  śpiewy są  częścią  naszej  medytacji;  wyjaśnij  jak  trzymać 
śpiewnik.  Zachęć  do  aktywnego  uczestnictwa  w  śpiewach,  do  śpiewania 
z pełnym zaangażowaniem, podążając za rytmem tak, jak to jest możliwe.

● Jeżeli podczas zbliżającej się praktyki odbędą się pokłony, zademonstruj je oraz 
wyjaśnij, że są one częścią naszej praktyki.

Podsumowanie
● Od czasu do czasu podczas prezentacji zapytaj, czy są jakieś pytania. Postaraj się, 

by pytania nie wytrąciły cię z planu prezentacji. Jeśli pojawi się pytanie, na które 
nie  potrafisz udzielić odpowiedzi,  bądź szczery i  odeślij  słuchacza do Mistrza 
Zen,  JDPSN  lub  do  starszego  ucznia.  Lepiej  jest  pozwolić  nowemu  uczniowi 
samodzielnie doświadczyć różnych rzeczy, niż je opisywać czy wyjaśniać. Często 
najlepszą odpowiedzią jest:  “spróbuj i  zobacz jak to działa w twoim wypadku”. 
Staraj się odpowiadać na pytania raczej na podstawie własnych doświadczeń, niż 
cytując podręcznik czy  teorie  i  tym podobne.  Zachęć nowoprzybyłych do jak 
najpełniejszego uczestnictwa i  zapewnij,  że ewentualne błędy czy pomyłki  nie 
stanowią problemu.
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Odosobnienia są okazją, aby wzmocnić naszą praktykę. Mistrz Zen Seung Sahn zawsze 
powtarzał, że odosobnienia są “jak uzupełnianie baku benzyną. Kiedy bak się opróżnia, 
potrzebujesz kolejnego odosobnienia”.

Uwagi ogólne

● Gospodarz  przygotowuje  na  czas  odosobnienia  pokoje  i  zestawy  misek. 
Gospodarz z mistrzem pracy przygotowują na czas odosobnienia listę prac, które 
będą przydzielane każdego dnia na czas pracy.

● Osoby  biorące  udział  w  odosobnieniu  prosi  się  o  wcześniejsze  przybycie, 
dokonanie rejestracji i udanie się do swoich pokojów. Dla każdego z uczestników 
muszą być wypełnione arkusze informacyjne na wypadek sytuacji awaryjnych***.

● Na początku każdego odosobnienia odbędzie się wprowadzenie poprowadzone 
przez  Głównego  Nauczyciela  Dharmy,  który  wyjaśni  obowiązujące  formy 
nowoprzybyłym. Odosobnienie zwykle rozpoczyna się czytaniem Reguł Świątyni, 
po którym nauczyciel wygłasza mowę. Jeśli nauczyciel nie jest obecny, wówczas 
Główny  Nauczyciel  Dharmy  lub  ktoś  wyznaczony  przez  nauczyciela  może 
wygłosić tę mowę.

● Nasze odosobnienia są przeprowadzane w ciszy. Cisza jest techniką medytacyjną, 
która  pozwala  nam  usłyszeć  siebie  i  daje  również  taką  sposobność  innym 
osobom. Podczas odosobnienia w kilku miejscach Ośrodka Zen rozmieszcza się 
kartki i długopisy do notatek, aby umożliwić pisemną komunikację z Głównym 
Nauczycielem  Dharmy,  kiedy  jest  to  niezbędne.  Rozmowy  telefoniczne, 
niezbędne  ze  względu  na  trudne  lub  nieprzewidziane  okoliczności  życiowe, 
mogą być przeprowadzane po uprzednim ustaleniu ich z Głównym Nauczycielem 
Dharmy.  Poza  tym,  mając  na  uwadze  istotę  zachowania  ciszy,  uczniowie  są 
proszeni o unikanie kontaktu wzrokowego. To pomaga w utrzymaniu spokojnych 
umysłów oraz koncentracji.

● W Sali Dharmy utrzymuj atmosferę współczucia, godności i szacunku. Bądź pełen 
współczucia  i  pomocny  dla  nowoprzybyłych,  którzy  mogą  odczuwać  ciężar 
psychiczny  lub  dolegliwości  fizyczne  związane  z  odosobnieniem.  Pamiętaj, 
wszyscy jesteśmy tu, aby wspomagać się na naszej drodze.

● Rundy  siedzenia.  Patrz:  “Medytacja  siedząca,  medytacja  stojąca  i  medytacja  

chodząca” strona I.5.

● Rozmowy osobiste. Patrz: “Rozmowy osobiste” str. II.25.
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● Na zakończenie  każdej  rundy  siedzenia  wytrzep,  wyprostuj  i  wyrównaj  swoją 
matę i poduszkę.

● Wszystkie posiłki są częścią naszej praktyki formalnej. (Patrz:  “Posiłki formalne” 

str.  II.29).  Jeśli  zamierzasz  opuścić  posiłek  ze  względu  na  zły  stan  zdrowia, 
poinformuj proszę o tym Głównego Nauczyciela Dharmy przed posiłkiem. Jeśli 
pościsz, wciąż musisz być obecny na posiłku. Jeśli pościsz, być może będziesz 
chciał napić się trochę herbaty. Zarówno zbyt radykalny post, jak i nadmierne 
objadanie się nie są wskazane,  gdyż obie te postawy mogą być przeszkodą w 
praktyce. Osoby biorące udział w praktyce zachęca się, aby jadły mniej więcej  
dwie trzecie tego, co jadają zazwyczaj.

● Jeśli  masz niespodziewany  powód,  aby opuścić  odosobnienie,  zostaw notatkę 
zawierającą wyjaśnienia dla Głównego Nauczyciela Dharmy.

● Jeżeli się spóźnisz:

● Nie wchodź do sali  Dharmy, gdy jest uderzany dzwon podczas Wieczornej 
Pieśni  Dzwonu;  gdy  mistrz  moktaka  zapala  lub  gasi  świece  przed  lub  po 
śpiewach  można  wchodzić  i  zajmować  swoje  miejsca  -  jest  to  zasada 
w Europie***.

● Jeżeli  się  spóźnisz  na  śpiewy  specjalne,  zrób  pełen  pokłon,  jeśli  ominąłeś 
początek Sutry Tysiąca Oczu i Rąk. Jeśli spóźnisz się na śpiewy codzienne, 
wykonaj pełen pokłon jedynie, gdy dołączysz po zaśpiewaniu Chwały Trzem 
Klejnotom.  Nie  rób pokłonów,  jeśli  wejdziesz  bezpośrednio  po  Wieczornej 
Pieśni Dzwonu.

● Jeśli się spóźnisz do sali Dharmy po medytacji chodzącej i wszyscy już usiedli,  
usiądź na macie przed salą Dharmy na tę rundę siedzenia.

● Używaj łazienki szybko (szczególnie rano), tak aby inni również mogli skorzystać. 
Zawsze zdejmuj kasa i długą szatę przed wejściem do łazienki.

Ośrodki zen z mieszkańcami
● Jeżeli odosobnienie odbywa się w ośrodku zen, w którym mieszkają inne osoby, 

osoby  praktykujące  na  odosobnieniu  nie  powinny  komunikować  się 
z mieszkańcami stałymi.

● Mieszkańcy powinni zapisywać się na poranną lub wieczorną praktykę.

● Mieszkańcy mogą zapisać się na część odosobnienia, ale oczekuje się, że będą 
siedzieć w całości dwie lub trzy rundy siedzenia w okresie, który został przez 
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nich zadeklarowany. Czyli jeśli osoba wpisze się na późniejsze poranne siedzenie, 
powinna siedzieć od godziny 10.00 do południa.

● Jeśli nie bierzesz udziału w odosobnieniu, bądź taktowny i cichy.

1

YONG MAENG JONG JIN

Yong  Maeng  Jong  Jin,  tłumacząc  w  sposób  poetycki  znaczy  “siedzieć  jak  tygrys 
szykujący  się  do  skoku”.  Jest  to  dwu  lub  siedmiodniowe  intensywne  odosobnienie 
medytacyjne. W zależności od ośrodka zen takie odosobnienia mogą się odbywać nawet 
raz w miesiącu. Jest to intensywne odosobnienie prowadzone przez nauczyciela.

Sugerowany plan dnia
04.30 ............................................................................. Dzwonek na pobudkę
04.40 ........................................................................ Pięciominutowy moktak
04.45 .......................... Pokłon przed nauczycielem, sto osiem pokłonów
05.00 ...................................................................................................... Przerwa
05.10 ......................................................................... Pięciominutowy moktak
05.15 ........................................................................... Poranna Pieśń Dzwonu
05.30 ...................................................................... Chwała Trzem Klejnotom

Sutra Serca po koreańsku
Sutra Serca po polsku

Wielka Dharani
06.00 ................................................................................. Medytacja siedząca
06.40 ............................................................................... Medytacja chodzona
06.50 ................................................................................. Medytacja siedząca
07.30 ...................................................................................................... Przerwa
07.40 .................................................................................................... Śniadanie
08.15 .............. Dzwonek na rozpoczęcie pracy i rozpoczęcie pracy zen
09.15 ........................ Dzwonek na zakończenie pracy i koniec pracy zen
09.55 ........................................................................ Pięciominutowy moktak
10.00 .................................................................................. Medytacja siedząca
10.35 ................................................................................ Medytacja chodzona
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10.45 .................................................................................. Medytacja siedząca
11.20 ............................................ Wychodzi kucharz; medytacja chodzona
11.30 ................................................................................... Medytacja siedząca
12.00 ....................................................................................... Koniec siedzenia
12.00 ............................................................. Obiad i sprzątanie po obiedzie
12.30 ....................................................................................................... Przerwa
13.25 ......................................................................... Pięciominutowy moktak
13.30 .................................................................................. Medytacja siedząca
14.00 ................................................................................ Medytacja chodzona
14.10 ................................................................................... Medytacja siedząca
14.40 ................................................................................ Medytacja chodzona
14.50 .................................................................................. Medytacja siedząca
15.20 ................................................................................ Medytacja chodzona
15.30 .................................................................................. Medytacja siedząca
16.00 ............................................ Przerwa: kucharz przygotowuje kolację
17.00 .......................... Dzwonek na kolację; kolacja; sprzątanie po kolacji
17.30 ....................................................................................................... Przerwa
18.25 ......................................................................... Pięciominutowy moktak
18.30 ....................................................................................... Śpiewy specjalne
18.55 ......................................................................... Pięciominutowy moktak
19.00 ...................................................................... Wieczorna Pieśń Dzwonu

Chwała Trzem Klejnotom
Sutra Serca po koreańsku

Sutra Serca po polsku
Wielka Dharani

19.30 .................................................................................. Medytacja siedząca
20.05 ............................................................................... Medytacja chodzona
20.15 .................................................................................. Medytacja siedząca
20.50 ............................................................................... Medytacja chodzona
21.00 .................................................................................. Medytacja siedząca
21.25 ............. Nauczyciel lub najstarszy uczeń idzie i uderza każdego z

 praktykujących kijem do uderzeń
 W Europie nie śpiewamy 2 sutr***

21.40 ........................................... Sen lub opcjonalnie praktyka dodatkowa
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Yong Maeng Jong Jin kończy się ostatniego dnia kołem zamykającym, po którym 
następuje nieformalny posiłek i/lub przekąski.

Yong Maeng Jong Jin Pracy
Yong  Maeng  Jong  Jin  Pracy  podąża  za  regularnym  grafikiem  odosobnień.  Sesje 
wczesnoporanne i wieczorne odbywają się normalnie, a praca jest wykonywana podczas 
sesji  późnoporannej i  popołudniowej.  Nauczyciel może włączyć rozmowy osobiste do 
tego typu odosobnienia.

2

KIDO

Kido jest odosobnieniem polegającym na śpiewach, które mogą trwać od pół godziny do 
dziesięciu tysięcy lat. Jest to forma praktyki, której początki sięgają starożytnych Chin. 
Trudno  jest  pojawiać  się  myśleniu,  kiedy  jesteśmy  otoczeni  potężnym  hałasem 
produkowanym  przez  instrumenty  perkusyjne.  Ze  względu  na  hałas  podczas  kido 
wskazane jest znalezienie odosobnionego miejsca, w którym nie będziemy przeszkadzać 
sąsiadom.

Plan  kido  jest  taki  sam  jak  Yong  Maeng  Jong  Jin  z  wyjątkiem  tego,  że  nie 
utrzymuje się ciszy, a posiłki są nieformalne. Nie ma też przerw w śpiewaniu, jeśli ktoś 
musi wyjść na chwilę, po prostu wychodzi i po pewnym czasie wraca.

Śpiewy  kido  są  wspierane  przez  instrumenty  perkusyjne  i  każdy  uczestnik 
powinien się w taki instrument zaopatrzyć. Instrumenty mogą być bardzo różne, w tym 
moktaki, różnej wielkości bębny, tamburyny, trójkąty, patyki, cymbałki i tym podobne 
(najlepiej nie używać pięciominutowego moktaka, bądź moktaka z ołtarza, gdyż mogą 
one ulec uszkodzeniu przy entuzjastycznych uderzeniach). 

Podczas śpiewu podążaj  ściśle  za nauczycielem.  Nauczyciel  wybierze miejsce, 
zdecyduje czy stać, siedzieć lub chodzić w obrany przez niego sposób. Ważne jest, by 
naśladować  nauczyciela  precyzyjnie,  zwłaszcza  podczas  chodzenia  po  obranej  przez 
niego ścieżce. Przez cały czas pali się kadzidła, czego pilnuje wyznaczona do tego celu 
osoba.  Pod  koniec  śpiewów nauczyciel  zwalnia  tempo dając  w ten  sposób  znak,  że 
wszyscy powinni odłożyć instrumenty i  dokończyć Kwan Seum Bosal  trzymając ręce 
złożone w hapczang. Sesja kończy się Sutrą Serca w języku koreańskim.
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Sugerowany plan dnia
04.30 ............................................................................. Dzwonek na pobudkę
04.45 ................................................................................ Sto osiem pokłonów
05.15 do 06.00 ......................................................... Poranna Pieśń Dzwonu

Śpiewy codzienne
Sutra Tysiąca Oczu  i Rąk

Kwan Seum Bosal
Chwała Trzem Klejnotom
Sutra Serca po koreańsku

07.45 .................................................................................................... Śniadanie
08.15 do 09.15 ........................................................... Czas pracy i sprzątania
10.00 do 12.00 ....................................................... Sutra Tysiąca Oczu i Rąk

Kwan Seum Bosal
Sutra Serca po koreańsku

12.00 ........................................................................................................... Obiad
13.30 do 16.00 ....................................................... Sutra Tysiąca Oczu i Rąk

Kwan Seum Bosal
Sutra Serca po koreańsku

17.00 ......................................................................................................... Kolacja
19.00 do 21.40 ...................................................... Wieczorna Pieśń Dzwonu

Śpiewy Codzienne
Sutra Tysiąca Oczu i Rąk

Kwan Seum Bosal
Sutra Serca po koreańsku

3

KYOL CHE

Dwa  razy  do  roku  nasza  szkoła  daje  możliwość  uczestniczenia  w  długich 
odosobnieniach.  Odosobnienia  te,  zwane  “Kyol  Che”,  odbywają  się  zimą  i  latem 
w Ameryce  Północnej,  Azji  i  Europie.  Tradycyjnie  Kyol  Che trwa  trzynaście  tygodni,  
jednak  może  być  krótsze.  Trzynastotygodniowa  sesja  jest  podzielona  na  dwie 
sześciotygodniowe części rozdzielone jednym, szczególnie intensywnym tygodniem.
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Podczas  Kyol  Che  mogą  się  odbywać  trzy  ceremonie:  ceremonia  otwarcia, 
ceremonia rozpoczynająca intensywny tydzień i  ceremonia zamknięcia. Podczas Kyol 
Che zwykle  raz w tygodniu ma miejsce Mowa Dharmy oraz dwie lub trzy rozmowy 
indywidualne z Mistrzem w ciągu tygodnia.

Kyol Che jest naszym najbardziej intensywnym odosobnieniem i jest długa lista 
specjalnych  informacji  na  ten  temat.  Proszę  skontaktować  się  z  ośrodkiem 
organizującym odosobnienie, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sugerowany plan dnia
04.30 ............................................................................. Dzwonek na pobudkę
04.45 ................................................................................ Sto osiem pokłonów
05.15 – 06.00 ......................................................................... Śpiewy poranne
06.00 – 07.30 .................................................................. Medytacja siedząca
07.30 .................................................................................................... Śniadanie
08.15 – 09.15 ...................................................................................... Praca zen
10.00 – 12.00 ................................................................... Medytacja siedząca
12.00 ........................................................................................................... Obiad
13.30 – 16.30 .................................................................... Medytacja siedząca
17.00 ......................................................................................................... Kolacja
18.30 – 19.30 ...................................................................... Śpiewy wieczorne
19.30 – 21.30 .................................................................... Medytacja siedząca
***

Intensywny tydzień w środku Kyol Che zawiera dodatkową 
praktykę:
00.00 (północ) ............................................................ Dzwonek na pobudkę
00.10 ................................................................................ Sto osiem pokłonów
00.30 ........................................................................... Herbata i lekki posiłek
00.40 – 02.00 .................................................................. Medytacja siedząca
02.00 ....................................... Sen (lub opcjonalnie praktyka dodatkowa)
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4

ODOSOBNIENIA INDYWIDUALNE

Wielu uczniów naszej szkoły robiło odosobnienia indywidualne w oddalonych od siedzib 
ludzkich miejscach  jako  ważny  element  praktyki  zen.  Mistrz  Zen  Seung  Sahn zrobił 
studniowe  odosobnienie  krótko  po  tym,  jak  został  mnichem.  Te  odosobnienia 
tradycyjnie trwają od trzech do stu dni i mogą się odbywać o każdej porze roku.

Odosobnienia  indywidualne  są  okresem całkowitego  polegania  na  sobie.  Plan 
dnia  i  styl  dla  każdego  są  inne  i  powinny  zostać  omówione  i  zatwierdzone  przez 
Nauczyciela Prowadzącego.
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1

CEREMONIE COROCZNE

1

OBLEWANIE HERBATĄ MAŁEGO BUDDY
Ta ceremonia, nazywana w Korei Kon Yok, rozpoczyna weekendowe obchody Urodzin 
Buddy.  Centralnym  tematem  tej  ceremonii  jest  odtworzenie  historii  dziewięciu 
niebiańskich  smoków,  które  zstąpiły  z  nieba,  by  w wonnej  wodzie  wykąpać  małego 
Buddę po jego narodzinach.

Kiedy
Generalnie ta ceremonia odbywa się w wieczór przed ceremonią Urodzin Buddy.

Przedmioty, które mają być użyte
● Dzwon w sali Dharmy
● Moktak
● Kwiaty na ołtarz
● Owoce  na  ołtarz  (nieparzysta  liczba  owoców  i  ich  rodzajów;  tradycyjnie  nie 

używa się brzoskwiń)
● Figurka małego Buddy
● Duża miska i mała miska
● Chochla
● Dwie róże

Przygotowanie
Ustaw stolik na wprost ołtarza. Umieść dużą miskę na stoliku. Umieść małą miskę do 
góry dnem w dużej  misce,  żeby stworzyć platformę do postawienia figurki.  Wypełnij 
dużą miskę wodą do poziomu podstawy figurki Buddy. Umieść płatki róży na wodzie. 
Połóż chochlę obok miski.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzidła
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
4. Wszyscy wstają
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5. Trzy Schronienia po koreańsku i śpiewy Sogamuni Bul
● Podczas  śpiewania  osoby  formują  szereg  i  podchodzą  do  stolika.  Każdy 

podchodząc  robi  pokłon,  wylewa  jedną  chochlę  wody  różanej  w  trzech 
porcjach (na trzy razy) na figurkę małego Buddy, odkłada chochlę, odsuwa 
się,  robi  stojący  pokłon  i  wraca  na  swoje  miejsce.  Prowadzący ceremonię 
może albo zakończyć śpiewy po ostatniej osobie, albo kontynuować śpiewy 
w formie Kido

6. Gaszenie świec
7. Uwagi zamykające

Przykładowy program patrz strona VIII.16.

2

URODZINY BUDDY
Urodziny Buddy upamiętniają narodziny Buddy Siakjamuniego. W krajach buddyjskich 
jest to święto narodowe i jest świętowane z dużą pompą, włączając w to wywieszanie 
lampionów w świątyniach buddyjskich i na paradach.

Kiedy
Na zachodzie Urodziny Buddy są świętowane w pierwszy weekend kwietnia. W Azji data 
Urodzin Buddy wyznaczana jest w oparciu o kalendarz księżycowy.

Przedmioty, które mają być użyte
● Dzwon w sali Dharmy
● Moktak
● Kwiaty na ołtarz
● Luźne kwiaty i dodatkowa waza na ofiary od dzieci
● Owoce  na  ołtarz  (nieparzysta  liczba  owoców  i  ich  rodzajów;  tradycyjnie  nie 

używa się brzoskwiń; większe owoce mogą być łączone za pomocą wykałaczek)
● Kij zen
● Skrzyneczka na ofiary
● Kartki na deklaracje oraz długopisy (umieszczone na każdej macie w Sali Dharmy)

Przygotowanie
● Ustaw stół mówcy przed ołtarzem, umieść na nim mikrofon i kij zen.
● Maty mają być umieszczone według ogólnego ustawienia dla ceremonii.
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● Skrzynki na darowizny powinny być umieszczone blisko ołtarza, tak aby ludzie 
mieli do nich łatwy dostęp w trakcie ceremonii.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzidła
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
4. Wszyscy wstają
5. Trzy Schronienia
6. Trzy Schronienia po koreańsku i śpiewy Sogamuni Bul
7. Wszyscy siadają
8. Dzieci ofiarowują Buddzie kwiaty
9. Trzy minuty medytacji
10. Krótkie mowy przedstawicieli ośrodków zen

● Mowy przedstawicieli powinny trwać od trzech do pięciu minut, zaczynają 
osoby z najdalszych ośrodków. Każdy mówca podchodzi do mównicy, kłania 
się w stronę: Buddy,  nauczycieli, mnichów*** i Sanghi. Po mowie kolejność 
pokłonów jest odwrócona.

11. W tym miejscu mogą zostać włączone mowy specjalnych gości.
12. Mowa Dharmy (około piętnastu minut)
13. Wiersz
14. Ceremonia dana paramity

● Mowa z okazji ceremonii dana paramity (około dziesięciu minut)
● Ta część ceremonii stanowi formalną możliwość, by złożyć ofiarę na rzecz 

Szkoły lub ośrodka zen ze swojego czasu, praktyki lub pieniędzy. (Dobrze jest 
zaznaczyć podczas mowy, gdzie będzie przebiegało składanie ofiar).

15. Wszyscy wstają.
16. Śpiewy Kwan Seum Bosal

● Pomija się Trzy Schronienia; śpiewy rozpoczynają się od Namu Bomun Shi 
Hyon…

● Podczas śpiewów osoby kolejno występują, kłaniają się Buddzie i kładą swoje 
kartki z deklaracjami do pudełka ofiarnego, kłaniają się ponownie i wracają na 
swoje miejsca. Osoba prowadząca śpiewy Kwan Seum Bosal powinna zadbać, 
by zakończyły się one wraz z ostatnią osobą składającą ofiarę.

17. Cztery Wielkie Ślubowania
18. Gaszenie świec
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19. Wszyscy siadają
20. Uwagi zamykające
21. Zwyczajowo robi się grupową fotografię.

Przykładowy program patrz strona VIII.17. 
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CEREMONIA ZAŁOŻYCIELSKA
Dzień  Założyciela  jest  dla  nas  czasem  formalnego  wspominania  życia  i  nauczania 
Mistrza Zen Seung Sahna.

Kiedy
W  Ameryce  Północnej  i  Południowej  oraz  w  Europie  świętujemy  Dzień  Założyciela 
w weekend najbliższy dniu Jego urodzenia (31 lipca).
W Azji kontynuujemy zwyczaj wspominania De Soen Sa Nima w pamiątkowej ceremonii 
w dniu Jego śmierci według kalendarza księżycowego.

Przedmioty, które mają być użyte
● Duży dzwon
● Moktak
● Kwiaty na ołtarz i dodatkowy wazon na dary od dzieci
● Owoce na ołtarz (rodzaje i sztuki w nieparzystej liczbie, większe owoce mogą być 

połączone razem wykałaczkami)
● Kij zen
● Skrzynka na darowizny
● Kartki na zobowiązania i długopisy

Ustawienie
● Ustaw stół mówcy przed ołtarzem, umieść na nim mikrofon i kij zen
● Maty mają być umieszczone według ogólnego ustawienia dla ceremonii
● Skrzynka na darowizny powinna być umieszczona blisko ołtarza tak, aby ludzie 

mieli do niej łatwy dostęp w trakcie ceremonii dana paramity.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
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3. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
4. Wszyscy wstają.
5. Trzy Schronienia
6. Trzy Schronienia po koreańsku oraz śpiewy Kwan Seum Bosal
7. Wszyscy siadają.
8. Dzieci ofiarują Buddzie kwiaty.
9. Trzy minuty medytacji
10. Krótkie przemówienia przedstawicieli ośrodków zen

● Mowy te  powinny trwać  od trzech do pięciu  minut  i  rozpoczynać  się  od 
grupy,  która  jest  najbardziej  oddalona.  Każdy  mówca  zbliża  się  do  stołu 
mówcy,  kłania  się  Buddzie,  nauczycielom,  mnichom*** i  Sandze.  Po 
przemówieniu kolejność pokłonów jest odwrotna.

11. Mowy gratulacyjne można uwzględnić w tym miejscu.
12. Mowa Dharmy (około piętnastu minut)
13. Wiersz
14. Ceremonia dana paramity

● Mowa ceremonii dana paramity (około dziesięciu minut)
● Ta  część  ceremonii  daje  ludziom  formalną  możliwość  przekazania  Szkole 

bądź  ośrodkowi  zen  darowizny  złożonej  ze  swojego  czasu,  praktyki  lub 
pieniędzy.  (byłoby  najlepiej  wskazać  w trakcie  przemowy,  gdzie  dokładnie 
darowizny zostaną przekazane).

15. Wszyscy wstają.
16. Śpiewy Kwan Seum Bosal

● Trzy Schronienia są pomijane, śpiew zaczyna się od Namu Bomun Shi Hyon…
● W trakcie śpiewu ludzie zbliżają się, kłaniają Buddzie i kładą kartki ze swoimi 

zobowiązaniami do skrzynki na darowizny, kłaniają się ponownie i wracają na 
swoje  miejsce.  Osoba  prowadząca  śpiew  Kwan  Seum  Bosal  powinna 
zsynchronizować  moment  końca  mantry  z  ostatnimi  ludźmi  składającymi 
dary/ofiary.

17. Cztery Wielkie Ślubowania
18. Gaszenie świec
19. Wszyscy siadają.
20. Ogłoszenia końcowe
21. Zazwyczaj wykonywana jest zbiorowa fotografia.
22. Tradycyjnie ofiarowane owoce są zjadane w tym samym dniu, co ceremonia.
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Przykładowy program patrz strona VIII.18.

4

CEREMONIA DNIA OŚWIECENIA BUDDY
Dzień  Oświecenia  Buddy  upamiętnia  oświecenie  Buddy  Siakjamuniego,  które  miało 
miejsce dwa i pół tysiąca lat temu. W tradycji buddyjskiej jest to najważniejsze święto 
w roku.  Świątynie  zen  na  całym  świecie  prowadzą  w  okolicy  tego  święta  swoje 
najintensywniejsze odosobnienia w roku.

Kiedy
Na Zachodzie Dzień Oświecenia Buddy jest świętowany w pierwszy weekend grudnia. 
Na  Wschodzie  data  Oświecenia  Buddy  jest  określana  na  podstawie  kalendarza 
księżycowego.

Przedmioty, które mają być użyte
● Duży dzwon
● Moktak 
● Kwiaty na ołtarz
● Luźne kwiaty i dodatkowy wazon na kwiaty ofiarowane przez dzieci. Owoce na 

ołtarz (rodzaje i sztuki w nieparzystej liczbie, większe owoce mogą być połączone 
razem wykałaczkami)

● Kij zen
● Skrzynka na darowizny
● Kartki na zobowiązania i długopisy

Ustawienie
● Ustaw stół mówcy przed ołtarzem, umieść na nim mikrofon i kij zen.
● Maty mają być umieszczone według ogólnego ustawienia dla ceremonii.
● Skrzynki na darowizny powinny być umieszczone blisko ołtarza, tak aby ludzie 

mieli do nich łatwy dostęp w trakcie ceremonii.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
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4. Wszyscy wstają.
5. Trzy Schronienia
6. Trzy Schronienia po koreańsku oraz śpiewy Sogamuni Bul
7. Wszyscy siadają.
8. Dzieci ofiarują Buddzie kwiaty.
9. Trzy minuty medytacji
10. Krótkie przemówienia przedstawicieli ośrodków zen

● Mowy te  powinny trwać  od trzech do pięciu  minut  i  rozpoczynać  się  od 
grupy,  która  jest  najbardziej  oddalona.  Każdy  mówca  zbliża  się  do  stołu 
mówcy,  kłania  się  Buddzie,  nauczycielom,  mnichom***  i  Sandze.  Po 
przemówieniu kolejność pokłonów jest odwrotna.

11. W tym miejscu można uwzględnić mowy gratulacyjne gości specjalnych.
12. Mowa Dharmy (około piętnastu minut)
13. Wiersz
14. Ceremonia dana paramity

● Mowa ceremonii dana paramity (około dziesięciu minut)
● Ta  część  ceremonii  daje  ludziom  formalną  możliwość  przekazania  Szkole 

bądź  ośrodkowi  zen  darowizny  złożonej  ze  swojego  czasu,  praktyki  lub 
pieniędzy.  (byłoby  najlepiej  wskazać  w trakcie  przemowy,  gdzie  dokładnie 
darowizny zostaną przekazane).

15. Wszyscy wstają.
● Śpiewy Kwan Seum Bosal; Trzy Schronienia są pomijane, śpiew zaczyna się 

od Namu Bomun Shi Hyon…
● W trakcie śpiewu ludzie zbliżają się, kłaniają Buddzie i kładą kartki ze swoimi 

zobowiązaniami do skrzynki na darowizny, kłaniają się ponownie i wracają na 
swoje  miejsce.  Osoba  prowadząca  śpiew  Kwan  Seum  Bosal  powinna 
zsynchronizować  moment  końca  mantry  z  ostatnimi  ludźmi  składającymi 
dary/ofiary.

16. Cztery Wielkie Ślubowania
17. Gaszenie świec
18. Wszyscy siadają.
19. Ogłoszenia końcowe
20. Zazwyczaj wykonywana jest zbiorowa fotografia.
21. Tradycyjnie ofiarowane owoce są zjadane w tym samym dniu, co ceremonia.

Przykładowy program patrz strona VIII.20.
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CEREMONIE KYOL CHE
Kyol Che składa się z rozpoczęcia, części środkowej i zakończenia. Każda z części jest  
zaznaczona oddzielną ceremonią, z których każda może być bardzo rozbudowana, jak 
Man Cheom, lub tak prosta jak przykłady wymienione poniżej.

Kiedy
● Dzień rozpoczęcia Kyol Che
● Po sześciu tygodniach, przed intensywnym tygodniem
● Dzień zakończenia Kyol Che

Przedmioty które mają być użyte
● Dzwon w sali Dharmy
● Moktak
● Kwiaty na ołtarz
● Owoce  na  ołtarz  (nieparzysta  liczba  gatunków  i  sztuk;  tylko  na  ceremonię 

rozpoczęcia i zakończenia)
● Kij nauczyciela

Ustawienie
● Postaw  stół  dla  osoby  przemawiającej  przed  ołtarzem,  aby  ustawić  na  nim 

mikrofon i kij zen.
● Maty mają być ułożone w sposób, jaki jest ogólnie przyjęty podczas ceremonii.

Uwaga specjalna
Sangha,  która  nie  bierze  udziału  w  aktualnym  Kyol  Che,  może  wspierać  jego 
uczestników w Kyol Che Serca. Kyol Che Serca symbolizuje pragnienie wykonywania 
dodatkowej praktyki w okresie trwania Kyol Che, w sytuacji gdy uczniowie nie mogą ze 
względu na dużą liczbę obowiązków wziąć udziału w Kyol Che osobiście. W zależności 
od ilości członków ośrodka zen pragnących wziąć udział w tego rodzaju praktyce, może 
zostać ustalony specjalny czas dodatkowej praktyki,  a  nawet przygotowany niewielki 
posiłek,  aby ich wesprzeć i  dać poczucie jedności  z  osobami,  które podjęły się tego 
wysiłku. Jest to generalnie praktyka indywidualna i praktyka grupowa nie jest niezbędna.
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Ceremonia rozpoczęcia Kyol Che

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający ceremonię
3. Czytanie Reguł Świątyni
4. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
5. Wszyscy wstają.
6. Trzy schronienia
7. Trzy schronienia po koreańsku
8. Śpiew Kwan Seum Bosal (około pięciu minut), ofiarowanie kadzideł (jeśli grupa 

jest mała, każdy to robi, jeśli jest duża, robi to jedna osoba.)
9. Wszyscy siadają.
10. Pięć minut medytacji
11. Mowa Dharmy wygłaszana przez  Mistrza  Zen  lub  przez Ji  Do Poep Sa  Nima 

(maksymalnie piętnaście minut)
12. Cztery wielkie ślubowania po angielsku/polsku***
13. Cztery wielkie ślubowania po koreańsku
14. Uwagi końcowe
15. Gaszenie świec
16. Małe przyjęcie
17. Po zakończeniu ceremonii owoce mogą być zdjęte z ołtarza i podane w miejscu, 

w którym podawany jest poczęstunek. Owoce z ołtarza powinny być zjedzone 
w dniu ceremonii.

Ceremonia środka Kyol Che
Podczas ceremonii środka Kyol Che mogą być obecni inni członkowie Sanghi. Głównym 
celem  jest  danie  wsparcia  swoją  obecnością  osobom  biorącym  udział  w  Kyol  Che. 
Ponieważ Kyol Che trwa nadal, nie organizuje się żadnego przyjęcia po tej ceremonii.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający ceremonię
3. Czytanie Reguł Świątyni
4. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
5. Wszyscy wstają.
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6. Trzy Schronienia
7. Trzy Schronienia po koreańsku
8. Śpiew Kwan Seum Bosal (około pięciu minut), ofiarowanie kadzideł (jeśli grupa 

jest mała, każdy to robi, jeśli jest duża, robi to jedna osoba.)
9. Wszyscy siadają.
10. Pięć minut medytacji
11. Mowa Dharmy wygłaszana przez  Mistrza  Zen  lub  przez Ji  Do Poep Sa  Nima 

(maksymalnie do piętnastu minut)
12. Cztery wielkie ślubowania po angielsku/polsku***
13. Cztery wielkie ślubowania po koreańsku
14. Uwagi końcowe
15. Gaszenie świec

Hae Jae lub ceremonia zamykająca Kyol Che

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający ceremonię
3. Czytanie Reguł Świątyni
4. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
5. Wszyscy wstają.
6. Trzy Schronienia
7. Trzy Schronienia po koreańsku
8. Śpiew Kwan Seum Bosal (około pięciu minut), ofiarowanie kadzideł (jeśli grupa 

jest mała, każdy to robi, jeśli jest duża, robi to jedna osoba.)
9. Wszyscy siadają.
10. Pięć minut medytacji
11. Mowa Dharmy wygłaszana przez  Mistrza  Zen  lub  przez Ji  Do Poep Sa  Nima 

(maksymalnie piętnaście minut)
12. Cztery Wielkie Ślubowania po angielsku/polsku***
13. Cztery Wielkie Ślubowania po koreańsku
14. Uwagi końcowe
15. Gaszenie świec
16. Małe przyjęcie
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17. Po zakończeniu ceremonii owoce mogą być zdjęte z ołtarza i podane w miejscu, 
w którym podawany jest poczęstunek. Owoce z ołtarza powinny być zjedzone 
w dniu ceremonii.

6

CEREMONIA WSKAZAŃ
***

Kiedy
W  Polsce  zwykle  dwa  razy  do  roku  w  Świątyni  Głównej  Wubongsa***. W  innych 
ośrodkach zwykle raz lub kilka razu w roku.

Przedmioty które mają być użyte
● Dzwon w sali Dharmy
● Moktak
● Ręczny dzwonek
● Kwiaty na ołtarz
● Gładkie, puste koperty na ołtarzu na datki dla Nauczyciela Wskazań
● Owoce na ołtarz (nieparzysta liczba gatunków i sztuk)
● Kadzidła (trzykrotnie większa liczba niż przyjmujących wskazania)
● Książeczki z ceremonią wskazań
● Certyfikaty wskazań
● ***
● Kasa dla  przyjmujących pięć wskazań,  nowych Starszych Nauczycieli  Dharmy, 

Nauczycieli Bodhisattwów oraz mnichów i mniszek nowicjuszy
● Certyfikaty dla nowych Nauczycieli Dharmy***
● “Zwierciadło Dharmy” i “Kompas zen” dla Nauczycieli Dharmy w treningu
● ***

Ustawienie
● Ustaw stół  mówcy przed ołtarzem, umieść na nim mikrofon.  Przenieś świece 

i kadzielnicę z ołtarza na stół.  Mają być ustawione z przodu stołu - świece na 
końcach, kadzielnica pośrodku, pojemnik na kadzidła po prawej (stojąc twarzą do 
stołu) stronie kadzielnicy. Ręczny dzwonek jest umieszczony na stole najbliżej 
Nauczyciela  Wskazań.  Certyfikaty  wskazań  są  położone  po  stronie  asystenta 
prowadzącego  ceremonię,  ułożone  według  rodzaju  (od  dołu:  certyfikaty 
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mnichów i mniszek nowicjuszy, Nauczycieli Bodhisattwów, Starszych Nauczycieli 
Dharmy,  Nauczycieli  Dharmy  w  Treningu  i  przyjmujących  pięć  wskazań). 
Certyfikaty Nauczycieli Dharmy umieścić osobno.

● Ustaw  dwa  krzesła  za  stołem.  Nauczyciel  Wskazań  siedzi  na  lewym  krześle 
(patrząc w kierunku zebranych), asystent prowadzący ceremonię na prawym.***

● Kasa i książki są umieszczone na najniższym poziomie ołtarza, po lewej stronie 
patrząc na ołtarz.

● Maty mają być umieszczone według ogólnego ustawienia dla ceremonii. Pierwsze 
rzędy pośrodku są zarezerwowane dla osób przyjmujących wskazania i powinny 
być  oznaczone  ich  imionami,  według  porządku  wskazań  (mnisi  i  mniszki 
nowicjusze,  Nauczyciele  Bodhisattwowie,  Starsi  Nauczyciele  Dharmy, 
Nauczyciele  Dharmy  w  Treningu  i  przyjmujący  pięć  wskazań).  Po  bokach,  z 
przodu są miejsca dla Nauczycieli  Dharmy w Treningu,  którzy ukończyli  swój 
dwuletni trening i stają się Nauczycielami Dharmy. Jako, że już przyjęli dziesięć 
wskazań,  nie  są  uwzględnieni  pośrodku.  Kolejność  imion na  matach  powinna 
odpowiadać kolejności  imion na certyfikatach znajdujących się na stole. Stojąc 
tyłem do ołtarza, zacznij od prawego siedzenia w pierwszym rzędzie, następnie 
siedzenia  w  drugim  końcu  rzędu,  po  czym  zacznij  od  prawego  siedzenia 
w następnym rzędzie i tak dalej. Maty ustawione naprzeciwko siebie z przodu są 
dla  Mistrza  Zen,  Ji  Do  Poep  Sa  Nimów,  mnichów,  mniszek  i  innych  osób 
pełniących funkcje w świątyni.

● Upewnij się, że mistrz moktaka siedzi w miejscu, z którego łatwo można widzieć 
przyjmujących  wskazania,  tak  by  mogli  podążyć  za  nim  podczas  pokłonów. 
Mistrz moktaka nie kłania się wraz z nimi (patrz niżej).

● Przed  ceremonią  wszyscy  nowi  Nauczyciele  Dharmy  zostają  nauczeni,  jak 
się kłaniać w swoich nowych szatach.

● Tradycyjnie każdy przyjmujący wskazania wręcza datek pieniężny Nauczycielowi 
Wskazań. Zwykle robi się to poprzez umieszczenia zaadresowanej do nauczyciela 
koperty na ołtarzu. Może być dołączona karta z podziękowaniami.

Osoby pełniące funkcje w świątyni
W  regionalnych  Świątyniach  Głównych  ceremonie  wskazań  zwykle  są  prowadzone 
przez Mistrza Zen Szkoły, Głównego Regionalnego Mistrza Zen lub wyznaczonego przez 
niego nauczyciela. W innych ośrodkach ceremonie prowadzone są przez nauczyciela 
prowadzącego lub nauczyciela przez niego wyznaczonego. Nauczyciel Wskazań dobiera 
sobie asystenta prowadzącego ceremonię.
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Formy specjalne ceremonii
● Ceremonialne  oparzenie  (yon  bi).  Oparzenie  zawsze  wykonuje  się  na 

przedramieniu  lewej  (duchowej)  ręki,  bez  względu  na  to,  czy  przyjmujący 
wskazania  jest  prawo-  czy  leworęczny.  Wykonywane  jest  przez  Nauczycieli 
Dharmy (lub  starszych  rangą)  poprzez  krótkie  przyłożenie  dwóch tlących się 
kadzideł do wewnętrznej strony przedramienia. Należy się upewnić, że oparzenie 
jest lekkie. Zgodnie z tradycją oparzenie wykonuje osoba będąca na tym samym 
lub  wyższym  poziomie  wskazań  co  przyjmujący.  Dla  przykładu  Nauczyciel 
Dharmy nie wykona yon bi Starszemu Nauczycielowi Dharmy.

● Moktak.  Nauczyciel  Wskazań  prowadzi  śpiewy  a  mistrz  moktaka  prowadzi 
pokłony.  Moktak  może  być  przekazywany  pomiędzy  obojgiem lub  też  można 
użyć dwóch moktaków.

Moktak dla trzech pokłonów

Sekwencja
Uderzenie

Pokłon w pozycji stojącej
Wyprostować się

Sekwencja
Uderzenie

Pierwszy pokłon
Powstać

Sekwencja
Uderzenie

Drugi pokłon
Powstać

Sekwencja
Uderzenie

Trzeci pokłon
Powrót do pozycji klęczącej i hapczang

Uderzenie
Uderzenie

Ponowne dotknięcie głową podłogi
Powstać

Sekwencja
Uderzenie

Pokłon w pozycji stojącej
Wyprostować się

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Wszyscy wstają.
4. Trzy Schronienia (wszyscy wspólnie)
5. Mantra na zwołanie Trzech Klejnotów (Nauczyciel Wskazań, solo)
6. Chwała Trzem Klejnotom (wszyscy wspólnie)
7. Mantra ofiarowania miejsc dla Sanghi (wszyscy razem)
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8. Mantra wszechświata w jego czystości (wszyscy razem)
9. Ofiarowanie kadzidła (wszyscy razem)
10. Wszyscy siadają.
11. Ofiarowanie kadzidła

● Nauczyciel  Wskazań  i  asystent  prowadzący  ceremonię siedzą  przy  stole. 
Każdy przyjmujący wskazania lub po jednym przedstawicielu z każdej grupy 
przyjmujących ofiarowuje kadzidło przed podobizną Buddy i wraca na swoje 
miejsce.  Wszyscy  przyjmujący  wskazania  kłaniają  się  trzy  razy  w  rytm 
moktaka i siadają.

12. Asystent  prowadzący  ceremonię  mówi  (“Oddajemy  się  pod  przewodnictwo 
Świętego Buddy” itd.)

13. Przyjmujący wskazania otrzymują buddyjskie imiona i  kasa.  Każdy przyjmujący 
podchodzi, pojedynczo, po kolei, otrzymuje buddyjskie imię oraz kasa po czym 
wraca na swoje miejsce.

14. Asystent prowadzący ceremonię mówi (“Wielcy jesteście wy, którzy rozumiecie 
przemijalność tego świata.” itd.)

15. Trzykrotne śpiewy: Om ma ha ka ba bad a szi cze a sa ba ha Om ma ha ka ba bad 
a shichea sa ba ha (wszyscy razem)

16. Prośba do buddów i bodhisattwów oraz wszystkich bogów o to, by byli naszymi 
nauczycielami (wszyscy razem).

17. Przyjmowanie wskazań:
a. Pięć wskazań

● Nauczyciel Wskazań czyta każde z pięciu wskazań wraz z opisem
● Wymiana  pomiędzy  asystentem  prowadzącym  ceremonię  a  przyjmują-

cymi pięć wskazań
b. Dziesięć  wskazań  (jeśli  są  uczniowie  stający  się  Nauczycielami  Dharmy 

w treningu)
● Nauczyciel Wskazań czyta wskazania od szóstego do dziesiątego
● Wymiana  pomiędzy  asystentem  prowadzącym  ceremonię  a  przyjmują-

cymi dziesięć wskazań
c. Jeśli są uczniowie stający się Starszymi Nauczycielami Dharmy

● Nauczyciel Wskazań czyta wskazania od jedenastego do szesnastego
● Wymiana pomiędzy asystentem prowadzącym ceremonię a  zostającymi 

Starszymi Nauczycielami Dharmy
d. Jeśli są uczniowie stający się Nauczycielami Bodhisattwami
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● Nauczyciel Wskazań czyta wskazania bodhisattwy od siedemnastego do 
sześćdziesiątego czwartego

● Wymiana pomiędzy asystentem prowadzącym ceremonię a  zostającymi 
Nauczycielami Bodhisattwami

e. Jeśli są uczniowie stający się mnichami lub mniszkami nowicjuszami
● Nauczyciel Wskazań czyta wskazania mnisie od szóstego do dziesiątego
● Wymiana pomiędzy asystentem prowadzącym ceremonię a  zostającymi 

mnichami lub mniszkami nowicjuszami
● Mnisi i mniszki powtarzają intencje

18. Rytuał skruchy (wszyscy razem)
19. Mantra skruchy
20. W  tym  miejscu  można  wstawić  Ceremonię  dla  dziecka,  jeżeli  obie  mają  być 

przeprowadzone razem.
21. Przyjmujący wskazania wykonują trzy pokłony w rytm moktaka przed asystentem 

prowadzącym ceremonię  i  Nauczycielem Wskazań po czym wracają  na  swoje 
miejsca.

22. Asystent prowadzący mówi (“Najszlachetniejszy jest on, Budda,” itd.)
23. Każdy  przyjmujący  wskazania  lub  po  jednym  przedstawicielu  z  każdej  grupy 

przyjmujących  ofiarowuje  kadzidło  Buddzie.  Wszyscy  kłaniają  się  trzy  razy 
i siadają.

24. Asystent prowadzący mówi (“Oby wszystkie zasługi płynące” itd.)
25. Nauczyciele Dharmy

● Wszyscy  nowi  Nauczyciele  Dharmy  podchodzą  zabierając  ze  sobą  swoje 
maty.  Wykonują  trzy  pokłony  przed  Sanghą  po  czym  wracają  na  swoje 
miejsca. Następnie każdy po kolei otrzymuje swój certyfikat.

26. Mowy Dharmy (najpierw asystent prowadzący, potem Nauczyciel Wskazań)
27. Wszyscy wstają.
28. Cztery Wielkie Ślubowania
29. Zgaszenie świec
30. Ogłoszenia końcowe
31. Zbiorowa  fotografia  (zwykle  robiona  z  przyjmującymi  wskazania  i  nowymi 

Nauczycielami Dharmy trzymającymi przed sobą swoje ***certyfikaty)
32. Po zakończeniu ceremonii owoce są zdejmowane z ołtarza i podane. Zakłada się, 

że zostaną zjedzone tego samego dnia, co ceremonia.

Przykładowy program patrz strona VIII.22.
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2

CEREMONIE SPECJALNE

1

CEREMONIA OTWARCIA OŚRODKA ZEN
W tej ceremonii świętujemy oddanie nowego ośrodka zen zarówno wtedy, gdy jest on 
otwierany po raz pierwszy, jak i wtedy, gdy jest on przenoszony.

Przedmioty, które mają być użyte
● Wielki dzwon
● Moktak
● Kwiaty na ołtarzu
● Owoce na ołtarz (nieparzysta liczba sztuk i rodzajów)
● Kij zen

Ustawienie
● Ustaw stół mówcy przed ołtarzem, umieść na nim mikrofon i kij zen.
● Maty mają być umieszczone jak do ceremonii ogólnych.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około dziesięciu minut)
4. Wszyscy wstają.
5. Trzy Schronienia 
6. Trzy Schronienia po koreańsku
7. Sutra Serca po koreańsku (około pięciu minut) 
8. Wszyscy siedzą. 
9. Pięć minut medytacji 
10. Formalna mowa Dharmy (piętnaście - dwadzieścia minut) 
11. Trzy mowy gratulacyjne 

● Mowy te  powinny trwać  od trzech do pięciu  minut  i  rozpoczynać  się  od 
grupy,  która  jest  najbardziej  oddalona.  Każdy  mówca  zbliża  się  do  stołu 
mówcy,  kłania  się  Buddzie,  nauczycielom,  mnichom*** i  Sandze.  Po 
przemówieniu kolejność pokłonów jest odwrotna.

12. Ofiarowanie kadzidła przez Głównego Nauczyciela Dharmy
13. Sutra Serca po polsku***
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14. Cztery Wielkie Ślubowania po polsku***
15. Gaszenie świec
16. Uwagi końcowe 
17. Zazwyczaj wykonywana jest zbiorowa fotografia.
18. Po zakończeniu ceremonii owoce mogą być zdjęte z ołtarza i podane w jadalni. 

Owoce z ołtarza mają być zjedzone w dniu ceremonii.

2

CEREMONIA OTWARCIA OCZU BUDDZIE

Kiedy
Ceremonia ta odbywa się, kiedy nowy posąg Buddy jest instalowany w sali Dharmy.

Przedmioty, które mają być użyte
● Wielki dzwon
● Moktak 
● Kwiaty na ołtarzu 
● Owoce na ołtarz (nieparzysta liczba sztuk i rodzajów)
● Zasłona z białego papieru w kształcie stożka
● Pędzel do kaligrafii 
● Miska małej brązowej suchej fasoli (fasola azuki, pinto, itp.)
● Czerwony tusz lub woda zabarwiona na czerwono

Ustawienie 
● Przed rozpoczęciem ceremonii twarz Buddy okrywa zasłona z białego papieru 

w kształcie stożka.
● Maty rozłożone w rzędach naprzeciwko Buddy.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca
4. Sutra Tysiąca Oczu i Rąk
5. Otwieranie oczu Buddzie

● Główny  Nauczyciel  Dharmy  zdejmuje  z  Buddy  zasłonę  z  białego  papieru 
w kształcie stożka.
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● Zgromadzenie wykonuje  śpiewy właściwe dla  Buddy,  który znajduje  się  na 
ołtarzu, na przykład Sogamuni Bul czy Kwan Seum Bosal.

● Podczas gdy zgromadzenie wykonuje śpiewy, nauczyciel trzykrotnie śpiewa 
Wielką Dharani. Nauczyciel siedzi zwrócony w kierunku Buddy. Na podłodze 
przed nim znajduje się miska z suchą brązową fasolą,  miska z czerwonym 
tuszem i pędzel do kaligrafii. Nauczyciel bierze garść fasoli i rzuca ją na lewo 
od  Buddy,  następnie  na  prawo od  Buddy,  następnie  na  Buddę.  Następnie 
w powietrzu przed sobą nauczyciel kreśli sanskrycki symbol “Om”. Następnie 
w podobny  sposób  kreśli  “Om”  na  lewym  i  prawym  oku  Buddy,  po  czym 
powtarza to jeszcze dwukrotnie (łącznie trzy razy).

6. Mowa Dharmy
7. Sutra Serca po koreańsku 
8. Cztery Wielkie Ślubowania
9. Gaszenie świec
10. Po zakończeniu ceremonii owoce mogą być zdjęte z ołtarza i podane w jadalni. 

Owoce z ołtarza mają być zjedzone w dniu ceremonii.

3

USTANOWIENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO LUB OPATA

Kiedy
Tą ceremonią publicznie ogłaszany jest nowy nauczyciel prowadzący lub opat.

Przedmioty, które mają być użyte 
● Wielki dzwon
● Moktak 
● Kwiaty na ołtarzu 
● Owoce na ołtarz (nieparzysta liczba sztuk i rodzajów)
● Kij zen (tylko w czasie ceremonii ustanowienia nauczyciela prowadzącego) 

Ustawienie 
● Ustaw stół mówcy przed ołtarzem, umieść na nim mikrofon i kij zen. 
● Maty mają być umieszczone jak do ceremonii ogólnych.

Ogólna forma 
1. Zapalenie świec i kadzideł
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2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około pięciu minut)
4. Wszyscy wstają.
5. Trzy Schronienia 
6. Trzy Schronienia po koreańsku 
7. Śpiewy Kwan Seum Bosal (około pięciu minut)
8. Pięć minut medytacji
9. Mowa  Dharmy  nowoustanowionego  nauczyciela  prowadzącego  lub  opata 

(piętnaście - dwadzieścia minut)
10. Sangha i nowo ustanowiony nauczyciel prowadzący lub opat kłaniają się sobie 

nawzajem (trzy razy).
11. Mowy  gratulacyjne  (mogą  zawierać  mowę  ustępującego  nauczyciela  prowa-

dzącego lub opata).
● Mowy te  powinny trwać  od trzech do pięciu  minut  i  rozpoczynać  się  od 

grupy,  która  jest  najbardziej  oddalona.  Każdy  mówca  zbliża  się  do  stołu 
mówcy,  kłania  się  Buddzie,  nauczycielom,  mnichom*** i  Sandze.  Po 
przemówieniu kolejność pokłonów jest odwrotna.

12. Cztery Wielkie Ślubowania
13. Gaszenie świec
14. Wszyscy siedzą. 
15. Końcowe ogłoszenia
16. Po zakończeniu ceremonii owoce mogą być zdjęte z ołtarza i podane w jadalni. 

Owoce z ołtarza mają być zjedzone w dniu ceremonii. 
17. Ośrodki zen mogą także urządzić potem przyjęcie. 

Przykładowy program patrz strona VIII.33.

4

CEREMONIA INKA
Jest to ceremonia potwierdzająca dla uczniów, którzy otrzymali  oficjalną autoryzację 
Mistrza  Zen  Seung  Sahna,  zwaną  “Inka”,  że  mogą  nauczać  praktyki  kong-anów. 
Uczniowie, którzy otrzymują Inka, mają tytuł Ji  Do Poep Sa. “Ji”  oznacza wskazywać, 
a “Do”  oznacza  prawdziwą  drogę,  zatem  Ji  Do  Poep  Sa  oznacza  kogoś,  kto  naucza 
Dharmy nie tylko poprzez słowa i praktykę formalną, ale także czynem. W rozmowach 
można się do nich zwracać słowami “Poep Sa Nim.”
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Kiedy
W trakcie zgromadzenia Sanghi.

Przedmioty, które mają być użyte
● Wielki dzwon
● Moktak 
● Stół ceremonialny 
● Duży kij zen do mowy formalnej
● Przedmioty do ofiarowania nowemu nauczycielowi: kasa ceremonialne, kij zen, 

książka “Cały świat jest jednym kwiatem” i certyfikat.

Ustawienie
● Maty mają być ułożone jak do ceremonii ogólnej z dwiema matami naprzeciwko 

siebie  w  centrum,  przeznaczonymi  na  walki  Dharmy.  Zaleca  się  postawić 
mikrofon pomiędzy dwiema matami, tak aby publiczność mogła słyszeć wymianę 
zdań podczas walki Dharmy.

● Z  boku  na  stole  ceremonialnym  powinny  znajdować  się  przedmioty  do 
przekazania nowemu Ji Do Poep Sa: czerwone kasa ceremonialne, kij zen, książka 
“Cały świat jest jednym kwiatem” i certyfikat.

● W trakcie przerwy maty mają być usunięte i zastąpione stołem ceremonialnym.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około pięciu minut)

● Mowa powinna zawierać informacje o tym, czym jest Inka, o duchu ceremonii 
oraz o prawidłowym przebiegu walki Dharmy (patrz niżej)

4. Wszyscy wstają
5. Trzy Schronienia 
6. Trzy Schronienia po koreańsku 
7. Śpiewy Kwan Seum Bosal (około pięciu minut) 
8. Trzy minuty medytacji
9. Pierwszy  kandydat  siedzi  zwrócony  plecami  do  ołtarza  i  twarzą  w  kierunku 

Sanghi.
10. Walka Dharmy z Sanghą

● Walka Dharmy trwa, aż prowadzący Mistrz Zen uderzy w moktak
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● Forma walki Dharmy:
1) Pytający podchodzi do przodu, wykonuje pokłon na stojąco i siada.
2) Pytający zadaje pytanie kandydatowi.
3) Tradycyjne  kong-any  nie  są  dozwolone;  pytający  mają  wymyślić  swoje 

własne. 
4) Kandydat odpowiada.
5) Po  zakończeniu  sekwencji  pytający  wykonuje  pokłon  siedząc,  staje  za 

matą,  wykonuje  pokłon na stojąco (nie pełen pokłon) i  wraca na swoje 
miejsce.

● Jeśli  jest  więcej  niż  jeden  kandydat,  kolejne  walki  Dharmy  mają  ten  sam 
przebieg, który się powtarza.

11. Dziesięć minut przerwy. 
12. Usunąć maty użyte w trakcie walk Dharmy i zastąpić stołem ceremonialnym.
13. Użyć moktaka, aby przywołać wszystkich.
14. Mowa prowadzącego Mistrza Zen i prezentacja certyfikatu Inka.
15. Kolejny najwyższy rangą nauczyciel asystuje Mistrzowi Zen w przekazywaniu kija 

(kijów), kasa i książki (książek).
16. Formalna mowa Dharmy (mowy Dharmy) nowych Ji Do Poep Sa (około piętnastu 

minut).
17. Mowy gratulacyjne (jedna lub dwie na kandydata).
18. Wszyscy wstają.
19. Cztery Wielkie Ślubowania po polsku.
20. Ogłoszenia końcowe.
21. Gaszenie świec. 
22. Fotografie.

Przykładowy program patrz strona VIII.35.

5

CEREMONIA PRZEKAZU
Jest to publiczna ceremonia formalnego Przekazu Dharmy. Uczniowie, którzy otrzymują 
Przekaz, mają tytuł “Mistrza Zen”.

Kiedy
W trakcie zgromadzenia Sanghi.
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Przedmioty, które mają być użyte
● Wielki dzwon
● Moktak 
● Stół ceremonialny 
● Podest do siedzenia dla kandydata
● Duży kij zen do mowy formalnej
● Przedmioty do ofiarowania nowemu Mistrzowi Zen: kasa ceremonialne, miotełka 

zen, formalne drewniane miski, książka “Kompas Zen” i certyfikat. 

Ustawienie
● Maty mają być ułożone jako do ceremonii ogólnej z podestem dla kandydata na 

środku. Kandydat siedzi na podeście na macie ze swoim kijem zen na platformie 
przed nim. Przed podestem znajduje się mata dla osoby, która będzie zadawała 
pytania,  aby  mogła  na  niej  usiąść.  Zaleca  się,  aby  postawić  mikrofon  dla 
kandydata i mikrofon dla pytającego tak, aby publiczność mogła słyszeć walkę 
Dharmy. 

● Stół  ceremonialny  powinny  być  przygotowany  z  boku  z  przedmiotami  do 
przekazania  nowemu  Mistrzowi  Zen:  złotym  kasa  ceremonialnym,  miotełką, 
formalnymi drewnianymi miskami, książką “Kompas Zen” i certyfikatem. 

● W trakcie przerwy mata ma być usunięta i  zastąpiona stołem ceremonialnym, 
który ma stanąć przed podestem.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca (około pięciu minut)

● Mowa  powinna  zawierać  informacje  o  tym,  czym  jest  Przekaz,  o  duchu 
ceremonii oraz o prawidłowym przebiegu walki Dharmy (patrz niżej).

4. Wszyscy wstają
5. Trzy Schronienia
6. Trzy Schronienia po koreańsku 
7. Śpiewy Kwan Seum Bosal (około pięciu minut)
8. Trzy minuty medytacji
9. Pierwszy  kandydat  siedzi  zwrócony  plecami  do  ołtarza  i  twarzą  w  kierunku 

Sanghi.
10. Walka Dharmy z Sanghą
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Walka Dharmy z Sanghą
1. Tradycyjnie każdemu kandydatowi zadaje się pięć pytań.
2. Forma walki Dharmy: 

1) Pytający podchodzi do przodu, wykonuje pokłon na stojąco, pełny pokłon, 
pokłon na stojąco i siada.

2) Pytający  zadaje  pytanie  kandydatowi.  Tradycyjne  kong-any  nie  są 
dozwolone; pytający mają wymyślić swoje własne. 

3) Kandydat odpowiada.
4) Po  zakończeniu  sekwencji  pytający  wykonuje  pokłon  siedząc,  staje  za 

matą,  wykonuje  pokłon na stojąco (nie pełen pokłon) i  wraca na swoje 
miejsce.

● Jeśli  jest  więcej  niż  jeden  kandydat,  kolejne  walki  Dharmy  mają  ten  sam 
przebieg. Proces się powtarza.

11. Dziesięć minut przerwy.
12. Usunąć maty i zastąpić stołem ceremonialnym.
13. Użyć moktaka, aby przywołać wszystkich.
14. Mowa prowadzącego Mistrza Zen i prezentacja certyfikatu Przekazu. 
15. Kolejny  najwyższy  rangą  nauczyciel  asystuje  Mistrzowi  Zen  w przekazywaniu 

szaty (szat), miotełki (miotełek) i książki (książek).
16. Formalna Mowa Dharmy (mowy Dharmy) nowego (nowych) Mistrza (Mistrzów) 

Zen (około piętnastu minut).
17. Mowy gratulacyjne (jedna lub dwie na kandydata) 
18. Wszyscy wstają.
19. Cztery Wielkie Ślubowania po polsku
20. Ogłoszenia końcowe
21. Gaszenie świec
22. Fotografia
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3

CEREMONIE OSOBISTE

1

CEREMONIA MAŁŻEŃSKA
Wszyscy Nauczyciele Dharmy mogą udzielać ślubów, ale w zależności od kraju mogą 
musieć uzyskać certyfikację i  potwierdzenie ze Szkoły Zen Kwan Um, by śluby miały 
moc prawną. Każdy kraj ma osobne przepisy regulujące udzielanie ślubów, więc należy 
się zapoznać z wymogami prawnymi odpowiednio wcześnie przed ceremonią. W Polsce 
ślub zawarty w Szkole Zen Kwan Um nie ma mocy prawnej i by ją  uzyskać, para musi 
zawrzeć ślub cywilny.***

Przedmioty, które mogą być użyte
● Duży dzwon
● Dokumenty wymagane przez lokalne prawo
● Świadectwo Ślubu ośrodka zen
● Moktak
● Kwiaty na ołtarz
● Owoce na ołtarz
● Kwiaty dla biorących ślub
● Krzesła dla rodziny i gości biorących ślub

Odprawiający ceremonię
● Osoba uprawniona do udzielenia ślubu
● Osoba uderzająca w moktak i dzwon
● Pomocnicy

Proponowane ustawienie
● Na ołtarzu ustaw świece, kadzidło i kwiaty.
● Około  trzy  metry  przed  ołtarzem  umieść  przodem  do  niego  dwie  maty  do 

pokłonów dla biorących ślub.
● Ustaw krzesła i maty dla gości i rodziny za matami dla biorących ślub.

Ustalenia pomiędzy udzielającym ślubu a parą
● Para powinna omówić z udzielającym ślub kwestię datku dla niego i dla ośrodka 

zen.
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● Poniższy  opis  sugeruje  przebieg  ceremonii.  Udzielający  i  biorący  ślub  mogą 
wprowadzać zmiany zgodnie z własnymi preferencjami. Powinni ustalić, czy para 
lub ośrodek zen przygotuje program ceremonii do rozdania uczestnikom.

● Udzielający i biorący ślub mogą wybrać stroje, w jakich chcą wystąpić. Nie ma 
obowiązku zakładania tradycyjnych szat.

Planowanie ceremonii, a ośrodek zen
● Jeżeli  ceremonia  lub  przyjęcie  odbywają  się  w  ośrodku  zen,  należy  pamiętać 

o przestrzeganiu tradycyjnych zwyczajów świątynnych. Nie podaje się alkoholu 
ani mięsa.

● Należy ustalić, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie kwiatów i owoców na 
ołtarz, krzeseł oraz jedzenia.

Proponowany przebieg ceremonii
1. Muzyka przed rozpoczęciem ceremonii na powitanie gości
2. Zapalenie świec i kadzideł
3. Dzwon otwierający
4. Mowa otwierająca (około pięciu minut)
5. Wszyscy wstają.
6. Trzy Schronienia
7. Trzy Schronienia po koreańsku
8. Śpiewy Kwan Seum Bosal (wspólnie)
9. Wszyscy siadają, za wyjątkiem udzielającego ślubu i pary.
10. Udzielający ślubu zwraca się twarzą do zgromadzonych. Biorący ślub zwracają 

się twarzami do siebie, pozostając na matach, z rękoma złożonymi w hapczang. 
Poduszki leżą po prawej stronie.

11. Udzielający ślubu mówi: 
● “Pokłońcie się sobie nawzajem”

12. Biorący ślub kłaniają się sobie nawzajem
● Podążając za moktakiem para kłania się stojąc, wykonuje trzy pełne pokłony 

i pokłon  stojąc.  Maty  należy  umieścić  na  tyle  daleko  od  siebie,  żeby  nie 
przeszkadzały  w  pokłonach.  Patrz:  forma  moktaka  dla  trzech  pełnych 
pokłonów na stronie IV.14. Po wykonaniu pokłonów biorący ślub przekładają 
poduszki i stają za matami zwróceni twarzami do ołtarza.

13. Udzielający ślubu mówi:
● Ofiarujcie kadzidło Buddzie.
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14. Para ofiarowuje kadzidło Buddzie
15. Główna mowa (udzielający ślubu)
16. Przysięgi małżeńskie

● Biorący  ślub  stają  pomiędzy  matami,  zwróceni  twarzami  do  ołtarza, 
powtarzają  słowa  przysięgi  za  prowadzącym  ceremonię.  Nie  ma  potrzeby 
odczytywania nagłówków.

● Przysięgi:
1. Poglądy:  W  naszym  wspólnym  życiu  małżeńskim  przysięgamy 

przełamywać poglądy oparte na uprzedzeniach i  widzieć się  nawzajem 
takimi, jacy jesteśmy.

2. Myśli:  Przysięgamy uwolnić  się  od  uczuć  wynikających  z  samolubnych 
pragnień i lęków, abyśmy mogli otworzyć przed sobą swoje serca.

3. Postępowanie:  Ślubujemy  współczucie  wobec  siebie  nawzajem 
i wszystkich istot.

4. Mowa:  Ślubujemy powstrzymywać  się  od  szorstkich  i  kłamliwych słów 
wobec siebie i o sobie nawzajem.

5. Praca:  Ślubujemy  pracować  w pokoju  i  zgodnie  z  zasadami  etyki  oraz 
wspierać się nawzajem w pracy.

6. Wysiłek: Ślubujemy wspierać się nawzajem w budowaniu domu opartego 
na współczuciu i miłości.

7. Uważność: Ślubujemy zawsze być uważni wobec siebie nawzajem i wolni 
od własnych idei i przekonań, abyśmy mogli widzieć się nawzajem takimi, 
jacy jesteśmy.

8. Medytacja:  Ślubujemy  nawzajem  zachęcać  się  do  podążania  wspólnie 
drogą bodhisattwy.

17. Udzielający ślubu mówi: „A teraz ostatnia przysięga...”
18. Wymiana obrączek
19. Mowy gratulacyjne (około pięciu minut każda) członków rodziny i przyjaciół pary, 

których przedstawia udzielający ślubu.
20. Wszyscy wstają.
21. Cztery Wielkie Ślubowania.
22. Udzielający ślubu mówi: „Proszę usiąść. Uwagi zamykające wygłosi ________  i 

zakończymy ceremonię gasząc świece”.
23. Uwagi zamykające
24. Na koniec uwag zamykających udzielający ślubu gasi świece i kłania się Buddzie.
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2

CEREMONIA SETNEGO DNIA ŻYCIA DZIECKA
Jest to ceremonia dla uczczenia pierwszych stu dni życia dziecka. Można zorganizować 
ją jako część ceremonii wskazań (po mantrze skruchy), albo jako oddzielną uroczystość.

Kiedy
W dowolnej chwili po setnym dniu od narodzin.

Przedmioty, które mają być użyte
Świeża woda w naczyniu ofiarnym na ołtarzu

Ogólna forma (jeśli ceremonia jest częścią ceremonii wskazań, należy wykonać tylko 
punkty 5-10)

1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Rodzice i prowadzący ceremonię stają z dzieckiem przed ołtarzem.
4. Uwagi otwierające (nie dłużej niż pięć minut)
5. Śpiewy Kwan Seum Bosal (trzy minuty)
6. Prowadzący  bierze  naczynie  ofiarne  z  ołtarza.  Zanurza  dwa  pierwsze  palce 

w wodzie i trzy razy dotyka nimi czoła dziecka powyżej miejsca między brwiami 
(punkt trzeciego oka).

7. Za pierwszym razem mówi: „Wielka Miłość”.
8. Za drugim razem mówi: „Wielkie Współczucie”.
9. Za trzecim razem mówi: „Wielka Droga Bodhisattwy”.
10. Prowadzący stawia naczynie na ołtarz.
11. Cztery Wielkie Ślubowania po polsku
12. Gaszenie świec

3

CEREMONIA SKRUCHY
Każda istota ludzka popełnia błędy. Z punktu widzenia zen istotne jest,  jak wyraźnie 
widzimy własny błąd i jak możemy go naprawić. Oprócz praktyk istotnym narzędziem 
naprawy błędu jest udział w ceremonii skruchy.

Jeżeli członek Sanghi zrobił coś na szkodę Sanghi lub innego członka, nauczyciel lub 
starszy uczeń może poprosić tę osobę o wzięcie udziału w ceremonii skruchy. Równie 
dobrze ona sama, widząc skutki  swojego działania,  może poprosić  o zorganizowanie 
ceremonii, aby pomóc wspólnocie.
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Ustawienie
Umieść matę naprzeciw ołtarza.

Ogólna forma
1. Osoba  wykonująca  akt  skruchy  podchodzi  do  ołtarza  i  wykonuje  trzy  pełne 

pokłony przed Buddą.
2. Następnie siada na macie, zwrócona w stronę zgromadzonych i wygłasza krótką 

mowę zazwyczaj złożoną z trzech części: powód skruchy, wyrażenie żalu, prośba 
o przebaczenie.

3. Nauczyciel  lub  starszy  uczeń może  również  wygłosić  krótką  mowę na  temat 
karmy i prawdziwej skruchy.

4. Osoba wykonująca akt skruchy następnie wstaje i wykonuje trzy pełne pokłony 
przed zebranymi i kolejne trzy pełne pokłony przed Buddą. Członkowie Sanghi 
siedząc  z  dłońmi  w  hapczangu  odwzajemniają  każdy  pełny  pokłon  siedząc. 
Ceremonia jest zakończona, a mata wraca na poprzednie miejsce.

4

CEREMONIA ROCZNICOWA
Ceremonię  rocznicową  (pamiątkową,  pogrzebową)  przeprowadza  się  ze  względu  na 
śmierć lub wybrane rocznice śmierci.

Kiedy
W dniu śmierci................................................... Ji Jang Bosal
po trzech lub pięciu dniach.............................pełna ceremonia upamiętnienia
po siedmiu dniach..............................................Ji Jang Bosal
po czterdziestu dziewięciu dniach................pełna ceremonia upamiętnienia
po stu dniach.......................................................Ji Jang Bosal
po roku..................................................................Ji Jang Bosal
po trzech latach..................................................Ji Jang Bosal

Zazwyczaj  śpiewa  się  Ji  Jang  Bosal,  ponieważ  jest  przewodnikiem  prowadzącym  do 
Amita  Bul.  Można  także  śpiewać  Namu  Amita  Bul.  Ji  Jang  Bosal  można  śpiewać 
codziennie przez pierwsze czterdzieści dziewięć dni.
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Przedmioty, które mają być użyte
● Duży dzwon
● Dzwon na ołtarz
● Moktak
● Kwiaty na ołtarz
● Owoce na ołtarz (oprócz brzoskwiń)
● Imię i wizerunek zmarłej osoby (jeśli jest dostępny) na najniższym poziomie

Ustawienie
● Ustawienie  jak  do  codziennej  medytacji,  chyba  że  udział  bierze  wiele  osób  - 

wtedy należy skorzystać z układu jak do ceremonii ogólnej
● Ceremonia upamiętnienia może też być ceremonią pogrzebową lub ceremonią 

po kremacji.  W przypadku kremacji  urnę  można umieścić  na  podłodze  przed 
ołtarzem. W przypadku ceremonii pogrzebowej nie ma potrzeby wnoszenia ciała.

Szczególne zasady ceremonii upamiętnienia
Ponieważ nie jest to ceremonia sponsorowana przez ośrodek zen, ale odbywa się na 
prośbę rodziny, należy podzielić pewne obowiązki.

1. Obowiązki ośrodka zen:
● Zapewnić i przygotować miejsce na przeprowadzenie ceremonii.
● Przygotować ołtarz.
● Udostępnić  pomieszczenia  ośrodka  zen  do  przygotowania  jedzenia  i  – 

w miarę możliwości i na prośbę rodziny - zakwaterowania gości, w sposób 
niekolidujący z codziennym działaniem ośrodka.

2. Obowiązki ośrodka zen, jeżeli zmarły pełnił funkcję w świątyni:
● Jeżeli zmarły pełnił w świątyni funkcję, ośrodek zen może przyjąć na siebie 

część obowiązków rodziny.
● Zaproszenie innych członków ośrodka.
● Nagranie przebiegu ceremonii.
● Organizacja  i  opłacenie  usług fotografa,  podobnie jak w przypadku innych 

ceremonii w ośrodku zen.
3. Obowiązki rodziny:

● Zamówienie  ogłoszenia  w  prasie  (zazwyczaj  za  pośrednictwem  domu 
pogrzebowego).

● Organizacja i wskazanie osób, które będą przemawiać w trakcie ceremonii.
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● Zapewnienie owoców (w nieparzystej liczbie gatunków i sztuk) oraz kwiatów 
na ołtarz. Nie należy przynosić brzoskwiń. Uważa się, że duchy zmarłych ich 
nie lubią ze względu na meszek, nie zechcą przystąpić do ceremonii  i  nie 
usłyszą śpiewów.

● W razie potrzeby wypożyczenie krzeseł.
● Jeżeli  po  ceremonii  organizowane  jest  przyjęcie,  należy  zaplanować  je 

z ośrodkiem zen.  Napoje  alkoholowe  i  mięso nie  są  dozwolone na  terenie 
ośrodka.

● Jakie jedzenie będzie podawane?
● Kto jest odpowiedzialny za zakupy?
● Kto przygotuje jedzenie?
● Kiedy będzie ono przygotowywane?
● Ośrodek zen powinien otrzymać ofiarę za wykorzystanie świątyni.
● Nauczyciel  Dharmy  prowadzący  ceremonię  upamiętnienia  powinien 

otrzymać ofiarę.

Ogólna forma
1. Zapalenie świec i kadzideł
2. Dzwon otwierający
3. Mowa otwierająca
4. Wszyscy śpiewają: Ji Jang Bosal
5. Przyjaciele i rodzina składają ofiarę z kadzidła.

● Każda  osoba  wychodzi  do  przodu,  składa  ofiarę  z  kadzidła  przed  Buddą 
i wraca  na  swoje  miejsce.  Po  zakończeniu  ofiarowań  wszyscy  kłaniają  się 
jednocześnie i pozostają w pozycji stojącej.

6. Prowadzący ceremonię dzwoni ręcznym dzwonkiem i śpiewa: Wzywam buddów 
i bodhisattwów...

7. Wszyscy mówią: Chwała Amita Bul...
8. Prowadzący mówi: W tym świecie nietrwałości...
9. Mowa Dharmy do zmarłego (prowadzący)
10. Wszyscy śpiewają Mantrę Unicestwienia Piekła
11. Wszyscy śpiewają Mantrę Kresu Nienawiści
12. Wszyscy wstają
13. Prowadzący  ceremonię  dzwoni  ręcznym  dzwonkiem  i  śpiewa  Wielką  Mantrę 

Przyzwania
14. Wszyscy mówią słowa Trzech Schronień w dziesięciu kierunkach
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15. Wszyscy siadają
16. Prowadzący mówi: Ze szczerego serca zapraszamy wszystkie istoty...
17. Ludzka droga (wspólnie)
18. Prowadzący mówi: Z czystym sercem zapraszam...
19. Wszyscy mówią: Wszystkie formy są puste...
20. Prowadzący mówi: Cztery żywioły rozpraszają się niczym we śnie...
21. Wszyscy śpiewają: Namu Amita Bul
22. Wszyscy mówią: Niech cała wartość zgromadzona poprzez tę ceremonię...
23. Krótkie mowy rodziny i/lub przyjaciół
24. Wszyscy śpiewają, a prowadzący dzwoni ręcznym dzwonkiem: Namu Dae Seung 

In Ro Wang Bosal
25. Prowadzący mówi: Dziś przy tej zewnętrznej bramie żegnamy...
26. Podczas gdy prowadzący podchodzi do ołtarza i podpala tabliczkę z imieniem, 

wszyscy śpiewają: Om biro Gije Sabaha
27. Wszyscy śpiewają Mantrę Korzystnego Odrodzenia
28. Wszyscy wstają
29. Cztery Wielkie Ślubowania (wspólnie)
30. Członek rodziny lub przyjaciel mówi: Dziękujemy, że przyszliście i śpiewaliście 

dla [zmarłego].
31. Gaszenie świec
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Rozdział V: Wskazania

Wymagania i zobowiązania V.2
Pięć wskazań V.2
Dziesięć wskazań  (Nauczyciel Dharmy w Treningu oraz haeng-ja) V.2
Nauczyciel Dharmy (Poep Sa) V.3
Nowicjusze mnisi i mniszki (Sunim) V.4
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WYMAGANIA I ZOBOWIĄZANIA

PIĘĆ WSKAZAŃ

Wymagania
1. Uczestnictwo w jednym siedmiodniowym YMJJ lub dwóch trzydniowych YMJJ
2. Przed ceremonią można zamówić własną krótką szatę w Biurze Szkoły.***

Otrzymasz podczas ceremonii
1. Certyfikat przyjęcia pięciu wskazań
2. Buddyjskie imię
3. Małe brązowe kasa; jest to mała replika szaty Buddy

Obowiązki po przyjęciu Wskazań
● Używać wskazań jako duchowych wskazówek

1

DZIESIĘĆ WSKAZAŃ 
(Nauczyciel Dharmy w Treningu oraz haeng-ja)
Tytuł  Nauczyciel  Dharmy  w  Treningu  jest  przeznaczony  dla  osób,  które  odbywają 
trening, aby stać się Nauczycielami Dharmy. Tytuł haeng-ja jest przeznaczony dla osób, 
które odbywają trening, by stać się nowicjuszami - mnichami lub mniszkami. Wszyscy 
muszą najpierw ukończyć ten trening.

Wymagania
1. Musi  minąć  dwa  lata  od  czasu  przyjęcia  pięciu  wskazań  (lub  rok,  jeśli  żyjesz 

w ośrodku zen)
2. Trzeba znać formalny styl praktyki - jak pokłony, siedzenie, śpiewy oraz Yong 

Maeng Jong Jin
3. Trzeba otrzymać zgodę nauczyciela prowadzącego ze swojego ośrodka zen
4. Napisać list, który opisuje własną motywację do praktyki
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Otrzymasz podczas ceremonii
1. Certyfikat  przyjęcia  dziesięciu  wskazań  oraz  tytuł  Nauczyciela  Dharmy 

w Treningu 
2. Zwierciadło Dharmy 
3. Kompas Zen

Obowiązki po przyjęciu Wskazań
● Spędzić pierwszy rok ucząc się form w naszej Szkole, opanować moktak, dzwon, 

czugpi, śpiewy specjalne oraz formy używane na YMJJ 
● Spędzić drugi rok doskonaląc swój styl nauczania poprzez pracę z Ji Do Poep Sa 

Nimem 
● Haeng-ja utrzymują ogolone głowy przez cały czas.

W tym momencie ścieżka powinna się rozdzielić i  uczeń powinien zdecydować,  czy 
wybiera  drogę  świecką  czy  drogę  mnisią  (bhikku/bhikkuni).  Tytuły  te  będą  opisane 
poniżej wraz ze swoimi równoważnymi odpowiednikami.

2

NAUCZYCIEL DHARMY (Poep Sa)
Świecka funkcja, będąca ekwiwalentem dla nowicjuszy - mnichów lub mniszek.

Wymagania
1. Opanować formy praktyki oraz styl nauczania i uzyskać zgodę od swojego Ji Do 

Poep Sa Nima
2. Uczestniczyć przynajmniej w czterech odosobnieniach w ciągu roku
3. Brać udział przynajmniej w jednym YMJJ dla Nauczycieli Dharmy w ciągu dwóch 

lat
4. Rozmawiać ze swoim nauczycielem regularnie

Otrzymasz podczas ceremonii
1. Certyfikat Nauczyciela Dharmy
2. Szatę Nauczyciela Dharmy (skontaktuj się z Biurem Szkoły, aby wcześniej taką 

zamówić)
3. ***

Obowiązki po ceremonii
● Dawać przykład przez zamiar codziennego życia z jasnością, szczodrością i we 

współczujący sposób
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● Dawać mowy i wprowadzenia do praktyki, korzystając z własnego doświadczenia
● Wspierać i pomagać naszym ośrodkom zen w każdy możliwy sposób
● Zaakceptować  Dae  Soen  Sa  Nima  jako  naszego  nauczyciela  z  zamiarem 

rozprzestrzenienia jego nauczania w naszych ośrodkach zen
● Sprawiać,  aby  podstawowym  celem  naszego  życia  było  stawanie  się  jasnym 

i pomaganie innym

W czasie, kiedy zostaje się Nauczycielem Dharmy, uiszcza się opłatę rejestracyjną dla 
Szkoły Zen Kwan Um. Składka Nauczyciela Dharmy jest płacona począwszy od miesiąca, 
w  którym  przyjmuje  się  wskazania.  Te  pieniądze  są  przeznaczone  dla  dalszego 
nauczania, jak na przykład drukowanie śpiewników, pokrywanie kosztów podróży dla Ji 
Do Poep Sa Nimów, funduszu pożyczkowego dla Nauczycieli Dharmy na niektóre cele, 
i tak dalej. 

Szata Nauczyciela Dharmy jest pożyczona i musi być zwrócona, jeśli zdecydujesz 
się oddać swoje wskazania Nauczyciela. Wszyscy Nauczyciele Dharmy są uprawnieni do 
udzielania ślubów.

Nauczyciel  prowadzący  jest  uprawniony  do  tego,  by  dostosować  powyższe 
wymagania do sytuacji Nauczyciela Dharmy; może on również wymagać od Nauczycieli 
Dharmy, którzy nie spełniają swoich zobowiązań, by zwrócili długą szatę.

3

NOWICJUSZE MNISI I MNISZKI (Sunim)
Tytuł sami oraz samini jest ekwiwalentem dla świeckiego Nauczyciela lub Nauczycielki 
Dharmy.

Wymagania
1. Opanować formy praktyki oraz styl nauczania i otrzymać zgodę od swojego Ji Do 

Poep Sa Nima
2. Uczestniczyć przynajmniej w czterech odosobnieniach w ciągu roku
3. Brać udział przynajmniej w jednym YMJJ dla Nauczycieli Dharmy w ciągu dwóch 

lat
4. Rozmawiać ze swoim nauczycielem regularnie
5. Otrzymać zgodę od Mistrza Zen lub odpowiedniego mnicha/mniszki
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Otrzymasz podczas ceremonii
1. Certyfikat  przyjęcia  dziesięciu  mnisich  wskazań  nowicjatu  (wskazania  od 

szóstego  do  dziesiątego  różnią  się  od  wskazań  dla  świeckich  Nauczycieli 
Dharmy).

2. Mnisie imię (różne od imienia świeckiego).
3. Mnisie miski.
4. Mnisie szaty (skontaktuj się z Biurem Szkoły, aby wcześniej takie zamówić)
5. Mnisie brązowe kasa

Obowiązki po ceremonii
● Nauczyć się i żyć według mnisich wskazań
● Utrzymywać głowę ogoloną
● Dawać przykład przez zamiar codziennego życia z jasnością, szczodrością i we 

współczujący sposób
● Dawać mowy i wprowadzenia do praktyki, korzystając z własnego doświadczenia
● Wspierać i pomagać naszym ośrodkom zen w każdy możliwy sposób
● Zaakceptować  Dae  Soen  Sa  Nima  jako  naszego  nauczyciela  z  zamiarem 

rozprzestrzenienia jego nauczania w naszych ośrodkach zen
● Sprawiać,  aby  podstawowym  celem  naszego  życia  było  stawanie  się  jasnym 

i pomaganie innym

4

SZESNAŚCIE WSKAZAŃ 
(Starszy Nauczyciel Dharmy: Son Do Poep Sa)
Świecki tytuł odpowiadający mnichowi lub mniszce (bhikku/bhikkuni). Tytuł oznacza: 
“Dobry Przewodnik”.

Wymagania
1. Musi minąć pięć lat od czasu zostania pełnym Nauczycielem Dharmy 
2. Napisać esej pt. “Czym jest działanie bodhisattwy?” (Bodhisattva Action)
3. Otrzymać zgodę od Nauczyciela Prowadzącego 

Otrzymasz podczas ceremonii
1. Certyfikat Starszego Nauczyciela Dharmy
2. Zielone ceremonialne kasa
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Obowiązki po przyjęciu Wskazań
● Ustanowić żywy przykład praktyki zgodnie ze swoimi wskazaniami
● Nauczać na (nie kong-anowych) rozmowach osobistych
● Prowadzić Yong Maeng Jong Jin podczas nieobecności Ji Do Poep Sa
● Pomagać Ji Do Poep Sa
● Prowadzić uroczystości (ceremonie  setnego dnia narodzin, pogrzeby, śluby, itd.)
● Prowadzić w lokalnym ośrodku zen ceremonie podczas nieobecności Ji Do Poep 

Sa (pozwala to ośrodkowi zen mieć ceremonie dla miejscowych członków, kiedy 
sobie tego życzą)

5

CZTERDZIEŚCI OSIEM WSKAZAŃ (Nauczyciel Bodhisattwa)
Świecki odpowiednik pełnego mnicha lub mniszki (bhikku/bhikkuni)

Wymagania
1. Musi być Starszym Nauczycielem Dharmy przez rok
2. Musi pragnąć pomagać ośrodkowi zen poprzez pracę na jego rzecz
3. Musi posiadać zgodę Nauczyciela Prowadzącego

Otrzymasz podczas ceremonii
1. Certyfikat Nauczyciela Bodhisattwy
2. Szafirowe ceremonialne kasa

Obowiązki po przyjęciu Wskazań
● Nauczyć się i podążać według czterdziestu ośmiu wskazań
● Utrzymywać cały czas włosy krótkie wedle wskazania Ji Do Poep Sa Nima
● Pracować na rzecz ośrodka zen i jeśli to możliwe, mieszkać tam

Główną  różnicą  między  Starszym  Nauczycielem  Dharmy  a  Nauczycielem  Dharmy 
Bodhisattwą jest  widoczność  i  poziom zaangażowania  w nauczanie  i  praktyki  naszej  
Szkoły. U Nauczycieli Dharmy poświęcenie praktyce jest nastawione na to, by rodzina 
była pierwsza, potem ośrodek zen. Dla nauczycieli Bodhisattwów skupienie jest wpierw 
na  ośrodku  zen,  potem  na  rodzinie.  Wielu  ludzi,  którzy  zostają  Nauczycielami 
Bodhisattwami,  czuje  połączenie  ze  zwykłymi  mnichami  i  mniszkami,  ale  z  powodu 
swojej  sytuacji  życiowej  nie  mogą  wstąpić  na  mnisią  ścieżkę,  która  wymaga  jeszcze 
większej widoczności i zaangażowania.
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6

PEŁEN MNICH LUB MNISZKA (Sunim)
Bhikku/bhikkuni jest odpowiednikiem Starszego Nauczyciela Dharmy

Wymagania
1. Musi być nowicjuszem przez dwa lata.
2. Musi posiadać zgodę Mistrza Zen

Otrzymasz podczas ceremonii
1. Mnisi certyfikat
2. Mnisie kasa

Odpowiedzialność po przyjęciu wskazań
● Kontynuować klasztorny trening rozpoczęty jako nowicjusz
● Ustanowić żywy przykład praktyki zgodnie ze swoimi wskazaniami
● Nauczać na (nie kong-anowych) rozmowach osobistych 
● Prowadzić Yong Maeng Jong Jin podczas nieobecności Ji Do Poep Sa
● Pomagać wszystkim
● Prowadzić uroczystości (ceremonie setnego dnia narodzin, pogrzeby, śluby, etc)
● Prowadzić w lokalnym ośrodku zen ceremonie podczas nieobecności Ji Do Poep 

Sa (pozwala to ośrodkowi zen mieć ceremonie dla miejscowych ludzi, kiedy sobie 
tego życzą) 

7

JI DO POEP SA
Tytuł ten oznacza: “Przewodnik Punktu”.
Patrz: strona VII.13

8

MISTRZ ZEN
Patrz: strona VII.14
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2

WSKAZANIA

1

PIĘĆ WSKAZAŃ
1. Ślubuję powstrzymać się od zabierania życia.
2. Ślubuję powstrzymać się od brania rzeczy mi nie danych.
3. Ślubuję powstrzymać się od niewłaściwego działania powodowanego żądzą.
4. Ślubuję powstrzymać się od kłamstwa.
5. Ślubuję  powstrzymać  się  od  przyjmowania  środków  odurzających,  które 

powodują nieświadomość.

2

NAUCZYCIELE DHARMY W TRENINGU
(biorą dodatkowe pięć)

6. Ślubuję nie mówić o błędach innych.
7. Ślubuję nie chwalić siebie i nie spoglądać na innych z góry.
8. Ślubuję nie być chciwym, lecz szczodrym.
9. Ślubuję nie ulegać gniewowi i zachowywać harmonię.
10. Ślubuję nie oczerniać trzech klejnotów (Buddy, Dharmy i Sanghi).

(Nauczyciele Dharmy nie biorą dodatkowych wskazań.)

3

STARSI NAUCZYCIELE DHARMY
(biorą o sześć więcej)

11. Przyjmuję schronienie w Buddzie.
12. Przyjmuję schronienie w Dharmie.
13. Przyjmuję schronienie w Sandze.
14. Ślubuję szczodrość wobec ludzi.
15. Ślubuję współczującą mowę oraz współczujące działanie wobec ludzi.
16. Ślubuję wspólne działanie z ludźmi oraz stanie się jednym i  osiągnięcie Drogi 

Buddy.

4

NAUCZYCIELE BODHISATTWOWIE
(biorą dodatkowo czterdzieści osiem wskazań po tym, jak byli Starszym Nauczycielem 
Dharmy przez rok)

17. Szanować swoich nauczycieli i przyjaciół.
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18. Nie pić alkoholu.
19. Nie jeść mięsa.
20. Nie jeść pięciu ostrych korzeni (czosnek, cebula, szalotka, por, szczypior).
21. Zawsze zachęcać osobę, która popełniła wykroczenie, do skruchy i zmiany.
22. Prosić o Dharmę nauczycieli oraz przekazywać im darowizny.
23. Zawsze udawać się w miejsca, gdzie nauczana jest Dharma.
24. Nie wypierać się Mahajany.
25. Dbać o chorych.
26. Nie posiadać broni ani narzędzi służących do zabijania.
27. Nie działać jako wysłannik nasilający wrogość między walczącymi stronami.
28. Nie robić interesów ze złymi intencjami.
29. Nie mówić źle o innych.
30. Nie podkładać ognia, który mógłby naruszyć dzikie życie.
31. Nie uczyć innych niż Mahajana doktryn.
32. Uczyć właściwie, bez pożądania osobistego zysku.
33. Nie  używać  swojej  dharmicznej  pozycji,  by  otrzymywać  przysługi  od  ludzi 

u władzy.
34. Nie zostawać nauczycielem nim posiądzie się jasne zrozumienie Buddhadharmy.
35. Nie  plotkować  ani  nie  szerzyć  plotek,  by  oczerniać  lub  tworzyć  niezgodę 

w Sandze.
36. Zawsze kultywować praktykę wyzwalania czujących istot i zachęcać innych do 

robienia tego samego.
37. Być współczującym i nie szukać zemsty.
38. Porzucić arogancję i prosić o nauczanie.
39. Porzucić urazę i arogancję i uczyć właściwie.
40. Nie porzucać trzech klejnotów i zawsze kultywować ścieżkę bodhisattwy.
41. Zręcznie  przekazywać  niezbędne  środki  trzem  klejnotom  z  umysłem 

współczucia.
42. Nie przyjmować korzyści wyłącznie dla siebie.
43. Nie przyjmować specjalnych zaproszeń, które wyróżniają cię spośród wspólnoty 

jednocześnie wykluczając innych jej członków.
44. Nie składać specjalnych zaproszeń mnichom.
45. Nie zarabiać na życie poprzez zakazane lub szkodliwe sposoby.
46. Zajmować się sprawami świątyni uczciwie i nie być dwulicowym w nauczaniu.
47. Zawsze znajdować sposób, by chronić wszystkich członków oraz wszystkie dobra 

Sanghi.
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48. Nie działać w żaden sposób, który mógłby zaszkodzić jakiejkolwiek istocie.
49. Nie oglądać ani nie brać udziału w niewłaściwych aktywnościach.
50. Zawsze trzymać się ścieżki Mahajany.
51. Zawsze utrzymywać wielkie ślubowania Mahajany.
52. Zawsze podążać za wskazaniami.
53. Podczas odosobnień zawsze unikać ryzykownych sytuacji.
54. Zawsze utrzymywać właściwą kolejność siedzenia.
55. Kultywować cnoty i mądrość.
56. Nie rozróżniać dając wskazania bodhisattwy.
57. Nie zostawać nauczycielem dla osobistego zysku.
58. Nie używać wskazań do zastraszania innych.
59. Nie myśleć na temat łamania wskazań.
60. Zawsze szanować i utrzymywać wskazania.
61. Zawsze nauczać wszystkie istoty.
62. Zawsze zajmować miejsce pełne szacunku nauczając Dharmy.
63. Nie ustanawiać niewłaściwych zasad, by kontrolować Sanghę.
64. Nie działać w żaden sposób, który mógłby zniszczyć Buddhadharmę.

5

NOWICJUSZE MNISI I MNISZKI
(biorą  dziesięć  wskazań,  a  później  biorą  dwieście  pięćdziesiąt  więcej,  by  stać  się 
pełnymi mnichami i pięćset, by stać się pełnymi mniszkami)

1. Ślubuję powstrzymywać się od zabierania życia.
2. Ślubuję powstrzymywać się od zabierania rzeczy mi nie danych.
3. Ślubuję powstrzymać się od niewłaściwego działania powodowanego żądzą.
4. Ślubuję powstrzymywać się od kłamstwa.
5. Ślubuję  powstrzymać  się  od  przyjmowania  środków  odurzających,  które 

powodują nieświadomość.
6. Ślubuję powstrzymywać się przed wchodzeniem na wysokie podium i wszelkimi 

działaniami powodowanymi pychą.
7. Ślubuję powstrzymać się od używania ozdób, perfum i maści.
8. Ślubuję powstrzymać się od wszelkich zabaw, takich jak występy i taniec.
9. Ślubuję powstrzymywać się od gromadzenia złota, srebra, pieniędzy i klejnotów.
10. Ślubuję  powstrzymywać  się  od  jedzenia  o  niewłaściwych  porach  i  trzymania 

zwierząt.
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MNISI I MNISZKI (pierwsze dwieście pięćdziesiąt wskazań)
Dwieście  pięćdziesiąt  wskazań  jest  za  długie,  aby  tutaj  je  wszystkie  wymieniać,  ale 
można je tu krótko omówić. Zasadniczo reguły są wymienione w kolejności według grup 
od zasadniczych do drobnych. Są one prezentowane pozytywnie (jeśli  tak zrobisz, to 
działanie jest niewłaściwe).

A. Pierwsza grupa zawiera:
● Nieutrzymywanie celibatu
● Kradzież
● Zabijanie
● Chełpienie się swoimi nieistniejącymi osiągnięciami duchowymi

B. Druga grupa zawiera:
● Nietrzymanie się ducha celibatu (innymi słowy, oznacza to, że trzeba nie tylko 

uniknąć złego postępowania, ale i flirtowania z myślą o aktywności seksualnej).
● Ustawianie  siebie  przed  innymi.  Na  przykład  wybranie  większego pokoju  bez 

pozwolenia.
● Kłamanie o działaniach innych z powodu gniewu czy chęci zemsty.
● Zakłócanie harmonii Sanghi indywidualnie lub w ramach jakiejś grupy.
● Bycie  nierozsądnym,  niesprawiedliwym,  działanie  wbrew  naukom  lub 

twierdzenie, że inni mają błędne pojęcie o tym, co jest niewłaściwe.

C. Trzecia grupa zawiera:
● Gromadzenie odzieży, która jest niepotrzebna.
● Proszenie kogoś o więcej, niż dana osoba jest w stanie dać. Na przykład pójść do 

rzemieślnika,  który  robi  dla  mnicha  czy  mniszki  prezent  od  świeckich  ludzi 
i zaoferować mu większą kwotę,  by wykonał  prezent  z  większą dbałością,  niż 
wskazana przez ofiarodawcę.

● Handel lub otrzymywanie złota i srebra i trzymanie go dla siebie.
● Przekazywanie fortuny innemu mnichowi lub mniszce albo sobie lub innym.

D. Czwarta grupa zawiera bardziej szczegółowe przykłady poprzednich reguł. Wiele 
z nich odnosi się do czasów Buddy, wiele z nich ma za zadanie pomóc mnichowi lub 
mniszce utrzymać spokojny umysł. Pięć pierwszych wskazań znajduje się w tej grupie 
w takiej czy innej formie. Niektóre z Reguł Świątyni również pojawiają się w tej grupie, 
podobnie jak wiele wskazań dla Nauczycieli Dharmy Bodhisattwów. 
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E.  Piąta  grupa  główna  ma  wiele  powtarzających  się  stwierdzeń.  Na  przykład 
moglibyśmy powiedzieć: “Nigdy nie wybuchaj głośnym śmiechem”. Ale tamte wskazania 
mówią:  “Nie  wybuchaj  głośnym  śmiechem,  kiedy  siedzisz  w  domu.  Nie  wybuchaj 
głośnym śmiechem, kiedy idziesz przez wioskę”.

● Znajduje się tam wiele podobnych przykładów, które dotyczą uporządkowania, 
traktowania  świętych  miejsc,  nauczania  Dharmy.  Na  przykład  mnich  nie 
powinien siedzieć w niższym miejscu i uczyć Dharmy kogoś, kto siedzi wyżej. Nie 
powinien nauczać Dharmy kogoś, kto ma broń palną. Istnieje osiem przykładów, 
gdzie jest mowa o broni palnej.  

● Są również reguły, które regulują związki pomiędzy mnichami i mniszkami czy 
mnichami i ludźmi świeckimi. Na przykład mnisi nie powinni pomagać mniszkom 
(czy  świeckim  ludziom)  naprawiać  ich  ubrań  lub  wyręczać  ich  w  innych 
obowiązkach.  Jest  jeden  wyjątek,  kiedy  to  mniszka  lub  świecka  osoba  jest 
krewnym.

7

MNISZKI (kolejne dwieście pięćdziesiąt wskazań)
Wiele z nich jest skomplikowanych i dotyczy mniszek, ich ochrony, ich związków ze 
wspólnotą mnichów i ich relacji ze wspólnotą świecką.

Zasadniczo wskazania starają się osiągnąć następujące rzeczy:
● Aby mnich lub mniszka byli traktowani z respektem, kiedy spotykają świeckich 

ludzi.
● Mnich lub mniszka nie powinni robić nic, by ludzie świeccy ich czcili.
● Mnich  lub  mniszka  utrzymuje  swoje  życie  prostym,  nie  będąc  skłonnym  do 

posiadania zbyt wielu rzeczy wysokiej jakości.
● Buddadharma i wszystkie święte miejsca powinny być traktowane z szacunkiem.

Jednakże  wiele  z  tych  wskazówek  jest  skierowanych  do  początkujących  nowicjuszy, 
którzy pochodzili z mało wyrafinowanych społecznie środowisk. Kwestie, które mogą 
wydawać  nam  się  oczywiste,  dotyczące  utrzymania  właściwej  postawy,  stroju 
i podejścia,  nie zostały uznane za oczywiste i  zostały zapisane w całości.  Wydaje się 
również, że w miarę upływu czasu pojawiły się nowe reguły mające na celu rozwiązanie 
sporów i utrzymanie pokoju we wspólnocie mnichów i mniszek. Niektóre zasady są tak 
szczegółowe,  że  można  sobie  wyobrazić  konkretną  sytuację,  która  doprowadziła  do 
powstania reguły (w połączeniu z dialogiem).
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REGUŁY ŚWIĄTYNI
Mistrz Zen Seung Sahn

O utrzymywaniu umysłu Bodhi
Najpierw musisz podjąć zdecydowane postanowienie, by osiągnąć oświecenie i pomagać 
innym. Gdy już masz pięć lub dziesięć wskazań, wiedz, kiedy je utrzymywać, a kiedy 
można je łamać, kiedy są otwarte, a kiedy zamknięte. Pozwól odejść swojemu małemu ja 
i stań się swoim prawdziwym ja.

W prawdziwej naturze nie ma tego i tamtego.

Wielkie okrągłe zwierciadło nie ma upodobań i niechęci.

O uwadze
Nie  czepiaj  się  swoich  opinii.  Nie  omawiaj  swoich  prywatnych  poglądów  z  innymi. 
Czepianie  się  i  bronienie  swoich  poglądów  to  niszczenie  swojej  praktyki.  Odłóż 
wszystkie swoje opinie. To jest prawdziwy buddyzm.

Nie  chodź tam,  gdzie  nie  masz żadnej  sprawy.  Nie  słuchaj  gadania,  które ciebie  nie 
dotyczy.

Nie twórz złej karmy żądzy, gniewu i niewiedzy.

Jeśli w tym życiu nie otworzysz swojego umysłu,

nie będziesz mógł strawić nawet jednej kropli wody.

O zachowaniu
Zawsze  działaj  z  innymi.  Nie  stawiaj  siebie  ponad innych przez odmienne działanie. 
Arogancja nie jest dozwolona w świątyni.

Pieniądze i seks są jak złośliwy wąż. Odsuń te sprawy daleko od siebie.

W  sali  Dharmy  przechodź  za  siedzącymi  w  medytacji.  Podczas  mów  i  ceremonii 
utrzymuj właściwą postawę i bądź stosownie ubrany. Nie rozmawiaj głośno i nie śmiej 
się na głos w sali Dharmy.

Jeśli masz sprawę poza świątynią, która spowoduje, że musisz opuścić ceremonie lub 
posiłki, powiadom o tym jedną z osób odpowiedzialnych za świątynię.

Szanuj starszych od siebie, kochaj młodszych. Utrzymuj swój umysł wielkim i otwartym.
Jeśli spotkasz chorych, kochaj i pomagaj im.

Bądź troskliwy wobec gości. Postępuj tak, by czuli się dobrze i zważaj na ich potrzeby.
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Gdy  szanowani  ludzie  odwiedzają  świątynię,  kłaniaj  się  im  i  zwracaj  się  do  nich 
z szacunkiem.

Bądź uprzejmy. Zawsze przepuszczaj innych przed sobą.

Pomagaj innym ludziom.

Nie baw się w zagrywki z innymi ludźmi.

Nie plotkuj.

Nie używaj odzieży innych osób.

Nie czepiaj się świętych pism.

Nie śpij za dużo.

Nie bądź frywolny.

Pozwól, by starsi i bardziej szanowani ludzie usiedli przed tobą.

Nie omawiaj mało istotnych spraw świątyni z gośćmi.

Gdy odwiedzasz kogoś na zewnątrz świątyni, mów o niej dobrze.

Picie  po to,  by wywołać nieuwagę,  lub działanie  spowodowane żądzą,  stworzy tylko 
powstanie złej  karmy i zniszczy twoją praktykę. Musisz być silny i myśleć właściwie.  
Wtedy te pożądania nie skuszą cię.

Nie łudź się myśląc, że jesteś wielką i wolną osobą. To nie jest prawdziwy buddyzm.

Zważaj tylko na to, co robisz. Nie osądzaj działań innych.

Nie twórz złej karmy zabijania, kradzieży i żądzy.

Pierwotnie nic nie istnieje,

ale Budda praktykował nieporuszony pod drzewem Bodhi przez sześć lat,

a przez dziewięć lat Bodhidharma siedział milcząc w Sorim.

Jeśli potrafisz zburzyć mur swojej jaźni,

staniesz się nieskończony w czasie i przestrzeni.

O mowie
Twój zły język doprowadzi cię do ruiny. Musisz trzymać korek w butelce. Otwieraj ją 
tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Zawsze mów dobrze, jak bodhisattwa. Nie używaj wulgarnego języka w świątyni.

Jeśli natkniesz się na dwoje walczących ze sobą ludzi, nie prowokuj ich słowami pełnymi 
gniewu. Raczej posłuż się dobrym słowem, by ułagodzić ich gniew.
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Nie twórz złej karmy kłamstwa, przesadzania, wszczynania zatargów między ludźmi, czy 
przeklinania innych.

Kiedyś  pewien  człowiek  przemówił  niewłaściwie  i  odradzał  się  jako  lis  przez  

pięćset żywotów. Gdy usłyszał właściwą mowę, utracił swe lisie ciało.

Co to jest właściwa, a co niewłaściwa mowa?

Jeśli otworzysz usta, uderzę cię trzydzieści razy.

Jeśli zamkniesz usta, także uderzę cię trzydzieści razy.

Musisz uchwycić „głowę słowa” (kong-an) i nie puścić.

Pies szczeka: hau, hau, hau!

Kot miauczy: miau, miau, miau.

O jedzeniu
Wybitny nauczyciel powiedział: „Dzień bez pracy jest dniem bez jedzenia”.

Są dwa rodzaje pracy: wewnętrzna i zewnętrzna. Praca wewnętrzna to utrzymywanie 
czystego umysłu. Praca zewnętrzna to odcinanie egoistycznych pragnień i pomaganie 
innym.

Najpierw pracuj, potem jedz.

Jedz w milczeniu. Nie rób niepotrzebnych hałasów.

Kiedy jesz, zważaj tylko na siebie. Nie zajmuj się działaniami innych.

Przyjmuj z wdzięcznością to, co podano. Nie czepiaj się tego, co lubisz czy nie lubisz.

Nie szukaj satysfakcji w jedzeniu. Jedz tylko po to, by mieć siły do praktyki.

Choćbyś jadł dobre jedzenie przez całe życie, twoje ciało umrze.

Wielka droga nie jest trudna.

Po prostu odetnij wszelkie myśli o dobru i złu.

Sól jest słona.

Cukier jest słodki.

O praktyce formalnej
Podczas formalnej praktyki działaj razem z innymi.

Nie bądź leniwy.

Podczas śpiewów podążaj za rytmem moktaka.

Podczas siedzenia zważaj na czugpi.

Dostrzeż prawdziwe znaczenie śpiewów i siedzenia i działaj zgodnie z nim.
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Zrozum,  że  zebrałeś  złą  karmę,  która  jest  jak  wielka  góra.  Utrzymuj  ten umysł,  gdy 
kłaniasz się ze skruchą.

Nasza karma nie ma własnej  natury,  lecz jest  tworzona przez nasz umysł.  Jeśli  nasz 
umysł wygasa, nasza karma też będzie rozwiana. Jeśli widzimy pustkę karmy i umysłu, 
nazywa  się  to  prawdziwą  skruchą.  Kłaniamy  się  po  to,  by  ujrzeć  prawdziwą  naturę 
i pomóc innym.

Gdy krzyczymy w dolinie:

wielki okrzyk – wielkie echo,

mały okrzyk – małe echo.

O mowie Dharmy

Kiedy słuchasz słów Mistrza Zen,  utrzymuj  czysty umysł.  Nie  przywiązuj  się do jego 
słów. Odetnij wszelkie myśli i przeniknij prawdziwe znaczenie jego mowy.

Nie myśl: „już mam wielkie zrozumienie, nie potrzebuję tej mowy”. To jest złudzenie.

Jeśli masz pytanie, postaw je mistrzowi zen, gdy skończy mówić.

Gdy  wąż  pije  wodę,  woda  staje  się  jadem.  Kiedy  krowa  pije  wodę,  woda  staje  się 
mlekiem. 

Jeśli  czepiasz się niewiedzy,  tworzysz życie i  śmierć.  Jeśli  utrzymujesz czysty umysł, 
stajesz się buddą.

W wielkiej pracy życia i śmierci czas nie będzie na ciebie czekał.

Jeśli umrzesz jutro, jakie otrzymasz ciało?

Czy to wszystko nie jest najwyższej wagi?

Pośpiesz się! Pośpiesz się!

Błękitne niebo i zielone morze

Są pierwotną twarzą Buddy.

Dźwięk wodospadu i pieśń ptaka są wielkimi sutrami.

Dokąd idziesz?

Uważaj na swe kroki.

Woda płynie w dół ku morzu.

Obłoki wznoszą się ku niebiosom.
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ŻYCIE PRAKTYKĄ

Życie w ośrodku zen
Mistrz Zen Seung Sahn zachęcał swoich uczniów do mieszkania wspólnie w ośrodkach 
zen,  gdzie  mogą  uzyskać  siłę  i  wzajemne  wsparcie  pochodzące  z  ciągłej  praktyki. 
W codziennych  życiowych  sytuacjach,  podczas  wspólnego  życia,  pracy  i  praktyki, 
możemy odłożyć nasze opinie o nas samych, o innych, o zen, tak że możliwa staje się  
współpraca. Gdy żyjemy harmonijnie, widzimy jasno i akceptujemy ludzi takimi, jakimi 
są, nasze umysły stają się czyste i  szerokie. Wtedy możliwe jest działanie dla innych 
ludzi  bez pozostawiania  śladu nas  samych.  Regularny plan  wspólnej  praktyki  i  życia 
pozwala postrzegać naszą karmę.

W ośrodku  docieramy  się  wzajemnie  podobnie  jak  brudne  ziemniaki  w  kotle 
z wodą. Kiedy ziemniaki ocierają się o siebie, czyszczą się nawzajem szybciej niż wtedy, 
gdyby je myć pojedynczo.

Pobudka i praktyka poranna
Każdego ranka gospodarz lub osoba przez niego wyznaczona uderza w dzwon w sali  
Dharmy budząc mieszkańców (patrz: Dzwon na pobudkę w rozdziale “Rytmy”,  strona 
VIII.2).  Następnie  gospodarz  obchodzi  dom,  dzwoniąc  ręcznym  dzwonkiem  lub 
gongiem.  Gospodarz  jest  także  odpowiedzialny  za  zapalenie  w  sali  Dharmy  słabego 
światła do pokłonów, oraz uderzenie w moktak na pięć minut przed pokłonami (patrz: 
“Rytmy”, strona VIII.2). Od dzwonu na pobudkę do zakończenia porannej praktyki należy 
zachowywać ciszę.

Sugerowany plan praktyki porannej wygląda następująco: 
04:45 Dzwon na pobudkę
04:55 Moktak pięć minut przed praktyką
05:00 Jeżeli  Mistrz  Zen  jest  obecny,  zależnie  od  regionalnego  zwyczaju 

można*** wykonać jeden pokłon przed Mistrzem, po czym wrócić na 
swoje miejsce i usiąść.
Główny Nauczyciel  Dharmy podchodzi do głównego ołtarza i  zapala 
kadzidło  (inni  wyznaczeni  uczniowie  zapalają  kadzidło  na  ołtarzach 
bocznych).  Wszyscy  wstają,  recytują  Cztery  Wielkie  Ślubowania 
i wykonują 108 pokłonów.

05:15 Przerwa (mistrz moktaka zmienia wodę na ołtarzu)
05:25 Moktak przed praktyką, zapalenie świec, otworzenie naczynia z wodą
05:30 Poranna Pieśń Dzwonu
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05:50 Śpiewy codzienne:
Chwała Trzem Klejnotom
***
Sutra Serca (po koreańsku)
Sutra Serca (po polsku)
Wielka Dharani

Zgaszenie świec, przykrycie naczynia z wodą
06:15 Główny Nauczyciel Dharmy uderza w czugpi trzy razy na rozpoczęcie 

półgodzinnego siedzenia.
Główny Nauczyciel Dharmy uderza w czugpi trzy razy na zakończenie 
siedzenia.

06:45 Główny Nauczyciel Dharmy lub wyznaczona przez niego osoba odczy-
tuje kong-an

06:50 Śniadanie formalne opcjonalnie***

Kolejność  śpiewów  i  siedzenia  może  być  odwrócona  (to  znaczy  najpierw 
siedzenie, potem śpiewy) ze względu na sąsiadów. W weekendy i święta okres medytacji  
może być wydłużony o jedno siedzenie.

Jeżeli spóźnisz się na pokłony, musisz wciąż wykonać ich sto osiem. Rób pokłony 
wraz ze wszystkimi do końca, następnie poczekaj, aż nauczyciele wyjdą, i dokończ je.

Jeżeli  spóźnisz  się  na  początek Porannej  Pieśni  Dzwonu,  możesz wejść  cicho 
i zająć  swoje  miejsce.  Później  możesz  wejść  tylko  w  przerwach  pomiędzy  sutrami 
i musisz wykonać jeden pełny pokłon,  zanim zajmiesz miejsce.  Jeżeli  spóźnisz się  na 
medytację, musisz siedzieć na macie przed salą Dharmy. 

Po  odczytaniu  kong-anu  wszyscy  wstają  pozwalając,  aby  nauczyciele  i  mnisi 
wyszli  pierwsi  (należy  stanąć  wewnątrz  rzędu  mat  po  tej  stronie  sali,  po  której  
wychodzą). Aż do opuszczenia sali Dharmy przez wszystkie osoby należy zachowywać 
ciszę.

Aby  dokładnie  zapoznać  się  z  ceremoniałem  medytacji  i  śpiewów  należy 
przeczytać rozdziały o medytacji i o śpiewaniu.

Kuchnia
Wszystkie istoty są zależne od pożywienia. Ta prosta prawda wyznacza kierunek tego, 
jak organizujemy i utrzymujemy kuchnię w ośrodku zen, jak przygotowujemy jedzenie 
i sprzątamy po posiłku.

Aby przygotować zdrowe pożywne jedzenie, kuchnia ośrodka zen powinna być 
utrzymywana  w  pedantycznej  czystości  i  starannie  zorganizowana.  Główna 
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odpowiedzialność za to spoczywa na mistrzu kuchni, ale każdy, kto korzysta z kuchni,  
ma swoją rolę w utrzymywaniu w niej czystości i porządku.

Podczas  gotowania  przygotowujemy  zdrowe  jedzenie  i  robimy  wszystko,  aby 
wykorzystać  każdą  jadalną  część  pożywienia.  Gdy  jemy  posiłki  formalne,  zjadamy 
wszystko, co wzięliśmy i czyścimy miski i sztućce gorącą herbatą, którą wypijamy. Po 
posiłkach  chowamy  całe  pozostałe  jedzenie  do  pojemników.  Nie  pozostawiamy  ani 
jednego ziarnka ryżu w naczyniu, w którym był gotowany. Pozostałą owsiankę, zupę, 
warzywa i sałatki zachowujemy na następny posiłek.

Posiłki
W zależności  od  wielkości  ośrodka  zen posiłki  mogą być  formalne  lub  nieformalne. 
Posiłki formalne są częścią naszej praktyki medytacyjnej. W ośrodku zen w Providence 
oczekuje  się  od  mieszkańców  obecności  na  pięciu  śniadaniach  formalnych  w  ciągu 
tygodnia.

Godziny  posiłków  oraz  decyzje,  czy  są  to  posiłki  formalne  czy  nieformalne, 
ustalają zarządzający ośrodkiem w zależności od ilości osób zamieszkujących w ośrodku 
i szczególnych wymagań.

Praktyka pracy
Zwykle w ciągu tygodnia jest  jeden okres praktyki  pracy,  podczas którego obecni są 
wszyscy mieszkańcy. Służy on do wykonania prac,  których nie obejmuje zakres prac 
domowych rezydentów lub specjalnych projektów. Zaczyna się po śniadaniu o 08:30 
sygnałem dzwonka na pracę (patrz:  “Rytmy”,  strona  VIII.2),  w zależności od ośrodka. 
Wszyscy  przychodzą  na  krótkie  spotkanie  z  gospodarzem,  który  wyznacza  zajęcia. 
Zakończenie pracy oznajmia dźwięk dzwonka rozlegający się w domu oraz na zewnątrz. 
Specjalne prace, które nie mogą być wykonane podczas normalnej praktyki pracy, mogą 
być przydzielone niektórym rezydentom do późniejszego wykonania.

W większych ośrodkach zen, gdzie wyznaczona jest obsada do pracy, czas pracy 
może mieć miejsce codziennie. Od gości  oczekuje się udziału w codziennej praktyce 
pracy pracy od 08:30 do 10:00.

Pokoje, miejsca prywatne
Ośrodki i klasztory zen na całym świecie są tradycyjnie utrzymywane w dużej czystości. 
Mistrz Zen Seung Sahn mówi, że stan naszej fizycznej przestrzeni odzwierciedla sposób,  
w jakim utrzymujemy swój umysł.  Wszyscy mieszkańcy ośrodka są odpowiedzialni za 
utrzymywanie czystości w swoich pokojach.
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Każdy z mieszkańców jest również odpowiedzialny za pracę przy utrzymywaniu 
przestrzeni wspólnych ośrodka. Zajęcia te wyznacza i nadzoruje gospodarz.

Jako że rezydenci wstają wcześnie, w wielu ośrodkach zen cisza nocna zaczyna 
się o godz. 21:00.

Wieczorna praktyka
Praktyka wieczorna składa się ze śpiewów i siedzenia. Część ośrodków robi opcjonalne 
śpiewy  specjalne  przed  regularnymi  śpiewami  wieczornymi.  Śpiewy  specjalne  mają 
formę stosowaną w odosobnieniach kido, lecz bez użycia instrumentów - używane są 
jako specjalna praktyka medytacyjna.

18:25 Moktak pięć minut przed praktyką
Zapalenie kadzidła, otwarcie pojemniczka z wodą

18:30 Sutra Tysiąca Oczu i Rąk
Kwan Seum Bosal
Mistrz moktaka wykonuje trzy kroki w tył i pokłon na stojąco

18:55 Moktak przed praktyką
Zapalenie świec i nowego kadzidła

19:00 Uderzenie w zewnętrzny dzwon świątynny, jeżeli jest***
Wieczorna Pieśń Dzwonu

19:05 Codzienne śpiewy wieczorne:
Chwała Trzem Klejnotom
Sutra Serca (po koreańsku)
Sutra Serca (po polsku***)
Wielka Dharani

Zgaszenie świec i przykrycie pojemniczka z wodą
19:30 Trzykrotne uderzenie w czugpi

Półgodzinne siedzenie
20:00 Trzykrotne uderzenie w czugpi

Odczytanie kong-anu

Bezpośrednio po powrocie  na  salę  Dharmy,  po uderzeniu  w moktak,  na  pięć 
minut  przed  praktyką,  mistrz  moktaka  zapala  świece  i  kadzidło  (patrz:  “Ołtarz”` na 
stronie  II.19),  bierze  moktak  i  siada.  Gdy  mistrz  moktaka  robi  trzy  kroki  wstecz 
i wykonuje ukłon na stojąco, wszyscy wykonują ukłon na siedząco.

Jeżeli jesteś poza salą Dharmy, kiedy uderzany jest dzwon świątynny, nie wchodź 
do sali aż do chwili, gdy zakończy się Wieczorna Pieśń Dzwonu. W innych przypadkach 
wchodź pomiędzy sutrami. Jeżeli spóźnisz się na medytację, musisz siedzieć na macie 
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przed salą Dharmy.  W Europie można wchodzić do sali i siadać na macie, gdy mistrz 
moktaka zapala ołtarz***

Podczas śpiewów codziennych i siedzenia na terenie ośrodka powinna panować 
cisza. Nie należy rozmawiać w przestrzeniach wspólnych podczas praktyki formalnej. 
Jeżeli potrzebne jest skorzystanie z kuchni (w przypadku, gdy ktoś późno wróci z pracy), 
zrób to w ciszy, aby uszanować odbywającą się praktykę formalną.

Długie wieczorne siedzenie
Zwykle raz w tygodniu w każdym ośrodku zen odbywa się długie wieczorne siedzenie. 
Decyzję  w  tej  sprawie  podejmuje  Nauczyciel  Prowadzący.  Podczas  tego  siedzenia 
wszyscy zwróceni są do środka sali, a nie do ściany.

19:30 Trzykrotne uderzenie czugpi
Medytacja siedząca

20:05 Czugpi
Medytacja chodzona

20:15 Czugpi
Medytacja siedząca

20:50 Czugpi
Medytacja chodzona

21:00 Czugpi
Medytacja siedząca

21:25 Starszy nauczyciel idzie z kijem i każdego uderza

21:30 Trzykrotne uderzenie czugpi
Pokłon na siedząco
Sutra Serca po polsku
Wielka Dharani
***

Zebranie mieszkańców
Co  tydzień  mieszkańcy  powinni  spotykać  się  na  zebraniu  mieszkańców  ośrodka. 
Zebranie  jest  okazją  do wyjaśnienia porządku dnia,  przekazania  osobistych ogłoszeń, 
sugestii  czy pytań.  Na tych zebraniach przedstawiane są zwykle  także  przez zarząd 
świątyni  ważne  decyzje  dotyczące  ośrodka  jako  całości.  Celem  takich  spotkań  jest 
zapewnienie dobrej komunikacji między mieszkańcami.

Jeżeli  spotkania  odbywają  się  rano,  planuje  się  je  po  śpiewach  porannych. 
W zależności  od  ilości  wolnego  czasu  zarządzający  świątynią  mogą  zrezygnować  ze 
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śpiewania Porannej Pieśni Dzwonu w dniu, w którym ma się odbyć spotkanie. Zamiast 
tego wykonuje się wówczas skróconą wersję gry na dzwonie.

Dłuższe zebranie mieszkańców
Raz  na  miesiąc  odbywa  się  dłuższe  spotkanie  mieszkańców,  na  którym  mieszkańcy 
mogą  przedyskutować  większe  problemy  dotyczące  ośrodka.  Jest  to  także  czas  na 
podzielenie się uwagami osobistymi.

Mowy
Co  jakiś  czas  ośrodek  powinien  organizować  publiczną  mowę  Dharmy.  Sugerowany 
format godzinnej mowy to:

1. Jeden z uczniów daje mowę wprowadzającą, trwającą do dwudziestu minut. Ta 
mowa zwykle zawiera trzy punkty: wielkie pytanie, umysł “nie wiem” i działanie 
bodhisattwy.

2. Mistrz Zen, Mistrz Dharmy lub Starszy Nauczyciel Dharmy odpowiada na pytania 
przez pozostały czas.

Życie poza ośrodkiem zen
Oto kilka sugestii pochodzących od ludzi stanowiących część Sanghi, żyjących w ogólnej 
społeczności:

1. Wydziel miejsce do praktyki i ustal plan, nawet jeżeli jest to tylko dziesięć minut 
dziennie.

2. Uczestnicz w odosobnieniach w ośrodku zen.
3. Zaoferuj  pomoc  w  jakiejś  formie  swojemu  ośrodkowi  zen.  To  utrzymuje  twój 

kontakt z resztą Sanghi.
4. Zapraszaj przyjaciół, kiedy możesz.
5. Jeżeli jesteś rodzicem z małymi dziećmi, znajdź kogoś w Sandze, kto również ma 

małe dzieci i z kim możesz się wymieniać opieką nad dziećmi. To pozwoli ci brać 
udział w praktykach codziennych i odosobnieniach.

6. Jeżeli  w  pobliżu  znajduje  się  ośrodek  zen,  sprawdź,  czy  nie  ma  on  jakichś 
specjalnych programów, jak na przykład poranne niedzielne medytacje, krótkie 
jednodniowe odosobnienia, czy warsztaty, które pomogłyby twojej praktyce.
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ORGANIZACJA OŚRODKA ZEN

Statut Szkoły Zen Kwan Um jest fundamentem organizacyjnym dla wszystkich ośrodków 
zen w ramach Szkoły. Silnie sugerujemy, by każdy ośrodek zen i grupa przyjęła formułę 
organizacji  pozarządowej.  W  Polsce  jest  to  zarejestrowany  związek  wyznaniowy***. 
Pomoże to rozjaśnić relacje między ludźmi w ośrodku oraz załagodzić problemy prawne, 
które mogą się pojawić. Znalezienie właściwej formuły prawnej dostarcza ochrony przed 
prawną  odpowiedzialnością  leżącą  po  stronie  osób  funkcyjnych  w  ośrodku  zen. 
Umożliwia  również  odpisywanie  darowizn  od  podatku.  Bardziej  szczegółowe  opisy 
prawne głównych funkcji przedstawionych w tym rozdziale, jak również dodatkowych 
funkcji  skarbnika/dyrektora  finansowego  i  sekretarza/dyrektora  finansowego***, 
możesz znaleźć w Statucie Szkoły.

Nauczyciel prowadzący
Nauczyciel prowadzący jest wybierany spośród Mistrzów Zen i Ji Do Poep Sa Nimów 
Szkoły  Zen  Kwan  Um  przez  Regionalną  Grupę  Nauczycieli.  Nauczyciel  prowadzący 
ustanawia  ducha  nauczania  w  ośrodku  i  jest  odpowiedzialny  za  formułowanie 
nauczania,  nadzorowanie  tworzenia  programów  związanych  z  praktyką  zen  i  za 
atmosferę praktyki. Nauczyciel prowadzący jest duchową “głową” ośrodka zen, jego lub 
jej zgoda jest wymagana do przyjęcia i wdrożenia w ośrodku decyzji dotyczących spraw 
praktyki, zgodnie z ustaleniami Regionalnej Grupy Nauczycieli.
Nauczyciel prowadzący:

● Wyznacza Głównego Nauczyciela Dharmy w ośrodku.
● Reprezentuje interesy ośrodka zen w Regionalnej Grupie Nauczycieli.
● Nadzoruje i  zatwierdza plany dotyczące nauczania w ośrodku, we współpracy 

z opatem.  Nauczyciel  prowadzący  zaprasza  nauczycieli  -  gości,  prowadzi 
większość krótkich odosobnień i wyznacza Głównego Nauczyciela Dharmy.

● Ustala plan publicznych mów, wprowadzeń do medytacji,  spotkań Nauczycieli 
Dharmy,  warsztatów  i  wszystkich  innych  specjalnych  wydarzeń  i  programów 
ośrodka zen.

● Weryfikuje  i  zatwierdza  nowych  mieszkańców  oraz  dogląda  aktualnych 
mieszkańców wspólnie z opatem.

● Uczestniczy  we  wszystkich  oficjalnych  spotkaniach  i  może  również  pełnić 
funkcję opata.

● Jest odpowiedzialny za mediację we wszelkich sporach i skargach w ośrodku zen 
(patrz: “Etyka w Sandze”, strona VII.5).

VI.12



Rozdział VI: Ośrodki zen 

Opat
Opat jest głównym zarządcą ośrodka zen i jako taki jest odpowiedzialny za wdrażanie 
reguł  administracyjnych  oraz  dotyczących  nauczania,  jak  również  za  sprawne 
funkcjonowanie życia  w ośrodku.  Opat  reprezentuje  stronę administracyjną ośrodka, 
podczas gdy Nauczyciel Prowadzący reprezentuje jego stronę związaną z nauczaniem. 
Opat zapewnia wizję i długoterminowe cele dla organizacji.
Opat:

● Jest  oficjalnym  rzecznikiem  ośrodka  zen  i  jest  odpowiedzialny  za  całą 
komunikację ze Szkołą Zen Kwan Um i osobami z zewnątrz. Nikt inny nie może 
wypowiadać się w imieniu ośrodka bez zgody zarządu.

● Uczestniczy  i  prowadzi  wszystkie  oficjalne  spotkania  i  ma prawo zwoływania 
nadzwyczajnych spotkań w razie potrzeby.

● Przeprowadza rozmowy i  akceptuje  wszystkich nowych mieszkańców i  osoby 
funkcyjne, zapoznaje kandydatów na mieszkańców z regulaminem mieszkańców 
i akceptuje wszystkich gości nocujących w ośrodku zen (przykładowy regulamin 
mieszkańców można znaleźć w regulaminie ośrodka zen w Providence).

● Jest  odpowiedzialny  za  dyscyplinę  budżetową  i  kontroluje  comiesięczne 
sprawozdania finansowe.

● Wymienia informacje z Biurem Szkoły na temat sytuacji członkowskiej.
● Koordynuje  komunikację  z  innymi  osobami  funkcyjnymi  w świątyni  i  pomaga 

w ustaleniu budżetów przeznaczonych dla ich zakresów odpowiedzialności.
● Pomaga w przyjmowaniu gości honorowych.
● Nadzoruje public relations i zbiórki pieniężne.
● Utrzymuje komunikację z opatem Szkoły i opatami innych ośrodków zen.

Opat  przewodzi  komitetowi  zarządzającemu/małemu  zarządowi/zespołowi 
ośrodka***, jeżeli taki istnieje. Jest to ciało odrębne od dużego*** zarządu ośrodka zen. 
Zespół  ośrodka  regularnie  się  spotyka,  aby  wdrażać  wizję  dużego  zarządu 
w codziennym funkcjonowaniu ośrodka. W małym ośrodku duży zarząd i zespół ośrodka 
mogą być tym samym ciałem.

Do Gam
Do  Gam  (zastępca  opata)  ponosi  ogólną  odpowiedzialność  za  fizyczną  substancję 
ośrodka zen i bezpośrednio nadzoruje gospodarza, mistrza kuchni i mistrza pracy. Do 
Gam nadzoruje zarządzanie ośrodkiem zen pod nieobecność opata.
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Główny Nauczyciel Dharmy
Główny  Nauczyciel  Dharmy  zarządza  wszystkimi  sprawami  dotyczącymi  praktyki 
formalnej i sali Dharmy. Dokładniejszy opis funkcji związanych z salą Dharmy znajduje 
się na stronie II.17.
Główny Nauczyciel Dharmy:

● Jest  wyznaczany  i  bezpośrednio  odpowiedzialny  przed  nauczycielem 
prowadzącym.

● Jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich praktyk formalnych i nadzoruje 
wyposażenie w sali Dharmy oraz jej sprzątanie.

● Przygotowuje salę Dharmy i przydziela miejsca w porozumieniu z Nauczycielem 
Prowadzącym.

● Wita nowych uczniów i odpowiada na pytania dotyczące formalnej praktyki.
● Jest odpowiedzialny za wyjaśnianie i korygowanie form podczas praktyki.
● Uderza w czugpi w trakcie formalnej praktyki siedzenia.
● Odczytuje kong-an na zakończenie praktyki.
● Chodzi z kijem w połowie okresu siedzenia (opcjonalnie).
● Ofiarowuje kadzidło przed rozpoczęciem stu ośmiu pokłonów każdego ranka.
● Ogłasza porządek rozmów osobistych.
● We współpracy z nauczycielem prowadzącym przydziela osoby do wprowadzeń 

do medytacji, mów Dharmy i rozmów konsultacyjnych.
● Ustala grafik mistrzów moktaka i osób uderzających w dzwon w porozumieniu 

z nauczycielem prowadzącym.
● Szkoli nowych mistrzów moktaka i osoby uderzające w dzwon.
● Prowadzi wprowadzenia do odosobnień.
● Sprawdza szaty dla gości pod względem czystości i potrzeby napraw.

Główny Nauczyciel Dharmy nadzoruje drugiego Głównego Nauczyciela Dharmy, mistrza 
moktaka  i  osoby  wykonujące  Poranną  i  Wieczorną  Pieśń  Dzwonu  oraz  uderzające 
w zewnętrzny dzwon świątynny, jeśli taki jest. Więcej szczegółów na temat tych funkcji  
można znaleźć w rozdziale II, “Inne Formy i Techniki”.

Gospodarz
Gospodarz nadzoruje wszystkie funkcje gospodarcze ośrodka zen. Gospodarz:

● Jest odpowiedzialny za utrzymywanie ośrodka w czystości i porządku.
● Uderza  w  dzwon  na  pobudkę  oraz  w  moktak  na  5  minut  przed  porannymi 

pokłonami.
● Wspólnie z Do Gamem ustala oraz przeprowadza programy remontowe.
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● Przydziela i nadzoruje prace domowe rezydentów.
● Zapewnia opiekę i zaopatrzenie gościom ośrodka zen.
● Prowadzi cotygodniowe spotkanie mieszkańców.
● Zbiera zapotrzebowania dotyczące pracy i planuje przydział pracy.
● Dokonuje zakupów zaopatrzeniowych.
● Nadzoruje przydział pokoi dla rezydentów.

Gospodarz nadzoruje mistrza kuchni, który jest odpowiedzialny za pracę kuchni. Jego 
funkcje obejmują:

● Zakup żywności w ramach budżetu ustalonego w konsultacji z opatem.
● Zakup przyborów kuchennych.
● Nadzorowanie tygodniowego grafiku prac rezydentów w kuchni przy gotowaniu 

i zmywaniu.
● Odpowiedzialność  za  czystość  w  kuchni,  w  tym  także  uzyskanie  wszystkich 

certyfikatów i zezwoleń gastronomicznych wymaganych przez państwo.
● Koordynuje pracę osób odpowiedzialnych za ogród, jeśli takie są.

Gospodarz nadzoruje także  mistrza gości,  który wita gości  i  dba o ich potrzeby. To 
obejmuje:

● Pomoc gościom w zrozumieniu szczegółów praktykowania i życia w ośrodku zen.
● Przygotowywanie  pokoi  gościnnych  i  zapewnienie  w  nich  czystości 

i schludności.

Dyrektor
Dyrektor nadzoruje pracę biura. Dyrektor:

● Jest  odpowiedzialny  za  publikacje  ośrodka  zen,  w  tym  biuletyny,  broszury, 
zdjęcia i nagrania.

● Odpowiada na korespondencję i prośby o informacje.
● Utrzymuje aktualną listę mailingową.
● Przechowuje dokumentację ośrodka zen dotyczącą wskazań, mieszkańców oraz 

rejestracji członków.
● Zajmuje się wynajmem obiektów ośrodka.
● Współpracuje z opatem w działaniach na rzecz zwiększania liczby członków.

Dyrektor  nadzoruje  księgowego,  który  jest  odpowiedzialny  za  utrzymywanie 
dokumentacji finansowej, zbieranie opłat za nauczanie i opłacanie rachunków. Dyrektor 
może mieć osoby pomocnicze takie jak sekretarza, bibliotekarza (książek, nagrań, zdjęć),  
fotografa, historyka i grafika.
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LINIA PRZEKAZU SZKOŁY ZEN KWAN UM
Nasza  linia  Przekazu  dzieli  się  na  trzy  części,  reprezentujące  dziedzictwo indyjskie,  
chińskie oraz koreańskie, wywodzące się od Buddy.

BUDDA

Linia Indyjska
1. Mahakasyapa
2. Ananda
3. Sanakavasa 
4. Upagupta
5. Dhrtaka
6. Miccaka
7. Vasumitra
8. Buddhanandi 
9. Buddhamitra 
10. Parsva
11. Punyayasas
12. Asvaghosa 
13. Kapimala 
14. Nagarjuna
15. Kanadeva
16. Rahulata
17. Sanghanandi 
18. Gayasata
19. Kumarata
20. Jayata 
21. Vasubandhu
22. Manorhita
23. Haklena
24. Aryasimha
25. Basiasita 
26. Punyamitra
27. Prajnatata
28. Bodhidharma

39. Hsing-hua Tzun-chiang 
40. Nan-yüan Hui-yü
41. Feng-hsüeh Yen-chao
42. Shou-shan Hsing-nien 
43. Tai-tzu Yüan-shan
44. T’zu-ming Ch’u-yüan
45. Yang-ch’i Fang-hui 
46. Pai-yün Shou-tuan
47. Wu-tsu Fa-yen 
48. Huan-wu K’o-ch’in 
49. Hsü-ch’iu Shao-lung 
50. Ying-an T’an-hua
51. Mi-an Hsi-chieh
52. P’o-an Tsu-hsien
53. Wu-chuan Shih-fan 
54. Hsüeh-yen Hui-lang 
55. Chi-an Tsung-hsin
56. Shih-shih Ch’ing-kung

Linia koreańska
57. Tae-Ko Bo-Wu 
58. Whan-Am Hon-Su
59. Ku-Gok Gak-Un 
60. Byeok-Ke Joung-Shim
61. Byeok-Song Ji-Eom 
62. Bu-Yong Yeong-Kwan 
63. Cheong-Heo Hyu-Jeong 
64. Pyeon-Yang Eong-Ki 
65. Pung-joung Heon-Shim
66. Weol-Dam Seol-Je 
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Linia chińska4

29. Hui K’o
30. Seng Ts’an 
31. Tao Hsin
32. Hung Jen
33. Hui Neng 
34. Huai Jang
35. Ma-tsu Tao-i
36. Pai-chang Huai-hai 
37. Huang-po Hsi-yün
38. Lin-chi I-hsüan

67. Hwan-Seong Ji-An
68. Ho-Am Che-Jeong 
69. Cheong-Bong Keo-An
70. Yul-Bong Cheong-Kwa
71. Keum-Heo Beop-Cheom
72. Young-Am He-Eon 
73. Yeong-Weol Bong-Yul
74. Man-Hwa Bo-Seon
75. Gyeong-Heo Seong-Wu
76. Mang-Gong Weol-Myeon 
77. Ko-Bong Gyeong-Uk
78. Seung-Sahn Haeng-Won

4 Imiona chińskie podano w angielskiej transkrypcji Wade`a - Gilesa, obecna oficjalna transkrypcja 
to pinyin.*** 
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ETYKA W SANDZE
Zaktualizowane w maju 2016

Szkoła Zen Kwan Um zachęca do etycznych zachowań, które tworzą bezpieczne, godne 
zaufania środowisko dla duchowego rozwoju. Ten dokument opisuje rekomendowane 
zachowania oraz proces rozwiązywania problemów etycznych.

Niektóre z rekomendowanych zachowań wyrastają naturalnie z pięciu wskazań. Inne 
pochodzą  z  kilkudziesięciu  lat  doświadczenia  duchowych  wspólnot.  Zachęcamy 
wszystkich,  którzy  praktykują  w  Szkole  Zen  Kwan  Um,  zarówno  uczniów,  jak 
i nauczycieli,  do podążania za tymi wskazówkami:

1. Mów i działaj z rozwagą. Traktuj innych z szacunkiem. Unikaj plotek i obmawiania 
innych. Dbaj o uczciwość i przejrzystość we wszystkich swoich interakcjach. Unikaj 
niewłaściwych zachowań seksualnych.

2. Traktuj wszystkich sprawiedliwie. Porzuć lubię i nie lubię.
3. Postępuj odpowiedzialnie i zachowuj jawność w kwestiach finansowych. 
4. Zachowaj  wstrzemięźliwość  w  spożywaniu  alkoholu  i  innych  używek.  Uszanuj 

abstynencję innych. 
5. Szanuj planetę i sieć życia, od której zależą wszystkie istoty.

Jeśli  cała Sangha podąża za tymi wskazówkami,  pojawiają się i  kierują nami mądrość 
i współczucie.  Nieprzestrzeganie  ich  może  powodować  odstępstwa  od  zasad  etyki 
i w konsekwencji powstanie skarg o takim (etycznym) podłożu.

Etyczna odpowiedzialność nauczycieli
Nauczyciele (Mistrzowie Zen oraz Ji Do Poep Sa Nim–owie) są szczególnie zobowiązani, 
by  zawsze  działać  w  najlepszym  interesie  Sanghi  i  służyć  jako  wzór  mądrości 
i współczucia Jednocześnie  Sangha  może  okazać  swoją  mądrość  i  współczucie 
nauczycielom, uznając w nich istoty ludzkie, które także popełniają błędy.

Tytuły  Mistrza  Zen  i  Ji  Do  Poep  Sa  niosą  z  sobą  zarazem  autorytet,  jak 
i odpowiedzialność. Nauczyciele nie powinni nadużywać zaufania i władzy, które daje im 
ich  pozycja.  W  szczególności  nauczyciele  nie  powinni  wykorzystywać  intymności 
i wrażliwości, która rodzi się w ich relacjach z uczniami. Podobnie nauczyciele nigdy nie 
mogą używać dla osobistych korzyści zasobów ośrodka zen lub Szkoły Zen Kwan Um.
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Niektórzy  nauczyciele  lub  uczniowie  mogą  pracować  jako  terapeuci,  stolarze, 
wynajmować  mieszkania,  być  prawnikami,  lekarzami  bądź  trudnić  się  jakimś  innym 
zawodem, z którym wiąże się relacja z klientem. Kiedy nauczyciel i uczeń współpracują  
ze sobą na stopie profesjonalnej, stwarza to podwójną relację. Nauczyciele powinni być 
bardzo  ostrożni  wchodząc  w  takie  relacje,  ponieważ  mogą  one  wejść  w  konflikt 
z treningiem zen ucznia.

W  sytuacjach,  gdy  Starszy  Nauczyciel  Dharmy,  opat  lub  inny  starszy  praktykujący 
podejmuje kierowniczą rolę w Sandze, akceptuje tę samą odpowiedzialność etyczną co 
Mistrz Zen lub Ji Do Poep Sa.

Nauczyciele i związki intymne 
Historia buddyzmu w ostatnim czasie pokazuje, że seksualne związki intymne między 
nauczycielem a uczniem mogą prowadzić do wielkiego cierpienia dla poszczególnych 
osób oraz do poważnego rozdźwięku w Sandze. Z tego powodu Szkoła Zen Kwan Um 
nie zachęca do intymnych relacji nauczyciel – uczeń.

Jednakże  niektórym  nauczycielom  i  uczniom  udało  się  stworzyć  pełne  miłości, 
długofalowe związki. Zatem żadna prosta zasada nie może regulować wszystkich takich 
relacji. Sangha ma prawo oczekiwać, by nauczyciele wchodzący w takie związki działali 
zgodnie  z  najwyższymi  standardami  troski,  uważności  oraz  przejrzystości.  Jeżeli 
nauczyciel  i  uczeń  pragną  rozpocząć  relację  intymną  o  seksualnym  charakterze, 
wymagane są trzy kroki:

1. Para powinna zawiesić relację nauczyciel - uczeń na minimum sześć miesięcy przy 
najwcześniejszej  oznace  wzajemnego  przyciągania  i  nim  nastąpi  jakikolwiek 
seksualny kontakt. Nim wkroczą ponownie w relację nauczyciel – uczeń, powinni 
porozmawiać o swoim związku z regionalnym Głównym Mistrzem Zen.

2. Przy  najwcześniejszej  oznace  wzajemnego  przyciągania  i  nim  nastąpi  jakikolwiek 
seksualny  kontakt,  nauczyciel  powinien  porozmawiać  o  swoim  związku  z  innym 
nauczycielem i wysłuchać jego opinii i wskazówek. W ten sposób drugi nauczyciel 
może  przyjrzeć  się  tej  relacji  z  perspektywy  troski  o  ucznia,  nauczyciela  i  całą 
Sanghę.
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3. Regionalny  Główny  Mistrz  Zen  powinien  być  poinformowany  o  związku 
w najwcześniejszym możliwym terminie.

W przypadku, kiedy nauczyciel chce rozpocząć związek z członkiem Sanghi, z którym 
nie był uprzednio w relacji nauczyciel – uczeń, powinien wykonać krok 2 i 3.

Procedura składania zażaleń
1. Jeśli uważasz, że członek Sanghi złamał wskazówki etyczne Szkoły Zen Kwan Um, 

najpierw porusz tę kwestię bezpośrednio z osobą/osobami, których to dotyczy. Jeśli 
jest  to potrzebne i  za  zgodą obydwu stron inna osoba może podjąć się  mediacji 
w tym sporze.

2. Jeśli  nie  powiedzie  się  rozwiązanie  problemu poprzez bezpośrednią  dyskusję  lub 
mediację,  możesz  skierować swoją  skargę  do  nauczyciela  prowadzącego twojego 
ośrodka, który podejmie próbę mediacji lub rozpatrzenia zażalenia. Jednakże, jeśli to 
nauczyciel prowadzący jest stroną, której dotyczy skarga, bądź jeśli którakolwiek ze 
stron  jest  nieusatysfakcjonowana  zaproponowanym  przez  nauczyciela 
prowadzącego  rozwiązaniem,  wtedy  skarga  powinna  trafić  bezpośrednio  do 
Regionalnej Grupy Nauczycieli, jak opisano w kroku 3.

3. Jeśli którakolwiek ze stron jest nieusatysfakcjonowana decyzją proponowaną przez 
nauczyciela prowadzącego, strona ta może poprosić Regionalną Grupę Nauczycieli, 
by rozpatrzyła zażalenie. W większości spraw Regionalna Grupa Nauczycieli prześle 
skargę do już istniejącej stałej bądź specjalnie utworzonej komisji etycznej. Komisja 
ta może podjąć się mediacji w sprawie skargi lub może zaproponować rozwiązanie. 
Możliwe  rozwiązania  mogą  polegać  na  (choć  nie  są  ograniczone  do)  oddaleniu 
skargi, przeprosinach, upomnieniu, zawieszeniu bądź wydaleniu. Regionalna Grupa 
Nauczycieli  może  zatwierdzić  rozwiązanie  zaproponowane  przez  komisję  lub 
odesłać sprawę do głębszego przebadania.

4. Jeśli  którakolwiek  ze  stron  pozostaje  nieusatysfakcjonowana  decyzją  Regionalnej 
Grupy Nauczycieli,  może wnieść odwołanie do Mistrza/Mistrzyni Zen Szkoły.  Po 
rozpatrzeniu  Mistrz/Mistrzyni  Zen  Szkoły  może  zatwierdzić  decyzję  Regionalnej 
Grupy  Nauczycieli  lub  poprosić  o  ponowne  rozpatrzenie.  Po  ponownym 
rozpatrzeniu,  jeśli  takie  nastąpi,  decyzja  Regionalnej  Grupy  Nauczycieli  będzie 
ostateczna.
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Członkostwo  w  komisji  etycznej  (zarówno  stałej,  jak  i  specjalnej)  może  różnić  się 
w zależności  od  regionu  i  warunków,  zależnie  od  uznania  Regionalnych  Grup 
Nauczycieli.  Ogólnie  zarówno  nauczyciele,  jak  i  uczniowie,  powinni  być  w  niej  
reprezentowani i powinna ona zachowywać zasadę równowagi płci. Jeśli skarga dotyczy 
mnicha lub mniszki, przynajmniej jeden lub jedna sunim powinni wejść w skład komisji.  
Strony zażalenia nie mogą wchodzić w skład komisji ani brać udziału w podejmowaniu 
decyzji wiodących do rozstrzygnięcia konfliktu przez Regionalną Grupę Nauczycieli.
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UMOWA NAUCZYCIELI
Przyjęta w lipcu 1990 • Poprawiona w lutym 1994; grudniu 2001; czerwcu 2005 • Projekt 
skorygowany przez Amerykańską, Europejską i Azjatycką Radę Nauczycieli w styczniu 

2014

Preambuła:
My,  Nauczyciele  Szkoły  Zen  Kwan  Um,  zobowiązujemy  się  rozwijać  i  chronić 
Międzynarodową Sanghę, oraz dbać o jej długofalowe dobro, a także poświęcać nasze 
wysiłki, zgodnie z intencją bodhisattwy, dobru wszystkich istot.

Tradycja nauczania:
Szkoła Zen Kwan Um posiada następujące korzenie: Buddyzm rozwinął się w Indiach; 
z Indii rozprzestrzenił się do Chin; z Chin przywędrował do Korei; z Korei przybył na 
Zachód. Szkoła Zen Kwan Um wywodzi się zatem poprzez nauczanie Mistrza Zen Seung 
Sahna z buddyzmu koreańskiego, a w szczególności z tradycji zakonu Czogje.

Organizacja:
Szkoła  Zen Kwan Um posiada  wybieralnego Mistrza  Zen Szkoły,  będącego duchową 
głową  światowej  szkoły.  Mistrz  Zen  Szkoły  wybierany  jest  przez  Międzynarodowy 
Zarząd,  w  skład  którego  wchodzą  Mistrzowie  Zen  Szkoły  Zen  Kwan  Um  (Soen  Sa 
Nimowie) oraz Mistrzowie Dharmy/Ji Do Poep Sa Nimowie z całego świata. Mistrz Zen 
Szkoły zapewnia duchowe przywództwo i wsparcie nauczycielom Szkoły Zen Kwan Um 
i  uczniom  oraz  pomaga  promować  i  utrzymywać  jasność  kierunku,  nauczania  oraz 
standardów praktyki Szkoły Zen Kwan Um.

Mistrz  Zen  Szkoły  oraz  Regionalni  Mistrzowie  Zen  tworzą  Międzynarodową  Radę 
Nauczycieli, która będzie odpowiedzialna za sprawy dotyczące Szkoły Zen Kwan Um na 
całym świecie. Nauczyciele rezydujący lub działający jako Nauczyciele Prowadzący dla 
danego  regionu  (Ameryka,  Azja,  Europa  i  inne  regiony)  będą  wchodzić  w  skład 
Regionalnej Rady Nauczycieli dla danego regionu. Regionalna Rada Nauczycieli będzie 
odpowiedzialna za sprawy dotyczące konkretnego regionu.

Spotkania Międzynarodowej Rady Nauczycieli będą odbywać się co najmniej trzy razy 
w roku.  Z  wyjątkiem  konkretnych  spraw  Przekazanych  do  rozpatrzenia  przez 
Międzynarodową  Radę  Nauczycieli,  wszystkie  inne  sprawy  stanowią  przedmiot 
aprobaty, dezaprobaty i oceny Regionalnych Rad Nauczycieli.

Regionalne Rady Nauczycieli  będą Przekazywać Międzynarodowej  Radzie  Nauczycieli 
sprawozdania ze swoich posiedzeń.  Międzynarodowa Rada Nauczycieli  będzie  mogła 
rozpatrzyć  decyzje  wydane  przez  Regionalne  Rady  Nauczycieli  i  w  szczególnych 
przypadkach zaproponować alternatywne rozwiązania. 
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Międzynarodowa  Rada  Nauczycieli  będzie  mediować  w  sprawach  wszelkich 
niezgodności pojawiających się między Regionalnymi Radami Nauczycieli.  Ostateczna 
decyzja  w  sprawach  skierowanych  do  Międzynarodowej  Rady  Nauczycieli  będzie 
podejmowana w drodze konsensusu głosami członków tejże Rady.

Regionalne  Rady  Nauczycieli  będą  odpowiednio  wybierać  swoich  Regionalnych 
Mistrzów Zen. Regionalny Mistrz Zen wspiera i kieruje Regionalną Radą Nauczycieli oraz 
współpracuje z Mistrzem Zen Szkoły oraz innymi Regionalnymi Mistrzami Zen na rzecz 
wspierania i krzewienia harmonii w obrębie Szkoły Zen Kwan Um na świecie.

Mistrzowie  Zen  oraz  Mistrzowie  Dharmy/Ji  Do  Poep  Sa  Nimowie  to  duchowi 
przewodnicy Sanghi, która składa się z mnichów, mniszek, haengjanimów, Nauczycieli 
Dharmy, uczniów z pięcioma wskazaniami oraz uczniów bez przyjętych wskazań.

Autorytet związany z nauczaniem oraz administracją w Szkole Zen Kwan Um przynależy 
zatem Mistrzowi Zen Szkoły, Regionalnym Mistrzom Zen, Mistrzom Zen oraz Mistrzom 
Dharmy/Ji Do Poep Sa Nimom. Każdy Mistrz Zen i Mistrz Dharmy/Ji Do Poep Sa Nim 
będzie  nadzorować  oraz  wprowadzać  w  życie  decyzje  swoich  Regionalnych  Rad 
Nauczycieli.  Każdy  nauczyciel  może  poprosić  Międzynarodową  Radę  Nauczycieli 
o rozpatrzenie lub dalsze wskazówki dotyczące każdej decyzji podjętej przez Regionalną 
Radę Nauczycieli.

W ślad za niniejszym oświadczeniem, zgadzamy się z następującymi zasadami:

I. NAUCZANIE:
Przestrzegamy form nauczania w postaci, jaką Przekazał Mistrz Zen Seung Sahn, które 
mogą  być  co  jakiś  czas  modyfikowane za  zgodą  wszystkich  Regionalnych  Rad 
Nauczycieli.

II. POWSZECHNE NAUCZANIE I PRAKTYKA:
Pokłony, śpiewy, siedzenie i chodzenie w medytacji, formalne posiłki, rozmowy kong-
anowe i  Mowy Dharmy stanowią fundamenty naszej  wyjątkowej tradycji  i  muszą być 
w całości akceptowane.

III. POWSZECHNE FORMY: 
Międzynarodowa  Rada  Nauczycieli  ustanowi  ogólne  ramy  dla  form  przestrzeganych 
w Szkole  na  całym  świecie.  Regionalne  Rady  Nauczycieli  opracują  wspólne  formy 
nauczania  Szkoły.  Rozumiemy,  że  z  czasem  mogą  się  pojawić  niewielkie  regionalne 
różnice, a Nauczyciele Regionalni mogą zasugerować zmiany do Zwierciadła Dharmy. 
Różnice te  zostaną zaakceptowane,  jeśli  ich celem będzie  zaspokojenie  konkretnych, 
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regionalnych  potrzeb  i  tradycji  kulturowych  i  jeśli  zostaną  zaaprobowane  przez 
Międzynarodową Radę Nauczycieli.

IV. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: 
Każdy  nauczyciel  prowadzący  jest  odpowiedzialny  za  nauczanie,  trening  i  praktykę 
w swoich ośrodkach zen. Zachęca się nauczycieli prowadzących, aby zapraszali innych 
Mistrzów  Zen/Ji  Do  Poep  Sa  Nimów  z  ogólnoświatowej  Szkoły  Zen  Kwan  Um  do 
regularnego składania wizyt i nauczania.

V. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ NA ŚWIECIE:
Międzynarodowy statut oraz regionalne i  narodowe statuty,  gdzie jest  to wymagane, 
ustanawiają  strukturę  zarządzania  Szkołą  Zen  Kwan  Um.  Wszystkie  statuty  muszą 
zawierać stwierdzenie, że cała własność Ośrodka Zen utrzymywana jest na rzecz dobra 
Sanghi  Szkoły  Zen Kwan Um.  Międzynarodowa Rada Nauczycieli  będzie  zatwierdzać 
statuty  międzynarodowe,  regionalne  i  narodowe.  Nauczyciele  prowadzący  mają 
obowiązek  upewnić  się,  iż  ośrodki  zen  nie  podejmują  działań  naruszających  ogólny 
interes Szkoły Zen Kwan Um, takich jak likwidacja majątku w jakikolwiek inny sposób niż 
podarowanie go Szkole Zen Kwan Um. Jeśli  następuje rozwiązanie ośrodka zen,  jego 
majątek  powinien  zostać  przekazany  tam,  gdzie  życzy  sobie  tego  Sangha,  pod 
warunkiem,  że  pozostanie  on w całości  w obrębie  Szkoły  Zen Kwan Um.  Wszystkie 
ośrodki zen stanowią część danego regionu, objętego przywództwem Regionalnej Rady 
Nauczycieli  tego  regionu.  Każdy  ośrodek  zen  powinien  pozostawać  pod  jurysdykcją 
swojego regionu i posiadać nauczyciela prowadzącego, który będzie go reprezentował 
na spotkaniach Regionalnej Rady Nauczycieli.

VI. FUNKCJONOWANIE CENTRALNEGO BIURA:
Każdy region  będzie  utrzymywał  centralne  biuro,  aby  wdrażać  zasady zatwierdzone 
przez  Międzynarodową  Radę  Nauczycieli.  Odpowiedzialność  będzie  obejmować 
opracowywanie  i  realizację  programów  i  procedur,  które  zapewnią  dobro  i  rozwój 
Sanghi.  Każde  biuro  regionalne  powinno  utrzymywać  aktualne  rejestry  dotyczące 
Transmisji, Inka, wskazań oraz decyzji zarządu, a także powinno udostępniać te zapisy 
innym  regionom  na  ich  prośbę.  Regionalne  Rady  Nauczycieli  będą  spotykać  się 
przynajmniej raz w roku w dogodnym dla wszystkich czasie i miejscu. Regionalne grupy 
administracyjne będą spotykać się przynajmniej raz w roku w dogodnym dla wszystkich 
czasie i miejscu.

VII. DEKLARACJA ETYCZNA I PROCEDURA SKŁADANIA ZAŻALEŃ:
Wszyscy nauczyciele postanawiają wspierać i  postępować zgodnie z Polityką Etyczną 
Szkoły Zen Kwan Um uchwaloną dla całej Sanghi. Polityka Etyczna znajduje się w sekcji 
VII.5 tego dokumentu. 
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VIII.  SUKCESJA MISTRZA ZEN SZKOŁY, WYWODZĄCA SIĘ OD STARSZYCH 
MISTRZÓW ZEN ŚWIATOWEJ SZKOŁY ZEN KWAN UM: 
Lista uprawnionych kandydatów do pełnienia funkcji Mistrza Zen Szkoły będzie składała 
się wyłącznie z Mistrzów Zen, którzy nauczają w ramach tej funkcji  od pięciu lat lub 
dłużej.  Wszyscy  Mistrzowie  Zen  i  Mistrzowie  Dharmy/Ji  Do  Poep  Sa  Nimowie 
z Regionalnych Rad Nauczycieli zgadzają się zaakceptować wybranego następcę, który 
będzie sprawował tę funkcję przez pięć lat.

IX. ZOBOWIĄZANIE NAUCZYCIELI: 
Żaden  nauczyciel,  który  opuszcza  Szkołę  Zen  Kwan  Um,  nie  będzie  domagał  się 
jakiegokolwiek majątku, włączając w to środki pieniężne oraz nieruchomości, należącego 
do Szkoły Zen Kwan Um lub stowarzyszonych ośrodków. Odchodzący nauczyciel, który 
otrzymał Przekaz,  może nadal używać tytułu Mistrza Zen jako niezależny nauczyciel. 
Jeśli  odchodzący nauczyciel nie otrzymał Przekazu, traci tytuł Mistrza Dharmy/Ji Do 
Poep Sa Nima.

X. PROCEDURA UDZIELANIA INKA I PRZEKAZU: 
Mistrz  Zen  Szkoły,  Regionalni  Mistrzowie  Zen  oraz  wszystkie  Regionalne  Rady 
Nauczycieli  zgadzają  się  funkcjonować zgodnie  z  procedurami  Szkoły  Zen Kwan Um 
dotyczącymi  nadawania  Inka  oraz  Przekazu,  opisanymi  w  sekcji  VII.13-VII.14 tego 
opracowania.

XI. UMOWA: 
Niniejsza umowa przedstawiana jest do akceptacji każdemu Mistrzowi Zen i Mistrzowi 
Dharmy /Ji Do Poep Sa Nimowi. Uznajemy, że zjednoczona społeczność, sprzymierzona 
pod  kierunkiem  wyznaczonym  przez  Mistrza  Zen  Seung  Sahna,  jest  kluczowa  dla 
przetrwania i  wzrostu światowej Szkoły Zen Kwan Um. Szkoła Zen Kwan Um będzie 
zarządzana wyłącznie przez tych nauczycieli, którzy podążają w kierunku wyznaczonym 
przez niniejszą umowę i którzy zdecydują się ją podpisać. Jedynie ci Mistrzowie Zen oraz 
Ji  Do  Poep  Sa  Nimowie,  którzy  podpisali  niniejszą  Umowę,  zostaną  członkami 
Regionalnej Rady Nauczycieli oraz pozostaną zarządzającymi w Szkole Zen Kwan Um .
Kandydaci do Inka muszą podpisać tę umowę zanim otrzymają Inka i zostaną Mistrzami 
Dharmy/Ji Do Poep Sa Nimami.

-----------------------------------------------
Podpis – Imię i Nazwisko

---------------------------------------
Data
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4

PROCEDURA UDZIELANIA INKA
Grudzień 2015

Gdy Mistrz Zen chce, aby student naszej szkoły otrzymał Inka, patronujący Mistrz Zen 
powoła  radę  pięciu  Mistrzów Zen i  Ji  Do Poep Sa  Nimów w celu  oceny kandydata. 
W skład rady będzie wchodzić Mistrz Zen, powołujący radę, przynajmniej dwóch innych 
Mistrzów Zen oraz nauczyciel  prowadzący kandydata.  Ji  Do Poep Sa  Nimowie będą 
uprawnieni do zasiadania w radach Inka po pięciu latach od otrzymania przez nich Inka. 

Kandydat spotka się z członkami rady, którzy ocenią jakość jego praktyki kong-anowej,  
jasność jego życia i kierunku, siłę centrum oraz zdolność nauczania Sanghi.

Jednomyślna  zgoda  członków  rady  będzie  wymagana.  Również  zgoda  Regionalnego 
Mistrza  Zen  będzie  konieczna,  o  ile  Mistrz  ten  nie  jest  już  członkiem  rady.  Po 
zakończeniu publicznej walki Dharmy i podpisaniu Umowy Nauczycieli, zatwierdzony 
kandydat otrzyma Inka od Szkoły Zen Kwan Um.
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PROCEDURA UDZIELANIA PRZEKAZU
Grudzień 2015

Gdy Mistrz Zen chce udzielić Przekazu Ji Do Poep Sa Nimowi w naszej Szkole, wtedy, 
minimum sześć lat po otrzymaniu przez kandydata Inka, powoła radę trzech Mistrzów 
Zen, włączając w to siebie, aby dokonać oceny kandydata. Spośród tych trzech Mistrzów 
Zen,  jeden  musi  być  Regionalnym  Głównym  Mistrzem  Zen.  Mistrzowie  Zen  będa 
uprawnieni  do  udzielania  Przekazu  oraz  zasiadania  w  radach  Przekazu  pięć  lat  po 
otrzymaniu przez nich samych Przekazu.

Po akceptacji  rady kandydat  spotka się  z  innymi nauczycielami spoza  naszej  Szkoły.  
Pierwotną listę nauczycieli zaakceptowanych do odwiedzin będą stanowić ci, których 
wskazał Mistrz Zen Seung Sahn. W przyszłości  lista będzie okresowo aktualizowana, 
w drodze konsensusu przez Mistrzów Zen Szkoły*** Kwan Um.

Kwalifikacje  kandydata  oraz  jego/jej  spotkania  z  zewnętrznymi  Mistrzami  Zen  będą 
przedmiotem  oceny  przez  radę  Przekazu,  i  wymagana  będzie  jednomyślna  zgoda 
członków rady.  W ciągu  kolejnego roku  status  kandydata  pozostanie  bez  zmian,  po 
czym otrzyma on Przekaz w trakcie drugiego roku od uzyskania zgody na otrzymanie 
Przekazu. Linia Przekazu nowego Mistrza Zen będzie wiodła poprzez Mistrza Zen Seung 
Sahna, następnie linię nauczyciela Przekazu, kończąc na nauczycielu Przekazu nowego 
Mistrza Zen i kolejno na nowym Mistrzu Zen.
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PROCEDURA WYBORU MISTRZA ZEN SZKOŁY KWAN UM

1. Elektorami będą ci Mistrzowie Zen i Ji Do Poep Sa Nimowie, którzy złożyli podpisane 
egzemplarze  Umowy  Nauczycieli,  i  którzy  są  aktywni  oraz  pozostają  we  właściwym 
stosunku wobec reguł wyznaczonych przez swoje Regionalne Grupy Nauczycieli.

2. Aktualny Mistrz Zen Szkoły pełni swoją funkcję przez okres pięciu lat, począwszy od 
30. listopada 2014, i wszyscy przyszli Mistrzowie Zen Szkoły będą wybierani na okres 
pięciu lat, licząc od tej daty początkowej. W kwietniu każdego roku, na który przypadają  
wybory, każda z trzech grup regionalnych nauczycieli wskaże jednego przedstawiciela 
międzynarodowej komisji dla nadzorowania wyborów.

3.  Mistrzowie  Zen,  których data  otrzymania  Przekazu  przypada na  okres  pięciu  lub 
więcej  lat  przed  datą  objęcia  urzędu  przez  Mistrza  Zen  Szkoły,  są  uprawnieni  do 
nominowania kandydatów oraz uprawnieni do kandydowania. Nominacje będą składane 
na  ręce  komisji  wyborczej  przed  ostatecznym  terminem  ustalonym  przez  komisję. 
Aktualny Mistrz Zen Szkoły jest  uprawniony do kandydowania, a przyszli  Mistrzowie 
Zen Szkoły mają prawo do reelekcji.

4.  Komisja  wyborcza  dokona  wyboru  prawnika  albo  biegłego  rewidenta  księgowego 
spoza Sanghi,  aby pełnił  funkcję urzędnika wyborczego komisji.  Urzędnik ten będzie 
odpowiedzialny za  bezpośrednie zbieranie  głosów od wyborców,  podliczanie  głosów 
oddanych przed końcem terminu głosowania, dostarczanie wyników głosowania komisji 
wyborczej oraz zapewnienie tajności głosowania każdemu wyborcy.

5. Przed każdą rundą głosowania komisja wyborcza dostarczy każdemu elektorowi kartę 
wyborczą w formie papierowej lub e-maila oraz poda termin wyborów. Każdy wyborca 
odda  głos  na  jednego  kandydata,  zwracając  kartę  do  głosowania  bezpośrednio 
urzędnikowi wyborczemu. Komisja wyborcza otrzyma wyniki głosowania od urzędnika 
wyborczego,  uwierzytelni  wyniki  i  przekaże  sumy  głosów  Międzynarodowej  Radzie 
w celu ich zakomunikowania wszystkim elektorom.

6.  Zgodnie  z  sugestiami  Mistrza  Zen  Seung  Sahna,  aby  wybrać  Mistrza  Zen  Szkoły 
będzie  wymagana  siedemdziesięcioprocentowa  większość  głosów  oddanych  przez 
wszystkich głosujących w dozwolonym terminie. Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie 
tego  poziomu w pierwszej  rundzie  głosowania,  zostaną  przeprowadzone  dodatkowe 
rundy  głosowania  aż  do  wyłonienia  Mistrza  Zen  Szkoły.  Kandydat,  który  otrzymał 
najmniej głosów w poprzedniej rundzie głosowania, będzie usunięty z listy kandydatów 
dopuszczonych  do  kolejnej  rundy  głosowania.  Przed  każdą  rundą  kandydat,  który 
chciałby zrezygnować z kandydowania w wyborach, może tak uczynić informując o tym 
komisję wyborczą.
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7. Po wyborze Mistrza Zen Szkoły komisja wyborcza dokona poświadczenia wyników dla 
Międzynarodowej Rady. Komisja wyborcza następnie ogłosi wynik wyborów wszystkim 
Mistrzom Zen i Ji Do Poep Sa Nimom, oraz międzynarodowej Sandze Kwan Um.
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1

RYTMY

Znaki  specjalne: Użyte  poniżej  znaki  użyte  jako  skróty  na  oznaczenie  rodzajów 
rytmów można znaleźć opisane na stronie 0.4.

Pojedyncza sekwencja uderzeń moktaka
(i towarzyszący pokłon na początku śpiewów)

Pięciominutowy moktak na początek praktyki

Podwójna sekwencja uderzeń moktaka
(i towarzyszący pokłon na początku pierwszego śpiewu podczas śpiewów wieczornych, na  

początku  Sutry  Tysiąca  Oczu  i  Rąk,  Kwan Seum  Bosal,  Ji  Jang  Bosal,  Sogamuni  Bul,  

a także przed Sutrą Serca po polsku, gdy śpiewane są tylko dwie sutry***)

Dzwon na pracę (początek praktyki pracy)

Dzwon na pracę (koniec praktyki pracy)

Obejdź dom dzwoniąc ręcznym dzwonkiem

Dzwon świątynny (uderzenie w wielki dzwon  na początku wieczornego dzwonu, jeśli  

jest***)

*** 
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2

TŁUMACZENIE ŚPIEWÓW

1

Poranna Pieśń Dzwonu

Nasze intencje:
niech dźwięk tego dzwonu
rozprzestrzenia się po całym wszechświecie,
niech rozjaśni piekło ciemnego metalu,
niech ulży trzem krainom cierpienia,
niech unicestwi piekło mieczy,
i przywiedzie wszystkie istoty do oświecenia.

Hołd świętemu, współczującemu, czcigodnemu mistrzowi z Krainy Lotosu,
wielkiemu mistrzowi Wajroczanie, Buddzie Światła.

Teraz recytujemy szlachetne wersy z pieczołowicie chronionej złotej księgi
i ukazujemy wysadzaną klejnotami skrzynię z jadeitową osią.
Wszystkie cząstki kurzu przenikają się wzajemnie.
Chwila po chwili każda z nich jest pełna sama w sobie.
Sto milionów, dziewięćdziesiąt pięć tysięcy, czterdzieści osiem słów
stanowi całkowite nauczanie Jednego Wozu.

Chwała  Wielkiemu,  Nieskończonemu  Buddzie,  twórcy  sutry  Awatamsaka 
(Hła Jen):

na-mu de-bang-głang bul hła-om-gjong (trzy razy)

Pierwszy wers:
Jeśli chcesz całkowicie zrozumieć
Wszystkich Buddów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
powinieneś postrzegać naturę wszechświata
jako stworzoną tylko przez umysł.

Mantra unicestwienia piekła:
Na–mu a–ta szi–dżi nam sam–jak sam–mo–ta gu–czi–nam om
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a–dża–na ba–ba dżi–ri dżi–ri hum (trzy razy)

Ślubujemy przez całe nasze życie utrzymywać swój umysł w jedności,
bez rozkojarzenia przy Buddzie Amitabie -
Buddzie nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.
Wszystkie  umysły  są  na  zawsze  połączone  z  Jego  jadeitową  jasnością 
oświecenia.
Żadna myśl nigdy nie wyłania się z Jego złotej postaci.
Trzymając malę, postrzega On wszechświat z pustką jako osnową,
w którym wszystkie zjawiska są połączone - wzajemnie związane.

Postrzeż i osiągnij Buddę Amitabhę z Zachodniego Raju.
Stań się jednością z Wielkim Mistrzem Zachodniego Raju,
Buddą własnie-tak-jak-to, 
Buddą nieskończonego życia.
Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Błękitne góry o wielu grzbietach są domem Buddy.
Rozległy ocean z wieloma falami jest pałacem stałości.
Cokolwiek pojawia się, przyjmuj to bez przeszkód.
Niewielu może dostrzec czerwoną głowę żurawia, który usiadł na sośnie.
Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Kiedy siedzisz w milczeniu w górskiej świątyni w cichą noc,
niezmącony spokój i cisza są pierwotną naturą
Dlaczego zachodni wiatr kołysze lasem?
Samotny krzyk dzikiej gęsi wypełnia niebo.
Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Ślubując szczerze i otwarcie ze wszystkimi istotami świata,
wkraczając razem w Ocean Wielkich Ślubowań Buddy Amitabhy,
nieustannie ratując czujące istoty,
Ty i ja jednocześnie osiągamy drogę Buddy.
Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Stań się jednym z Czystą Zachodnią Krainą,
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światem ostatecznego błogosławieństwa.
Trzydzieści sześć miliardów, osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy,
pięćset imion Buddy są wszystkie tym samym imieniem.

Wielka miłość, wielkie współczucie, Budda Amitabha.
Stań się jednym z Zachodnią Czystą Krainą,
Światem ostatecznego błogosławieństwa.

To ciało Buddy jest nieskończone.
Ta łaskawa twarz nie ma granic.
A jego złota poświata świeci wszędzie,
przenikając cały wszechświat.

Czterdzieści osiem ślubowań, by uratować wszystkie istoty.

Nikt nie może potwierdzić, ani też zaprzeczyć.
Nikt nie może potwierdzić, ponieważ Budda jest jak
niezliczone ziarna piasku w Gangesie,
albo nieskończone momenty w całym czasie,
albo niezliczone drobiny kurzu,
albo niepoliczalne źdźbła trawy.
Niezliczona liczba.
Trzysta sześćdziesiąt miliardów,
osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy,
pięćset imion Buddy są tym samym imieniem.

Wielka miłość, wielkie współczucie, nasz pierwotny nauczyciel.

Hołd złotemu Tathagacie Buddzie Amitabie.
Stań się Buddą nieskończonego czasu i nieograniczonej przestrzeni.

Mantra czystego pierwotnego umysłu:
Om a–ri da–ra sa–ba–ha (trzy razy)
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2

Wieczorna Pieśń Dzwonu

Dźwięk tego dzwonu odcina całe myślenie;
rośnie mądrość; pojawia się oświecenie; piekło zostaje w tyle.

Trzy Światy zostają przekroczone.
Ślubuję stać się Buddą i wyzwolić wszystkich ludzi.

Oto mantra unicestwienia piekła:

om ga-ra dżi-ja sa-ba-ha (trzy razy)
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3

Chwała Trzem Klejnotom

Niech słodki zapach naszego przestrzegania wskazań,
naszej medytacji, naszej mądrości, naszego wyzwolenia,
i naszego poznania o wyzwoleniu
– niech one wszystkie stworzą jaśniejący, podobny do chmury baldachim;,
niech przenikają one wszystkie cały wszechświat,
głosząc chwałę niezliczonym buddom, Dharmie i sanghom,
we wszystkich dziesięciu kierunkach.

Mantra ofiarowania kadzidła:

om ba-a-ra to-bi-ja-hum (trzy razy)

Składamy hołd nauczycielowi
trzech światów, kochającemu ojcu wszystkich stworzeń,
naszemu pierwotnemu nauczycielowi, Buddzie Siakjamuniemu.

Składamy hołd istniejącemu wiecznie
zgromadzeniu wszystkich buddów, we wszystkich dziesięciu kierunkach
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
niezliczonych jak lądy i morza w sieci Pana Indry.

Składamy hołd wszystkim dharmom,
istniejącym wiecznie, we wszystkich dziesięciu kierunkach,
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
niezliczonym jak lądy i morza w sieci Pana Indry.

Składamy hołd:
Mandżiuśremu - bodhisattwie wielkiej mądrości;
Samantabhadrze  -  bodhisattwie  wielkiego  działania  i  niestrudzonego 
wysiłku;
wielce współczujacemu Bodhisattwie Awalokiteśwarze
oraz temu, który jest panem wielu ślubowań - Bodhisattwie Ksitigarbhie.
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Składamy hołd niezliczonym,
pełnym współczucia i miłości członkom Sanghi,
szczególnie tym, którzy otrzymali
osobiście przekaz od Buddy
na Górze Gridhakuta5 – dziesięciu wielkim uczniom, szesnastu
świętym, pięciuset czcigodnym i wszystkim
z tysiąca dwustu wielkim arhatom.

Składamy hołd tym wielkim patriarchom
i nauczycielom, którzy przybyli z Zachodu na Wschód
oraz tym, którzy dotarli do wybrzeży Korei,
i przekazywali światło Dharmy
poprzez pokolenia. Składamy także hołd
mistrzom naszej tradycji, uznanym
przez wszystkie wieki oraz różnym niezliczonym
nauczycielom duchowym i przyjaciołom.

Składamy hołd wszystkim
niezliczonym członkom Sanghi, wiecznie istniejącym,
we wszystkich dziesięciu kierunkach,
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
niezliczonych jak lądy i morza w sieci Pana Indry.

Szczerze pragniemy, by te niewyczerpane Trzy
Klejnoty przyjęły nasze oddanie z największą
miłością i współczuciem i udzieliły nam
duchowego wsparcia; pragniemy również
razem ze wszystkimi istotami we wszechświecie
osiągnąć drogę Buddy.

5 Góra Sępa
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4

Sutra Tysiąca Oczu i Rąk

Oto początek Sutry Tysiąca Oczu i Rąk

Mantra, która oczyszcza całą złą karmę stworzoną przez mowę:

su-ri su-ri ma-ha-su-ri su-su-ri sa-ba-ha (trzy razy)

Mantra, która raduje bogów pięciu kierunków:

na-mu sa-man-da mot-ta-nam om do-ro do-ro dżi-mi sa-ba-ha (trzy razy)

Śpiew otwierający sutrę:

Najwyższa, całkowita, cudowna Dharma Buddy
może nie zostać doświadczona przez milion kalp.
Jednak teraz, skoro szczęśliwie ją ujrzałem, usłyszałem
i otrzymałem, ślubuję osiągnąć jej prawdziwe znaczenie.

Mantra otwierająca:

om a-ra-nam a-ra-da (trzy razy)

Proszę Bodhisattwę Awalokiteśwarę, który zbawia ten
świat swym tysiącem oczu i rąk, aby użyczył swej
wszechogarniającej, doskonałej i pełnej współczucia dharani6.

Składam pokłon Bodhisattwie Awalokiteśwarze,
który posiada wielką moc i łagodny wygląd,
używa każdego z tysiąca ramion,
żeby chronić ten świat,
a świetlistość jego tysiąca oczu
przenika każdą część tego świata.
Nieskazitelna mowa Awalokiteśwary

6 Dharani  znaczy  dosłownie  “Mieć  wszystko”  lub  “odciąć  się od  wszystkiego”,  tutaj  oznacza 
posiadanie dobrej dharmy.
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naucza tajemnych znaczeń.
Nieustannie ukazuje nam pusty, współczujący umysł.
Awalokiteśwara spełnia nasze życzenia szybko i całkowicie
usuwając całą złą karmę.

Gdy niebo, smok i święte istoty
ochraniają nas ze współczuciem, Samjak Sambodhi - Najwyższe Oświecenie 
- zostanie osiągnięte. Nowo uzyskane ciało będzie
jaśniejącą chorągwią; nowo uzyskany umysł
będzie cudem. Z nowym ciałem i umysłem,
pozbędziemy się całego kurzu tego świata i przekroczymy
morze cierpienia, osiągając kierunek,
który zaprowadzi nas do bramy przebudzenia.7

Teraz, gdy przyjąłem Bodhisattwę przez zapamiętanie
śpiewu, wszystkie moje życzenia zostaną spełnione.

Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
jak najszybciej do osiągniecia wszystkich prawdziwych dharm.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
szybko do osiągnięcia oka mądrości.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
jak najszybciej do uratowania tego świata.
Z  oddaniem  powierzam  się  Kwan  Se  Um  Bosal,  by  dostarczyła  mi  jak 
najszybciej właściwych środków do osiągnięcia przebudzenia.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
na pokład okrętu mądrości.8

Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by przeprowadziła
mnie jak najszybciej przez ocean cierpienia.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by wprowadziła mnie
jak najszybciej na ścieżkę wskazań.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
do natychmiastowego osiągnięcia nirwany.
Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
do natychmiastowego osiągnięcia domu pustki.

7 Brama przebudzenia oznacza stan buddy
8 Okręt mądrości - Pradżnia
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Z oddaniem powierzam się Kwan Se Um Bosal, by doprowadziła mnie
jak najszybciej do stanu Buddy.

Jeśli pójdę do piekła pełnego mieczy,
miecze same rozpadną się na kawałki.
Jeśli pójdę do piekła wrzącego metalu,
wrzący metal sam wyparuje.
Jeśli pójdę do piekła nieskończonego cierpienia,
cierpienie ustanie samo z siebie.
Jeśli pójdę do świata głodujących duchów,
zostanie zaspokojony ich głód.
Jeśli pójdę do świata walczących demonów,
demony same zaprzestaną walki.
Jeśli pójdę do świata zwierząt,
zwierzęta same z siebie osiągną wielką mądrość.

Teraz przyjmuję Kwan Se Um Bosal Mahasal.
Przyjmuję De Se Dżi Bosal Mahasal.9

Przyjmuję Czon Su Bosal Mahasal.10

Przyjmuję Jo Łi Rjun Bosal Mahasal.11

Przyjmuję De Rjun Bosal Mahasal.12

Przyjmuję Kłan Dża Dże Bosal Mahasal.13

Przyjmuję Dżong Człi Bosal Mahasal.14

Przyjmuję Man Łol Bosal Mahasal.15

Przyjmuję Su Łol Bosal Mahasal.16

Przyjmuję Gun Da Ri Bosal Mahasal.17

Przyjmuję Szip Il Młon Bosal Mahasal.18

9 Bodhisattwa działania, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
10 Bodhisattwa z tysiącem rąk, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
11 Bodhisattwa trzymający Koło skarbu - symbol Buddadharmy, jedna z inkarnacji Kwan Se Um 
Bosal.
12 Bodhisattwa trzymający Kosmiczne Koło, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
13 Bodhisattwa dający wolność, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
14 Bodhisattwa symbolizujący czystość i spokój, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
15 Bodhisattwa z twarzą jak księżyc w pełni, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
16 Bodhisattwa z twarzą jak księżyc w wodzie, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
17 Bodhisattwa dający moc, jedna z inkarnacji Kwan Se Um Bosal.
18 Jedenastoręka Kwan Se Um Bosal.
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Przyjmuję Dże De Bosal Mahasal.19

Przyjmuję Bonsa Amitabul.20

szin-mjo dżang-gu de-da-ra-ni – mantra, która nie jest tłumaczona

Śpiew hołdujący Czterem Kierunkom:

Pierwszy, Bodhi–mandala została ustanowiona przez
wymazanie złudzeń Wschodu.
Drugi, spokój został osiągnięty przez
wymazanie cierpienia Południa.
Trzeci, Kraina Szczęśliwości została osiągnięta przez
wymazanie pożądań Zachodu.
Czwarty, wieczna cisza i spokój zostały osiągnięte przez
wymazanie zmysłowości Północy.

Śpiew wychwalający Bodhi–mandalę:

Teraz, gdy każda część Bodhi–mandali jest wolna
od zanieczyszczeń, trzy skarby i smok nieba
zstępują do niej.

Teraz, odkąd posiadłem i nieustannie powtarzam cudowną
mantrę, jestem chroniony przez wielkie współczucie.

Rytuał skruchy:

Teraz żałuję, z głębi serca, za przewinienia,
wielkie i małe, jakich się dopuściłem
od niepamiętnych czasów, które były stworzone przez pożądania
i popełnione przez ciało, usta i wolę.

Dwanaście wersów śpiewu skruchy
i imiona dwunastu Bodhisattwów:

19 Liczni, wielcy bodhisattwowie.
20 “Bonsa” oznacza pierwotny nauczyciel. Budda Amitabha, pierwotny Budda
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na-mu czam-dże op-czang bo-sung dżang-bul
bo-kłang-łang hła-rjom dżo-bul…

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia zabierania życia.
Teraz  silnie  żałuję  poważnego  przewinienia  zabierania  rzeczy  mi  nie 
danych.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia złego działania powodowanego 
żądzą.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia kłamstwa.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia próżnej mowy.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia obelżywej mowy.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia przewrotnej mowy.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia ciągłego nienasycenia.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia wzbudzania gniewu.
Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia mojej niewiedzy.

Wszystkie  nasze  przewinienia  zgromadzone  przez  seti  kalp  zostają 
całkowicie  usunięte  w  jednej  chwili  tak  jak  ogień  trawi  suchą  trawę, 
wypalając ją doszczętnie.

Nasze  przewinienia  nie  mają  własnej  natury,  a  rozwijają  się  jedynie 
z naszych umysłów.
Jeśli nasze umysły znikną, wtedy nasze przewinienia również znikną.

Jedynym sposobem by wyrazić skruchę jest pozwolić zniknąć umysłowi
razem z przewinieniami i osiągnąć pustkę.

Mantra skruchy:

om sal-ba mot-cza mo-dżi sa-da-ja sa-b-aha (trzy razy)

Jeśli z czystym umysłem powtarzasz szlachetne czyny
Bodhisattwy Dżundże, nie powstaną żadne trudności
i czy odrodzisz się jako budda w niebie, czy jako ludzka istota,
szczęście buddy będzie zawsze z tobą.
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Przyjmuję wielką Dżundże Bosal21,
która jest matką siedmiu miliardów buddów.

Mantra oczyszczająca krainę Dharmy:

om nam (trzy razy)

Mantra ochronna:

om czi rim (trzy razy)

Sześciosylabowa mantra, która ukazuje niezgłębiony
pierwotny umysł Kwan Se Um Bosal:

om ma-ni ban-me hum (trzy razy)

Mantra Bodhisattwy Dżundże:

om dża-re dżu-re dżun-dże sa-ba-ha bu-rim (trzy razy)

Teraz, gdy ślubuję z oddaniem recytować wielką mantrę Dżundże
i utrzymywać umysł bodhi,
jestem pewien, że będę ukierunkowany ku praktyce
przez samadhi oraz mądrość, i że ujrzę jasność,
by spełniać miłosierne i szlachetne uczynki,
osiągnąć zwycięskie powodzenie,
i stan Buddy razem z ludźmi tego świata.

Dziesięć Wielkich Ślubowań:

Będę się zawsze trzymał się z daleka od trzech złych ścieżek.
Szybko odetnę pożądanie, gniew i niewiedzę.
Będę zawsze słuchał Buddy, Dharmy i Sanghi.
Będę pilnie kultywował wskazania, medytację i poznanie.
Będę bezustannie kultywował naukę Buddy.

21 Bodhisattwa posiadająca magiczną moc.
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Nigdy nie porzucę umysłu oświecenia.
Będę zawsze odradzać się w sprzyjających warunkach.
Szybko ujrzę naturę Buddy.
Rozprzestrzenię się na cały wszechświat
Dobrowolnie uratuję wszystkie istoty.

Cztery Wielkie Ślubowania:

Czujące istoty są niezliczone; ślubujemy je wszystkie wyzwolić.
Iluzje są nieprzebrane; ślubujemy je wszystkie wykorzenić.
Nauki są niewyczerpane; ślubujemy je wszystkie zgłębić.
Droga Buddy jest doskonała; ślubujemy ją osiągnąć.

Schronienie w Trzech Klejnotach:

Przyjmuję Schronienie w Buddzie,
który jest obecny we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Przyjmuję Schronienie w Dharmie,
która jest obecna we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Przyjmuję Schronienie w Sandze,
która jest obecna we wszystkich dziesięciu kierunkach.
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3

KSIĄŻECZKI DO CEREMONII

1

Ceremonia oblewania herbatą małego Buddy

I. Zapalenie świec i kadzidła

II. Dzwon otwierający

III. Mowa powitalna

Proszę wstać

IV. Schronienie w Trzech Klejnotach po koreańsku i śpiew Sogamuni 
Bul***

V. Zgaszenie świec

VI. Ogłoszenia końcowe
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2

Ceremonia urodzin Buddy

I. Zapalenie świec i kadzideł 

II. Dzwon otwierający

III. Mowa otwierająca 

Proszę wstać 

IV. Schronienie w Trzech Klejnotach 

Hołd wszystkim Buddom, którzy są obecni w swej chwale w tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Dharmie,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Sandze,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

V. Schronienie w Trzech Klejnotach po koreańsku i śpiew Sogamuni 
Bul***

Proszę usiąść 

VI. Dzieci ofiarują kwiaty Buddzie.

VII. Trzy minuty medytacji 

VIII. Krótkie mowy przedstawicieli Ośrodków Zen

IX. Mowa Dharmy 

X. Wiersz

XI. Ceremonia dana paramity

Proszę wstać 

[w tekście źródłowym tu przykładowy rozkład dnia***]
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3

Ceremonia Dnia Założyciela

I. Zapalenie świec i kadzideł 

II. Dzwon otwierający

III. Mowa otwierająca 

Proszę wstać 

IV. Schronienie w Trzech Klejnotach 

Hołd wszystkim Buddom, którzy są obecni w swej chwale w tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Dharmie,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Sandze,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

V. Schronienie  w  Trzech  Klejnotach  po  koreańsku  i  śpiew  Kwan 
Seum Bosal***

Proszę usiąść 

VI. Dzieci ofiarują kwiaty Buddzie.

VII. Trzy minuty medytacji 

VIII. Krótkie mowy przedstawicieli Ośrodków Zen

IX. Mowa Dharmy 

X. Wiersz

XI. Ceremonia dana paramity

Proszę wstać 

Śpiew Kwan Seum Bosal ***

XII. Cztery Wielkie Ślubowania
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Czujące istoty są niezliczone; ślubujemy je wszystkie wyzwolić.

Iluzje są nieprzebrane; ślubujemy je wszystkie wykorzenić.

Nauki są niewyczerpane; ślubujemy je wszystkie zgłębić.

Droga Buddy jest doskonała; ślubujemy ją osiągnąć. 

XIII. Zgaszenie świec 

Proszę usiąść 

XIV. Ogłoszenia końcowe
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4

Ceremonia Dnia Oświecenia Buddy

I. Zapalenie świec i kadzideł 

II. Dzwon otwierający

III. Mowa otwierająca 

Proszę wstać 

IV. Schronienie w Trzech Klejnotach 

Hołd wszystkim Buddom, którzy są obecni w swej chwale w tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Dharmie,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Sandze,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

V. Schronienie w Trzech Klejnotach po koreańsku i śpiew Sogamuni 
Bul***

Proszę usiąść 

VI. Dzieci ofiarują kwiaty Buddzie

VII. Trzy minuty medytacji 

VIII. Krótkie mowy przedstawicieli Ośrodków Zen

IX. Mowa Dharmy 

X. Wiersz

XI. Ceremonia dana paramity

Proszę wstać 

Śpiew Kwan Seum Bosal***

XII. Cztery Wielkie Ślubowania
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Czujące istoty są niezliczone; ślubujemy je wszystkie wyzwolić.

Iluzje są nieprzebrane; ślubujemy je wszystkie wykorzenić.

Nauki są niewyczerpane; ślubujemy je wszystkie zgłębić.

Droga Buddy jest doskonała; ślubujemy ją osiągnąć. 

XIII. Zgaszenie świec 

Proszę usiąść 

XIV. Ogłoszenia końcowe
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5

Ceremonia wskazań

I. Zapalenie świec i kadzidła

II. Otwierający dzwon

Proszę wstać

III. „Chwała Trzem Klejnotom” 
(wszyscy razem po polsku) 

Hołd  wszystkim  Buddom,  którzy  obecni  są  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu
Hołd Dharmie, która obecna jest w swej chwale w tym zgromadzeniu
Hołd Sandze, która obecna jest w swej chwałę w tym zgromadzeniu

(wszyscy razem po koreańsku)
Namu bul ta bu jung kwang lim bop he
Namu tal ma bu jung kwang lim bop he
Namu sung ga bu jung kwang lim bop he

IV. Mantra na zwołanie Trzech klejnotów:
(Nauczyciel wskazań, solo)

Namu bo bo dżo li kali dali tata a daja
Namu bo bo dżo li kali dali tata a daja
Namu bo bo dżo li kali dali tata a daja

(Składając hołd Trzem Klejnotom mówimy wspólnie)

Z  najwyższym  szacunkiem  składamy  nasz  hołd  klejnotowi, 
najprawdziwszemu  Buddzie,  transcendentalnemu  w  jego  trzech 
formach, który posiadł doskonale cztery mądrości,  który w miłości 
i współczuciu zabiera wszystkie istoty do siebie, który w pocieszeniu 
zbawia wszystkie stworzenia, nieskończony w czasie i  wypełniający 
całą przestrzeń. Ten, który jest wszechświatem w jego czystości.

Z najwyższym szacunkiem składamy nasz hołd najgłębszej Dharmie, 
jedynej,  prawdziwej,  nieskończenie  stałej,  która  wszystkim istotom 
pojawia się w dwunastu podziałach, która jest wszechświatem w jego 
czystości, transcendentalną mową, spływającą równo do pięciu nauk 
i do trzech wozów.
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Z  najwyższym  szacunkiem  składamy  nasz  hołd  Sandze.  Te  istoty 
nagle  lub  powoli  oświecone,  których  miłość  pogłębia  się  wraz 
z mądrością, w nich samych lub w innych formach, których oddanie 
jest  dobrodziejstwem  dla  nich  samych  i  innych,  które  doszły  do 
trzech  iluminacji,  płynących  z  dziesięciu  stopni  świętości  i  trzech 
poziomów mądrości.

Najszczerzej  pragniemy,  aby  te  klejnoty  dawały  nam  odpowiedź 
zgodnie  z  naszymi  potrzebami,  aby  były  dla  nas  świadkami  i  aby 
wszystkie mogły otrzymać to, co im ofiarowujemy.

Oby  ich  chwała  wypełniała  całą  przestrzeń,  tak  jak  księżyc  odbity 
w tysiącu rzek jest wciąż jednym, aby wszyscy święci bodhisattwowie, 
którzy  doskonale  posiedli  cztery  mądrości,  byli  obecni  w  tym 
zgromadzeniu  dla  dobra  wszystkich  istot.  Zatem  kłaniamy  się  im 
z najwyższą czcią.

W najbardziej wyróżnionym i przyozdobionym miejscu zwanym Bodhi 
siedzieli wszyscy Buddowie i osiągnęli najwyższe przebudzenie.

Z czcią ofiarowujemy teraz miejsca, na których siedzimy, abyśmy my 
i inni mogli wszyscy razem osiągnąć drogę buddów.

V. Mantra ofiarowania miejsc dla Sanghi 
(wszyscy razem)

Om ba a ra mi na ja sa ba ha
Om ba a ra mi na ja sa ba ha
Om ba a ra mi na ja sa ba ha

VI. Mantra Wszechświata w jego czystości  
(wszyscy razem)

Om nam
Om nam
Om nam

VII. Ofiarowanie Kadzidła 
(wszyscy razem)

Ofiarujemy to wszystkim Buddom dziesięciu kierunków, przeszłości, 
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teraźniejszości  i  przyszłości;  wszystkim  Dharmom,  nawet  tym 
ukrytym  przed  naszym  poznaniem  i  Sandze  Śrawaków,  Pratjeka  - 
buddów i bodhisattwów. Oby wszystkie Klejnoty spojrzały w dół na 
nas z miłością i współczuciem i oby otrzymały nasze dary.

Proszę usiąść

(Nauczyciel Wskazań i prowadzący siadają za stołem.)

VIII. (Prowadzący mówi:)

Oddajemy  się  pod  przewodnictwo  Świętego  Buddy,  który  zbawia 
wszystkie istoty z trzech bolesnych stanów;

Naszym pragnieniem jest, żeby wszystkie stworzenia mogły dostąpić 
szczęścia niestworzenia;

My, którzy nadal cierpimy odrodzenia w trzech królestwach i którzy 
jeszcze nie wyzwoliliśmy się z zobowiązań i lgnięć, chcemy zrzucić 
z siebie  te  zobowiązania  i  wejść  w  niestworzone.  I  czyniąc  tak 
wypełnić swój największy obowiązek.

(Odbywa się wręczenie kasa i certyfikatu.)

(Prowadzący mówi:)

Wielcy jesteście wy, którzy rozumiecie przemijalność tego świata.

Odrzuciliście konwencję i wstąpiliście w nirwanę, w coś, w co trudno 
uwierzyć, coś wielce rzadkiego w tym świecie.

Jaka dobra jest ta szata wyzwolenia, szata dająca najwyższą korzyść. 
Teraz otrzymaliśmy ją i obyśmy mogli otrzymywać ją stale, życie po 
życiu, które nastąpią.

(Wszyscy wspólnie:)

Om ma ha ka ba ba da szi cze sa ba ha
Om ma ha ka ba ba da szi cze sa ba ha
Om ma ha ka ba ba da szi cze sa ba ha

IX. (Prosząc Buddów i bodhisattwów oraz wszystkich bogów o to, by byli  
naszymi nauczycielami, razem:) 

VIII.24



Rozdział VIII: Dodatki 

Oby  Budda  Siakjamuni  był  obecny  i  pomagał  nam  jako  pierwotny 
nauczyciel.

Oby  Bodhisattwa  Mandżuśri  był  obecny  i  pomagał  nam  jako  nasz 
nauczyciel wskazań.

Oby przyszły Budda Maitreja był obecny i pouczał nas.

Oby  Buddowie  dziesięciu  kierunków  byli  obecni  i  utwierdzali  nas 
w utrzymywaniu wskazań

Oby wszyscy bodhisattwowie byli obecni i towarzyszyli nam w naszej 
drodze.

Oby  Siakra,  Indra  i  wszystkie  boskie  istoty  byli  obecni  i  chronili 
i przydawali blasku naszej praktyce.

X. Nauczyciel Wskazań odczytuje każde ze Wskazań:

Pierwsze Wskazanie: Ślubuję powstrzymywać się od zabierania życia.
Zabijanie  wykorzenia  w  nas  ziarno  miłości  i  współczucia.  Zabić 
innego,  to  żerować  na  przyjacielu  i  bliźnim.  Pewnego  dnia 
znajdziemy się  w jednej  z  trzech krain  cierpienia  w zapłacie  za 
nasze zabijanie. Za dawanie życia otrzymujemy ludzkie życie.

Drugie Wskazanie: Ślubuję powstrzymywać się od brania rzeczy mi 
nie danych.

Branie rzeczy nam nie danych odcina korzenie cnoty i mądrości; 
to,  co łatwo osiągamy, łatwo też tracimy.  Samo tylko pożądanie 
cudzego  sprawi,  że  będziemy  w  przyszłości  postawieni  twarzą 
w twarz z odrodzeniem się w świecie zwierząt.

Trzecie  Wskazanie:  Ślubuję  powstrzymywać  się  od  działania 
powodowanego żądzą.

Nieskromność odcina  źródło  czystości.  Nieczystość  jest 
ostatecznie czystą Dharmakają. Spójrz lepiej na kocioł, gdzie znajdą 
się wszyscy, którzy złamią to wskazanie.

Czwarte Wskazanie: Ślubuję powstrzymywać się od kłamstwa.
Kłamstwo  odcina  ziarno  Prawdy,  a  Niebiosa  nie  pozwalają  na 
oszukiwanie  tego  co  święte,  ani  okłamywanie  świętych.  Jeżeli 
kłamca uniknie piekła, gdzie wyrywa mu się język, to odrodzi się 
jako ptak na skutek swego złego działania.
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Piąte  Wskazanie:  Ślubuję powstrzymywać  się od  brania  środków 
odurzających umysł, powodujących nieświadomość.

Alkohol  odcina  źródło  mądrości,  pokolenie  za  pokoleniem 
pozostajemy w otępieniu jak ktoś pijany. Budda uczy, że ktoś, kto 
nie  utrzymuje  tych  pięciu  Wskazań,  w  przyszłym  życiu  utraci 
swą ludzką postać.

(Następująca wymiana powtarzana jest trzykrotnie:)

Prowadzący: Czy te wskazania jedno po drugim mogą być przez was 
utrzymane czy nie?

Wszyscy przyjmujący Pięć Wskazań: Mogą być utrzymane!

(jeżeli obecni są uczniowie stający się Nauczycielami Dharmy w Treningu:)

Przyjęliśmy  już  Pięć  Wskazań  i  teraz  ślubujemy  utrzymywać 
następujące Wskazania:

Szóste Wskazanie: Ślubuję nie mówić o błędach innych.

Siódme  Wskazanie:  Ślubuję  nie  chwalić  siebie  i  nie  spoglądać  na 
innych z góry.

Ósme Wskazanie: Ślubuję nie być chciwym, lecz szczodrym.

Dziewiąte  Wskazanie:  Ślubuję  nie  ulegać  gniewowi  i  zachowywać 
harmonię.

Dziesiąte Wskazanie: Ślubuję nie oczerniać trzech klejnotów (Buddy, 
Dharmy i Sanghi).

(Następująca wymiana powtarzana jest trzykrotnie:)

Prowadzący: Czy te wskazania jedno po drugim mogą być przez was 
utrzymane czy nie?

Wszyscy  stający  się  Nauczycielami  Dharmy  w  treningu:  Mogą  być 
utrzymane!

(jeżeli obecni są uczniowie stający się Starszymi Nauczycielami Dharmy:)

Przyjęliśmy  już  Dziesięć  Wskazań  i  teraz  ślubujemy  utrzymywać 
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następujące Wskazania:

Jedenaste Wskazanie: Przyjmuję schronienie w Buddzie.

Dwunaste Wskazanie: Przyjmuję schronienie w Dharmie.

Trzynaste Wskazanie: Przyjmuję schronienie w Sandze.

Czternaste Wskazanie: Ślubuję szczodrość wobec ludzi.

Piętnaste Wskazanie: Ślubuję współczującą mowę oraz współczujące 
działanie wobec ludzi.

Szesnaste Wskazanie: Ślubuję wspólne działanie z ludźmi oraz stanie 
się jednym i osiągnięcie Drogi Buddy.

(Następująca wymiana powtarzana jest trzykrotnie:)

Prowadzący: Czy te wskazania jedno po drugim mogą być przez was 
utrzymane czy nie?

Wszyscy  stający  się  Starszymi  Nauczycielami  Dharmy:  Mogą  być 
utrzymane!

(jeżeli obecni są uczniowie stający się Nauczycielami Bodhisattwami:)

Przyjęliśmy już  Szesnaście  Wskazań i  teraz ślubujemy utrzymywać 
następujące Wskazania:

1. Szanować swoich nauczycieli i przyjaciół.
2. Nie pić alkoholu.
3. Nie jeść mięsa.
4. Nie jeść pięciu ostrych korzeni (czosnek, cebula, szalotka, por, 

szczypior).
5. Zawsze  zachęcać  osobę,  która  popełniła  wykroczenie,  do 

skruchy i zmiany.
6. Prosić o Dharmę nauczycieli oraz przekazywać im darowizny.
7. Zawsze udawać się w miejsca, gdzie nauczana jest Dharma.
8. Nie wypierać się Mahajany.
9. Dbać o chorych.
10. Nie posiadać broni ani narzędzi służących do zabijania.
11. Nie  działać  jako  wysłannik  nasilający  wrogość  między  wal-

czącymi stronami.
12. Nie robić interesów ze złymi intencjami.
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13. Nie mówić źle o innych.
14. Nie podkładać ognia, który mógłby naruszyć dzikie życie.
15. Nie uczyć innych niż Mahajana doktryn.
16. Uczyć właściwie, bez pożądania osobistego zysku.
17. Nie używać swojej dharmicznej pozycji, by otrzymywać przysługi 

od ludzi u władzy.
18. Nie zostawać nauczycielem nim posiądzie się jasne zrozumienie 

Buddhadharmy.
19. Nie  plotkować  ani  szerzyć  plotek,  by  oczerniać  lub  tworzyć 

niezgodę w Sandze.
20. Zawsze  kultywować  praktykę  wyzwalania  czujących  istot 

i zachęcać innych do robienia tego samego.
21. Być współczującym i nie szukać zemsty.
22. Porzucić arogancję i prosić o nauczanie.
23. Porzucić urazę i arogancję i uczyć właściwie.
24. Nie  porzucać  trzech  klejnotów  i  zawsze  kultywować  ścieżkę 

bodhisattwy.
25. Zręcznie  przekazywać  niezbędne  środki  trzem  klejnotom 

z umysłem współczucia.
26. Nie przyjmować korzyści wyłącznie dla siebie.
27. Nie  przyjmować  specjalnych  zaproszeń,  które  wyróżniają  Cię 

spośród  wspólnoty  jednocześnie  wykluczając  innych  jej 
członków.

28. Nie składać specjalnych zaproszeń mnichom.
29. Nie zarabiać na życie poprzez zakazane lub szkodliwe sposoby.
30. Zajmować  się  sprawami  świątyni  z  uczciwością  i  nie  być 

dwulicowym w nauczaniu. 
31. Zawsze znajdować sposób, by chronić wszystkich członków oraz 

wszystkie dobra Sanghi.
32. Nie  działać  w  żaden  sposób,  który  mógłby  zaszkodzić 

jakiejkolwiek istocie.
33. Nie  oglądać  ani  nie  brać  udziału  w  niewłaściwych  aktyw-

nościach.
34. Zawsze trzymać się ścieżki Mahajany.
35. Zawsze utrzymywać wielkie ślubowania Mahajany.
36. Zawsze podążać za wskazaniami.
37. Podczas odosobnień zawsze unikać ryzykownych sytuacji.
38. Zawsze utrzymywać właściwą kolejność siedzenia.
39. Kultywować cnoty i mądrość.
40. Nie rozróżniać dając wskazania bodhisattwy.
41. Nie zostawać nauczycielem dla osobistego zysku.
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42. Nie używać wskazań do zastraszania innych.
43. Nie myśleć na temat łamania wskazań.
44. Zawsze szanować i utrzymywać wskazania.
45. Zawsze nauczać wszystkie istoty.
46. Zawsze zajmować miejsce pełne szacunku nauczając Dharmy.
47. Nie ustanawiać niewłaściwych zasad, by kontrolować Sanghę.
48. Nie  działać  w  żaden  sposób,  który  mógłby  zniszczyć 

Buddhadharmę.

(Następująca wymiana powtarzana jest trzykrotnie:)

Prowadzący: Czy te wskazania jedno po drugim mogą być przez was 
utrzymane czy nie?

Wszyscy  zostający  nauczycielami  Bodhisattwami:  Mogą  być 
utrzymane!

(jeżeli obecni są uczniowie stający się nowicjuszami mnichami lub mniszkami:)

Przyjęliśmy  już  Pięć  Wskazań  i  teraz  ślubujemy  utrzymywać 
następujące Wskazania:

Szóste Wskazanie: Ślubuję powstrzymywać się przed wchodzeniem 
na wysokie podium i wszelkimi działaniami powodowanymi pychą.

Siódme Wskazanie:  Ślubuję  powstrzymać się  od używania  ozdób, 
perfum i maści.

Ósme  Wskazanie:  Ślubuję  powstrzymać  się  od  wszelkich  zabaw, 
takich jak występy i taniec.

Dziewiąte Wskazanie: Ślubuję powstrzymywać się od gromadzenia 
złota, srebra, pieniędzy i klejnotów.

Dziesiąte  Wskazanie:  Ślubuję  powstrzymywać  się  od  jedzenia 
o niewłaściwych porach i trzymania zwierząt. 

(Następująca wymiana powtarzana jest trzykrotnie:)
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Prowadzący: Czy te wskazania jedno po drugim mogą być przez was 
utrzymane czy nie?

Wszyscy zostający nowicjuszami mnichami lub mniszkami: Mogą być 
utrzymane!

(wszyscy razem)
Począwszy od tego życia aż do osiągnięcia stanu Buddy, będziemy 
świadomie utrzymywać te wskazania i nie będziemy ich łamać.

Pragniemy, żeby Buddowie byli świadkami, że nigdy nie odstąpimy 
od tych wskazań, woląc raczej oddać wpierw nasze życie.

XI. Rytuał skruchy (wszyscy razem)

Z najwyższą szczerością żałuję moich wykroczeń popełnionych od 
nieskończonego  czasu  poprzez  moją  żądzę,  złość  i  niewiedzę 
w myśli, mowie i czynie.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia zabierania życia.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia zabierania rzeczy mi nie 
danych.

Teraz  silnie  żałuję  poważnego  przewinienia  złego  działania 
powodowanego żądzą.

Teraz  silnie  żałuję  poważnego  przewinienia  chełpienia  się  moimi 
nieistniejącymi duchowymi osiągnięciami.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia próżnej mowy.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia obelżywej mowy.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia przewrotnej mowy.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia nienasycenia.

Teraz silnie żałuję poważnego przewinienia mojej niewiedzy.

Oby  wszystkie  moje  przewinienia  zgromadzone  przez  setki  kalp 
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zostały całkowicie pochłonięte w jednej chwili, tak jak ogień trawi 
suchą trawę, wygaszając wszystkie rzeczy aż nic nie zostanie.

Nasze przewinienia nie mają własnej natury, a rozwijają się jedynie 
z naszych umysłów.
Jeśli  nasze  umysły  będą  wygaszone,  wtedy  nasze  przewinienia 
również zostaną zniszczone. 
Kiedy nasze umysły, jak i przewinienia, widzimy jako puste, określa 
się to jako prawdziwy wyraz skruchy.

(W  czasie  ceremonii  śpiewana  jest  Mantra  Skruchy  do  momentu  
odłożenia kadzidła na ołtarz)

Mantra Skruchy

Om salba motczia modżi sadaya sabaha
Om salba motczia modżi sadaya sabaha
Om salba motczia modżi sadaya sabaha

(wszyscy mówią wspólnie:)

Teraz składamy pokłon w żalu za wszelkie karmiczne przeszkody 
zgromadzone przez wiele kalp. 

Pragniemy, żeby wszystkie nasze wykroczenia odsunęły się od nas, 
żebyśmy życie po życiu zawsze kroczyli ścieżką Oświecenia.

(Przyjmujący Wskazania wstaje i wykonuje trzy pełne pokłony w rytm  
moktaka, potem siada)

XII. (Prowadzący mówi:)

Najszlachetniejszy jest on, Budda, któż nie ma w nim źródła radości.

Przywołując  do  umysłu  to  zgromadzenie,  otrzymujemy  dobro-
dziejstwo jego Dharmy.

(Każdy przyjmujący Wskazania lub po jednym reprezentującym każdą  
z  grup  ofiarowuje  kadzidło  Buddzie,  wtedy  wszyscy  przyjmujący  
wskazania*** wykonują trzy pełne pokłony i siadają)

(Prowadzący mówi:)

Oby wszystkie zasługi płynące z utrzymywania tych wskazań były 
dane wszystkim innym.
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Oby nasze zasługi były doskonałe i mogły być dobrodziejstwem dla 
wszystkich czujących istot.

Nawet  gdybyśmy  wypełnili  trzy  tysiące  światów  stupami 
z najczystszego  złota,  to  dodanie  odwagi  jednej  osobie  do 
poszukiwania  bezdomnego  życia  przewyższy  wszystko  w  swojej 
zasłudze.

XIII. Nauczyciele Dharmy

(Wszyscy nowi Nauczyciele Dharmy podchodzą zabierając ze sobą  
swoje maty. Wykonują trzy pokony przed Sanghą po czym wracają na  
swoje miejsca. Następnie każdy po kolei otrzymuje swój certyfikat***)

XIV. Mowy Dharmy.

Proszę wstać.

XV. Cztery Wielkie Ślubowania
(wszyscy razem)

Czujące istoty są niezliczone, ślubujemy je wszystkie wyzwolić.

Iluzje są nieprzebrane, ślubujemy je wszystkie wykorzenić.

Nauki są niewyczerpane, ślubujemy je wszystkie zgłębić.

Droga Buddy jest doskonała, ślubujemy ją osiągnąć.

XVI. Zgaszenie świec.

XVII. Ogłoszenia końcowe.

XVIII. Wspólne zdjęcie.
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Ceremonia ustanowienia Mistrza Zen Szkoły

I. Zapalenie świec i kadzideł 

II. Dzwon otwierający

III. Mowa otwierająca 

Proszę wstać 

IV. Schronienie w Trzech Klejnotach 

Hołd wszystkim Buddom, którzy są obecni w swej chwale w tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Dharmie,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Sandze,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

V. Schronienie  w  Trzech  Klejnotach  po  koreańsku  i  śpiew  Kwan 
Seum Bosal***

Proszę usiąść 

VI. Trzy minuty medytacji 

VII. Prezentacja certyfikatu i pieczęci

VIII. Mowa Dharmy 

IX. Sangha i Mistrz Zen Szkoły kłaniają się sobie.

X. Rozmowy gratulacyjne

XI. Cztery Wielkie Ślubowania

Czujące istoty są niezliczone; ślubujemy je wszystkie wyzwolić.

Iluzje są nieprzebrane; ślubujemy je wszystkie wykorzenić.
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Nauki są niewyczerpane; ślubujemy je wszystkie zgłębić.

Droga Buddy jest doskonała; ślubujemy ją osiągnąć.

XII. Zgaszenie świec 

Proszę usiąść 

XIII. Ogłoszenia końcowe

XIV. Wspólne zdjęcie
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Ceremonia Inka

I. Zapalenie świec i kadzideł 

II. Dzwon otwierający

III. Mowa otwierająca 

Proszę wstać 

IV. Schronienie w Trzech Klejnotach 

Hołd wszystkim Buddom, którzy są obecni w swej chwale w tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Dharmie,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

Hołd  Sandze,  która  jest  obecna  w  swej  chwale  w  tym 
zgromadzeniu.

V. Schronienie  w  Trzech  Klejnotach  po  koreańsku  i  śpiew  Kwan 
Seum Bosal***

Proszę usiąść***

VI. Trzy minuty medytacji 

VII. Walki Dharmy

Dziesięć minut przerwy

VIII. Prezentacja certyfikatów

IX. Mowy Dharmy

X. Mowy gratulacyjne
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