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MISTRZYNI ZEN BON YO  
 

 
 (Uderza stół kijem Zen)  
Przychodzenie z pustymi rękami.  
(Uderza stół kijem Zen)  
Odchodzenie z pustymi rękami.  
(Uderza stół kijem Zen)  
To ludzkie.  

Co to znaczy?  

KAAATZ!  

Nowo narodzone dziecko płacze: Łaaaa!!! Łaaaa!!!  

W poprzednim stuleciu pewien młody człowiek z USA odwiedził w Polsce 
bardzo znanego rabina. Gdy wszedł do jego pokoju był zaskoczony jego 
prostotą. W środku była tylko półka z książkami, ławka i stolik. Spojrzał na 
niego i spytał: „Rabe, gdzie są twoje meble?” Rabin odpowiedział pytaniem: „A 
gdzie są twoje?” Młody człowiek na to: „Moje? Przecież ja tu jestem tylko 
gościem!” „Ja również!” odpowiedział rabin.  

Od chwili naszych narodzin zbieramy. Najpierw dostajemy nasze ciała od 
naszych matek i ojców. Później dzień po dniu, rok po roku zbieramy kolejne 
rzeczy, idee, dobra materialne, religie, tytuły. Większość z nas, większość ludzi, 
identyfikuje się z tymi rzeczami. „Ja jestem kobietą,” czy „ja jestem 
mężczyzną,” „jestem wysoka,” „jestem ateistką... lekarzem,” „jestem bogata,” 
„jestem biedna.” Ciągle to „ja” i „ja,” „to” i „tamto.”  

Czy prawdziwe „ja” może być bogate lub biedne, wysokie lub niskie, chude lub 
grube? Czy prawdziwe „ja” może być mężczyzną lub kobietą, azjatą lub 
człowiekiem zachodu, czy identyfikować się w jakikolwiek tego typu sposób?  

Ten świat i ten wszechświat już dał nam wszystko. Wszystko już jest nasze. 
Budda powiedział: „Wszystko ma naturę Buddy,” a zatem natura Buddy jest 
już naszą.  

Dzisiaj ten świat jest dość smutny i naprawdę doceniam transmisję łez Mistrza 
Zen Dae Kwanga. To smutne ale prawdziwe.  

Kto tworzy ten świat takim jakim jest teraz, a kto może to cofnąć?  
(Wskazuje na widownię)  
Ty... i ty i ty i ty...  
To wszystko w naszych rękach.  



Do tego pasuje pewna historia. Historia która prowadziła mnie przez ostatnich 
parę lat. To historia o kaznodziei, który wędrował od miasta do miasta. W 
każdym mieście zatrzymywał się na kilka dni i nauczał. W pewnym miasteczku 
stanął na głównej drodze, zaczął nauczać, a dookoła niego zebrało się wiele 
osób aby go słuchać. Kaznodzieja wygłosił bardzo pasjonującą mowę. 
Następnego dnia pełen nadziei wrócił w to samo miejsce i ponownie wygłosił 
najlepszą naukę jak tylko potrafił.  

Następnego dnia przyszło już mniej ludzi, a trzeciego jeszcze mniej. Z dnia na 
dzień ten trend się kontynuował i z końcem tygodnia nikt już nie słuchał jego 
nauk, ale on mówił dalej. Wtedy jakiś przechodzień zauważył tego człowieka 
stojącego na drodze i mówiącego samemu do siebie, więc zapytał: „Dlaczego 
tak stoisz tutaj i mówisz? Przecież nikt cię nie słucha. Dlaczego to robisz?”  

Nauczyciel odpowiedział: „Gdy zaczynałem liczyłem na to, że zmienię świat. 
Teraz mówię dalej, by nie pozwolić światu zmienić mnie.”  

(Uderza stół kijem Zen)  
Nie ma przychodzenia.  
(Uderza stół kijem Zen)  
Nie ma odchodzenia.  
(Uderza stół kijem Zen)  
To jest natura Buddy,  

Co to znaczy?  

KAAATZ!  

Słońce pojawia się na wschodzie, znika na zachodzie.  

Dziękuję bardzo.  
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