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ZAPISKI SHAOLIŃSKICH MNICHÓW

Część szósta

Fot. 1. Zdjęcie obrazu autorstwa Li Zhi (buddyjskie imię – Shi Yong Zhi), 
przedstawiającego medytującego Bodhidharmę

*       *
*

Powiada  się,  że  medytacyjna  sutra  przemywania  szpiku  kostnego  została  stworzona
przez Bodhidharmę i  przejęta przez jego ucznia Huike,  który z  kolei  przekazał  ją  tym
shaolińskim mnichom, którzy byli jego uczniami. Gdy niedawno czytałem stary taoistyczny
rękopis  Sutra  Przemywania  Szpiku zauważyłem,  że  zawiera  on  wiele  błędów i  został
napisany  za  pomocą  niewyszukanych  wyrazów,  charakterystycznych  dla  ludzi
niewykształconych. Przyznam, że po przeczytaniu go świerzbią mnie ręce, aby dopaść
skrybę, który go napisał. Manuskrypt ten zawiera niewiele wartościowych rad, a z każdym
kolejnym zdaniem jego treść coraz bardziej oddala się od jego buddyjskiego pierwowzoru,
z każdym słowem zbliżając się do doktryny taoizmu. Gdy pokazałem go przeorowi, ten
jedynie wymownie spojrzał na mnie w milczeniu, z ogromnym smutkiem w oczach.
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*       *
*

Ha,  jakże kruche jest  niematerialne dziedzictwo Bodhidharmy!  Jest  ono tak ulotne,  że
może ulec spopieleniu nawet w wyniku niewielkiej niedbałości o jego rzetelny i oryginalny
przekaz. Z tego właśnie powodu powinno ujrzeć światło dzienne, gdyż dzięki temu stałoby
się ono jeszcze bardziej cenione i rzetelnie dziedziczone.

*       *
*

Mięśnie otaczają kości skrywające w sobie szpik kostny. Aby go oczyścić, najpierw musisz
oczyścić swoje serce.

*       *
*

Osoba bazująca na sile swoich mięśni jest w sobie zadufana i przez to niegodna, aby
poznać sekretne nauki Bodhidharmy.

*       *
*

Przez  tysiąc  lat  Sutra  Przemywania  Szpiku  (Xisui  jing)  była  przekazywana  wyłącznie
w wąskim gronie shaolińskich mnichów. Poza murami świątyni niewiele o niej wiedziano,
a ludzie żyjący poza klasztorem z reguły znali jedynie jej nazwę. W przypadku metody
Przemiany Mięśni i Ścięgien (Yijin jing) rzecz ma się wręcz przeciwnie – jej treść została
ujawniona wkrótce po jej odkryciu i od tego czasu jest powszechnie praktykowana w celu
wzmocnienia ciała i ducha przez buddystów, taoistów oraz konfucjanistów.

*       *
*

Bądź czujny i świadomy. Twórz i odczuwaj świadomie z niebiańskim wigorem.

*       *
*

Każdy gest ma znaczenie.

*       *
*

Dbaj o otaczający cię świat, gdyż jest on twoim domem, spiżarnią i apteką.
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*       *
*

Wykonując  regularnie  ćwiczenia  Bodhidharmy  nieustannie  zwiększasz  wydajność
wewnątrzorganicznych  procesów  przemiany  ścięgien  i  przemywania  szpiku  kostnego.
Umiejętnie wykorzystuj ruchy w celu przemycia energią  qi szpiku kostnego oraz kleistej
miazgi tworzącej rdzeń kręgowy i mózg.

*       *
*

Dopiero  gdy  zbudujesz  solidny  fundament  (Luohan  shiba  shou),  możesz  rozpocząć
wznosić ściany i solidny dach (praktyka  Yijin jing). Gdy to uczynisz, możesz zajrzeć do
środka (praktyka Xisui jing).

*       *
*

Taoiści  czczą  setki  bóstw.  Mieszając  z  sobą  setki  przypraw zagubisz  właściwy  smak
potrawy.

*       *
*

Wykonuj ćwiczenia Przemywania Szpiku z uczuciem wdzięczności i szacunku dla swojego
nauczyciela, otwierając przed nim serce.

*       *
*

Bodhidharma stworzył  ćwiczenia przemywania szpiku,  aby ludzie pozbyli  się wszelkich
zaburzeń i byli szczęśliwi. Dopiero wtedy, gdy praktyka qigong i chan (jap. zen) zlikwidują
zaburzenia, umysł staje się naprawdę czysty i cichy, a tkwiąca w nim mądrość porządkuje
życie i uwalnia serce od trosk.

*       *
*

Tygrys jest dziki i zadufany w sobie, gdyż jest to ciemna strona jego prawdziwej natury.
Praktykuj sztukę walki z głębi serca, a walcząc zawsze staraj się wywoływać frustrację
u swojego przeciwnika. Uderzaj z równą wprawą wszystkimi kończynami i częściami ciała.
Pamiętaj, że solidny cios łokciem wymierzony w twarz zawsze wywołuje u trafionego szok,
dezorientację i oszołomienie. Walcząc wywołuj u swojego przeciwnika frustrację, łam hart
jego ducha i jego wiarę w siebie. Twoje skoki z sercem rozpalonym emocjami powinny
przypominać dzikiego tygrysa wskakującego na skałę. Wyprowadzaj żelazne uderzenia
pięściami  wstrząsając  przy  tym  ramionami.  Odpowiednio  silny  wicher  powali  nawet
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stalowy baldachim. Celne kopnięcie oddziałuje na ciało twojego wroga jak ukłucie zatrutym
kolcem  skorpiona.  Poruszaj  się  szybko  i  zwinnie.  Skocz  w  przód  i  wyprowadź  serię
uderzeń łokciami w klatkę piersiową przeciwnika […].

*       *
*

Praktykując Yijin jing powoli unieś ręce i rozprosz dłońmi chmury spoglądając na czysty
błękit nieba pomiędzy nimi [....].

*       *
*

Rozwijaj  się i  walcz ze złem pozostając wewnętrznie spokojnym, a wówczas odczucia
twojego serca i buddyjskie zasady połączą się w twoim wnętrzu w jedno. Tym właśnie jest
tajemnica czystego serca. Jeśli ćwiczysz i postępujesz w ten sposób, będziesz w stanie
dostrzec prawdziwą naturę istnienia.

*       *
*

Pieczęć  Serca  i  Serce  Buddy  są  jednym  i  tym  samym,  są  esencją  drogi  niebios.
Bodhidharma, który był człowiekiem niezwykle mądrym, używał słowa  shouzhong,  jako
terminu określającego pieczęć serca i zarazem sedno ćwiczeń Yijin jing i Xisui jing. Jakże
to  niezwykłe!  Fundamentem  wprowadzonej  przez  siebie  w  klasztorze  praktyki  uczynił
głęboką emocjonalną duchowość, pozostawiając ją Chińczykom bez zbędnych słów. Jest
ona  po  dzień  dzisiejszy  przekazywana  sekretnie  i  nieprzerwanie  wśród  shaolińskich
mnichów. Nieprzypadkowo wszyscy, którzy długotrwale wykonywali te ćwiczenia z czasem
zrozumieli,  że  są  one jedyną znaną im metodą,  dzięki  której  są  w stanie harmonijnie
i  kompleksowo wzmocnić,  oczyścić  i  ochronić  wewnętrznie  i  zewnętrznie  swoje  ciało,
umysł oraz ducha. Bodhidharma jest ich źródłem, a klasztor Shaolin studnią wypełnianą
jego krystaliczną i życiodajną duchową wodą, z której mnisi czerpią, i którą piją. 

*       *
*

Ćwiczenia  Yijin są sposobem harmonijnego pogodzenia ciała i umysłu prowadzącym do
ich  utrzymania  w  jak  najlepszym  zdrowiu.  Następuje  to  w  wyniku  ich  wykonywania,
w formie powolnego procesu wewnętrznych i zewnętrznych przemian. W związku z tym,
że  w trakcie praktyki ćwiczący rozwija w sobie samoświadomość i zwiększa wrażliwość,
osiągane przez niego efekty nazywa się „znakiem serca”. Dzięki nabytym umiejętnościom
będzie on w stanie wyeliminować w sobie choroby i wzmocnić się na tyle, aby likwidować
wszelką agresję w swoim otoczeniu. Nikt nie będzie chciał go zaatakować. 
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*       *
*

Na przestrzeni stuleci różni przywódcy oraz grupy Chińczyków ścierały się z sobą w walce
o władzę. Te wojenne zawieruchy nie ominęły świątyni Shaolin, kilkukrotnie niszcząc jej
materialne i okaleczając niematerialne dziedzictwo. Aby temu przeciwdziałać, shaolińscy
mnisi wielokrotnie z wielką odwagą stawali w obronie świątyni pieczołowicie chroniąc jej
zabytki  oraz  na  długi  czas  ukrywali  poza  jej  murami  swoje  święte  księgi.  Atmosfera
nieufności i  strachu tak bardzo i głęboko wryła się w ich umysły, że niezwykle rzadko,
a  przeważnie  sekretnie  i  anonimowo,  spisywali  oni  jakiekolwiek  swoje  przemyślenia,
odkrycia  i  zalecenia dla  innych mnichów. Wielu zawistnych,  bezwstydnych i  złośliwych
ludzi  przypisywało sobie autorstwo ich wybitnych dokonań lub celowo wypaczało treść
buddyjskich religijnych sutr. Uczynili oni tym wiele zła, a wiele wspaniałych odkryć i metod
treningowych  obumarło  przez  nich  tak,  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  lśniących
i żwawych ryb wyrzuconych na brzeg, zmieniających się z czasem w martwe i zasuszone
truchła. Oryginalna wiedza mnichów z klasztoru położonego u podnóża góry Songshan
przetrwała. Od pokoleń jest ona nieprzerwanie i niezwykle rozważnie przekazywana, i jak
dotąd,  nie  rozpowszechniana  poza  klasztorem.  Zawsze  bądź  prawdomówny,  szczery
i  bezpośredni.  Kopie  oryginalnych ksiąg  Bodhidharmy były  czytane przez  shaolińskich
mnichów niezliczoną ilość razy nocami, przeważnie w odosobnieniu i ukryciu, przy blasku
księżyca lub w świetle świec.

Tłumaczenie i opracowanie
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