$&A$-

!,

,2&R3-w/-:.?-3->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0:A-~A%-0R-8J?-L-2-28$?-?R,,
Zwyciężczyni – esencja Pradżniaparamity
[Sutra Serca]

1

!, ,o-$<-{.-., S-$-7-+A-Tx-0-<-3A-+-ZF-.-;,
W sanskrycie:

~A%-0R:C-3.RR,

KA/-0:A-~A%-0R,,

cinpej njingpo”.

		

„Bhagawati Pradżniaparamita
Hridaja”.

2R.-{.-., 2&R3-w/-:.?-3->J?-<2-GA-1-<R=-+Po tybetańsku: „Ciomden dema szierab-kji pharyltu

2&R3-w/-:.?-3->J?-

<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-=-K$-:5=-=R,

Pokłon Zwyciężczyni, 						

Pradżniaparamicie.

Ciomden-dema szierab

kji paryltu cinpa-la ciak tsal-lo

2

$*A?-

di ke dak-gi typa dy cik-na

ciomden-de gjalpoj kab dziagy pungpoj ri la gelong

Tak słyszałem. Razu pewnego 		

Zwycięski przebywał w królewskich włościach (Radżagriha) na Górze
Sępów w otoczeniu

						

aR%-$A-.$J-:./-(J/-0R-.%-, L%-(2-?J3?-.0:A-.$J-:./-(J/-0R-.%-,2?-$&A$-+-28$?-+J, .J:A-5Kgi gendyn cienpo dang

dziangciub sempej gendyn cienpo dang tab-ciktu sziukte

de-i tse

wielkiej sanghi mnichów 		

i wielkiej sanghi Bodhisattwów. 						

Zwycięski

SERCA

,:.A-{.-2.$-$A?-,R?-0-.?-$&A$-/, 2&R3-w/-:.?-o=-0R:C-#2-L-cR.-1%-0R:C-<A-=-.$J-

3
SUTRA

!,

2&R3-w/-:.?-92-3R-$%-2-8J?-L-2:A-(R?-GA-i3-P%?-+A%-%J-:6B/-=-~R3?-0<-28$?-?R,

;%-.J:A-5K-L%-(2-?J3?-

ciomden-de zabmo nangła szie-działej ciekji nam drang ting-ngedzyn la njompar sziukso

jang de-i tse dziangciub

wszedł wówczas w analizujące wszystkie zjawiska samadhi, zwane „Dogłębny Blask”. 					

W tym czasie

~A%-0R:C-3.RR,

.0:-?J3?-.0:-(J/-0R-:1$?-0-,/-<?-$9A$?-.2%-K$->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-92-3R:C-,R.-0-*A.-=-i3-0<-2v-

sempa sempa cienpo pakpa cienrezik łangciuk szierab-kji paryltu cinpa zabmoj ciepa njila nampar taszing pungpo
Bodhisattwa-Mahasattwa, szlachetny, pełen mocy Awalokiteśwara, praktykując głęboką Pradżniaparamitę, postrzegał pięć skandh jako puste w swej naturze.

8A%-1%-0R-s-0R-.J-.$-=-;%-<%-28A/-IA-!R%-0<-i3-0<-2v:R, .J-/?-?%?-o?-GA-3,?-5K-.%-w/-0->-<A:A-2?-L%-(2-

ngapo dedak-la jang rangszin-gji tongpar nampar ta-o
									

dene sangje-kji ty tse dang-denpa sziarij py dziangciub

Wtedy, dzięki inspiracji Buddy, czcigodny Siariputra przemówił

4

sempa sempa cienpo pakpa cienrezik łangciuk-la di ke cie meso

do Bodhisattwy-Mahasattwy, szlachetnego, pełnego mocy Awalokiteśwary.					

rik-kji pu-am

„W jaki sposób

$?3-

<A$?-GA-2-3R-$%-=-=->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-92-3R:C-,R.-0-,.-0<-:.R.-0-.J?-)A-v<-2a2-0<-L, .J-{.-&J?-5?-

rik-kji pumo gang lala szierab-kji paryltu cinpa zabmoj ciepa ciepar dypa de dzitar labpar dzia
mają się uczyć córki i synowie rodziny [mahajany], którzy chcą postępować zgodnie z głęboką praktyką Pradżniaparamity?” 		

de kecie mepa

słowa.

dziangciub sempa sempa cienpo pakpa cienrezik łangciuk-gi tse dang-denpa sziara datij pula di kecie
Bodhisattwa-Mahasattwa, szlachetny, pełen mocy Czenrezik odparł:

5

– odezwał się w te

0-.%-, L%-(2-?J3?-.0:-?J3?-.0:-(J/-0R-:1$?-0-,/-<?-$9A$?-.2%-K$-$A?-5K-.%-w/-0->-<-?-+A:A-2-=-:.Adang

SERCA

, ?J3?-.0:-?J3?-.0:-(J/-0R-:1$?-0-,/-<?-$9A$?-.2%-K$-=-:.A-{.-&J?-5?-?R, <A$?-GA-2-:3-

SUTRA

!,

{.-&J?-5?-?R, >-<A-2-<A$?-GA-2-:3-<A$?-GA-2-3R-$%-=-=->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-92-3R:C-,R.-0-,.-0<-:.R.-0meso

		

sziari-pu rik-kji pu-am rik-kji pumo gang lala szierab-kji paryltu cinpa zabmoj ciepa ciepar dypa

„Siariputro, córki i synowie rodziny [mahajany], którzy chcą postępować zgodnie z głęboką praktyką Pradżniaparamity, powinni

~A%-0R:C-3.RR,

.J?-:.A-v<-i3-0<-2v-2<-L-!J, 1%-0R-s-0R-.J-.$-G%-<%-28A/-IA?-!R%-0<-;%-.$-0<-eJ?-?-2v:R,
de ditar nampar tałar dziate
postrzegać w taki oto sposób: 		

pungpo ngapo dedak kjang rangszin-gji tongpar jang-dakpar dziesu ta-o

Pięć skandh, widziane w czysty sposób, jest puste w swej naturze.

$9$?-!R%-0:R, !R%-0-*A.-$9$?-?R, $9$?-=?-G%-!R%-0-*A.-$8/-3-;A/, !R%-0-*A.-=?-G%-$9$?-$8/zuk tongpa-o
Forma jest pustką;

tongpa-nji zuk-so
pustka jest formą;

zuk-le kjang tongpa-nji szien majin

forma nie jest różna od pustki. 			

tongpa-nji le kjang zuk szien
Pustka nie jest różna od formy.
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:.->J?-.%-, :.-LJ.-.%-,

		

postrzeganie,

majin-no

deszin-du tsorła dang

W ten sam sposób odczucia,

28A-

>-<A:A-2-.J-v-2?-/-(R?-,3?-&.-!R%-0-*A.-.J,

sziarij pu de tałena cie tamcie tongpa-nji de

Dlatego, Siariputro, wszystkie zjawiska są pustką, 		

SA-3-.%-V=-2-3J.-0,

drima dang dralła mepa
i nie są wolne od splamień,

duszie dang

dudzie dang

mentalne reakcje

35/-*A.-3J.-0, 3-*J?-0,

tsen-nji mepa
nie mają cech,

ma kjepa

nie powstają

i3-0<->J?-0-i3?-!R%-0:R,

nampar sziepa nam tongpa-o
i świadomości są także puste.

3-:$$?-0, SA-3-3J.-0,

ma gakpa
i nie znikają,

drima mepa

$%-2-3J.-0:R,

>-<A:A-2-.J-v-2?-/-!R%-0-*A.-=-$9$?-3J.,

nie pomniejszają się

i nie powiększają.

Dlatego Siariputro w pustce nie ma formy,

gangła mepa-o
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nie są splamione

VA-2-3J.-0,

driła mepa

SERCA

, 3-;A/-/R, .J-28A/-.-5S<-2-.%-,

sziarij-pu de tałena tongpa-nji la zuk me

SUTRA

!,

5S<-2-3J.,

:.->J?-3J.,

:.-LJ.-i3?-3J.,

i3-0<->J?-0-3J.,

3A$-3J., i-2-3J., $-3J.,

nie ma odczuć,

nie ma postrzegania,

nie ma mentalnych reakcji,

nie ma świadomości;

nie ma oka,

tsorła me

~A%-0R:C-3.RR,

tJ-3J.,

cie me

duszie me

=?-3J., ;A.-3J.,
ly me

ji me

dudzie nam me

nampar sziepa me

$9$?-3J., 1-3J.,
zuk me

dra me

SA-3J.,

dri me

mik me

<R-3J.,

ro me

nała me

na me

nie ma ucha,

nie ma nosa,

<J$-L-3J., (R?-3J.-.R,
rekdzia me

nie ma języka, nie ma ciała
i nie ma umysłu. Nie ma formy,
nie ma dźwięku, nie ma zapachu, nie ma smaku, nie ma dotyku
															

cie medo

i nie ma zjawisk
mentalnych.

3A$-$A-#3?-3J.-0-/?, ;A.-GA-#3?-3J.-;A.-GA-i3-0<->J?-0:A-#3?-GA-2<-.-;%-3J.-.R, 3-<A$-0-3J., 3-<A$mik-gi kam mepa ne

ji-kji kam me ji-kji nampar sziepej kam-kji bardu jang medo

marikpa me

marikpa

Nie ma zdolności, począwszy
od widzenia

aż po bycie świadomym zjawisk mentalnych. 					

Nie ma niewiedzy

i nie ma
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c->A-9.-0:A-2<-.-;%-3J.-.R,

zaniknięcia niewiedzy.
			

i nie ma zaniknięcia starości i śmierci.

zepa mepa ne

gaszi me

Nie ma starości
i śmierci

s-

=3-3J.,

gaszi zepej bardu jang medo

:$R$-0-.%-,

nie ma źródeł cierpienia,
			

nie ma zaniknięcia
i nie ma ścieżki. Nie ma mądrości
cierpienia				
pierwotnej,

gokpa dang

lam me

deszin-du dungal-ła dang

W ten sam sposób nie ma cierpienia,

;J->J?-3J., ,R2-0-3J., 3-,R2-0-;%-3J.-.R,

!/-:L%-2-.%-,

kyn-dziungła dang

.J-28A/-.-#$-2}=-2-.%-,

jeszie me

tobpa me

nie ma osiągania

ma-tobpa jang medo
i nie ma nie-osiągania.

>-<A:A-2-.J-

sziarij pu

Siariputro, ponieważ dla Bodhisattwów nie ma osiągania, 		

szierab-kji paryltu cinpa-la tencing nete

przebywają oni w Pradżniaparamicie; 				

9

Dlatego,

v-2?-/-L%-(2-?J3?-.0:-i3?-,R2-0-3J.-0:A-KA<, >J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-=-2gJ/-&A%-$/?-+J, ?J3?-=-1A2de tałena dziangciub sempa nam tobpa mepej cir

SERCA

,0-9.-0-3J.-0-/?, c->A-3J.,

sem-la dribpa
ponieważ nie ma

SUTRA

!,

0-3J.-&A%-0$-0-3J.-.J,
me-cing trakpa me de

zaciemnień umysłu, nie ma obaw,

KA/-&A-=R$-=?->A/-+-:.?-/?, M-%/-=?-:.?-0:A-3,<-KA/-+R, .?-$?3-i3-0<-

cinci lok-le szintu de ne

są poza błędami 			

nja-ngen le-depej tarcin-to

i osiągnęli doskonałą Nirwanę. 		

dysum nampar
Wszyscy Buddowie

~A%-0R:C-3.RR,

28$?-0:A-?%?-o?-,3?-&.-G%-, >J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-:.A-=-2gJ/-/?, ]-/-3J.-0-;%-.$-0<-mR$?-0:A-

sziukpej sangje tamcie kjang
przebywający w trzech czasach 		

szierab-kji paryltu cinpa di-la ten-ne

dzięki tej Pradżni 						

L%-(2-+-3%R/-0<-mR$?-0<-?%?-o?-?R,

dziangciub-tu ngyn-par dzokpar sangje-so
doskonałe Przebudzenie pełnego stanu Buddy. 		

lana mepa jang-dakpar dzokpej
osiągają swe nieprzewyższalne, całkowicie

.J-v-2?-/->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0:A-}$?, <A$-0-(J/-0R:C-}$?,

de tałena szierab-kji paryltu cinpej ngak

Dlatego mantra Pradżniaparamity, 			

rikpa cienpoj ngak

mantra wielkiej wiedzy,
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lana mepej ngak

nieprzewyższalna mantra,

mi-njampa dang njampej ngak
niezrównana mantra, 			

dungal tamcie rabtu sziłar dziepej ngak
mantra uśmierzająca wszelkie cierpienie,

S$-

3A-2m/-0?-/-2.J/-0<->J?-0<-L-!J,

>J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0:A-}$?-5?-0,

powinna być znana jako prawda, gdyż nie ma w niej fałszu.

Mantra Pradżniaparamity brzmi:

mi-dzynpe na denpar sziepar dzia-te

+J-0-<-?)-$-+J-2RKA-J-@,

para-gate para-samgate bodhi soha

						

szierab-kji paryltu cinpej ngak mepa

+H-,, <-$-+J-$-+J-0-<-$Tejata

om gate gate

>-<A:A-2, L%-(2-?J3?-.0:-?J3?-.0:-(J/-0R?-.J-v<->J?-<2-GA-1-<R=-+-

Sziarij pu

Siariputro,

dziangciub sempa sempa cienpy detar szierab-kji paryltu cinpa
w ten właśnie sposób Bodhisattwa-Mahasattwa powinien uczyć się dogłębnej

SERCA

,]-/-3J.-0:A-}$?, 3A-3*3-0-.%-3*3-0:A-}$?, #$-2}=-,3?-&.-<2-+-8A-2<-LJ.-0:A-}$?,
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SUTRA

!,

KA/-0-92-3R-=-2a2-0<-L:R, .J-/?-2&R3-w/-:.?-+A%-%J-:6B/-.J-=?-28J%?-+J, L%-(2-?J3?-.0:-?J3?-.0:zabmo-la labpar dzia-o
Pradżniaparamity.”		

dene ciomden-de ting-ngedzyn dele sziengte

Po czym Zwycięski wyszedł ze swego samadhi			

dziangciub sempa sempa cienpo
i pochwalił Bodhisattwę-Mahasattwę,

~A%-0R:C-3.RR,

(J/-0R-:1$?-0-,/-<?-$9A$?-.2%-K$-=-=J$?-?R-8J?-L-2-LA/-/?, =J$?-?R-=J$?-?R, <A$?-GA-2-.J-.J-28A/-/R,

pakpa cienrezik łangciuk-la lek-so szie-działa dzin-ne

lek-so lek-so

rik-kji pu de deszinno

szlachetnego, pełnego mocy Awalokiteśwarę, mówiąc: 					
„Dobrze, dobrze!
														

Tak właśnie jest, Synu rodziny
[mahajany]!

.J-.J-28A/-+J,

)A-v<-HR.-GA?-2!/-0-.J-28A/-., >J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-92-3R-=-,.-0<-L-!J,
dzitar kje-kji tenpa deszindu

szierab-kji paryltu cinpa zabmo-la ciepar dzia-te

.J-28A/-

Tak właśnie jest!

Właśnie tak, jak to wyjaśniłeś. 		

Dogłębna Pradżniaparamita powinna być praktykowana właśnie tak.

Wszyscy

de deszinte

deszin
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2&R3-w/-:.?-GA?-.J-{.-&J?-2!:-)=-/?, 5K-.%-w/-0->-

Tathagatowie cieszą się z tego.” 			

Po tym, gdy Zwycięski to powiedział, 			

sziekpa nam kjang dziesu ji-rang-ngo

ciomden dekji de kecie ka tsalne

tse dang-denpa

czcigodny Siariputra

2./-

<A:A-2-.%-,

L%-(2-?J3?-.0:-?J3?-.0:-(J/-0R-:1$?-0-,/-<?-$9A$?-.2%-K$-.%-, ,3?-&.-.%-w/-0:Adziangciub sempa sempa cienpo pakpa cienrezik łangciuk dang

tamcie dang-denpej

		

i Bodhisattwa-Mahasattwa, szlachetny, pełen mocy Awalokiteśwara wraz					

z całym zgromadzeniem,

sziarij pu dang

:#R<-.J-.$-.%-,

z-.%-,

3A-.%-,

a także cały świat

bogów,

ludzi,

kor de-dak dang

lha dang

mi dang

z-3-;A/-.%-,

lha ma-jin dang

asurów 			

SA-9<-2&?-0:A-:)A$-gJ/-;A-<%-!J, 2&R3-w/-:.?-

dri-zar ciepej dzikten ji-rang-te

i gandharwów cieszył się 			

ciomden dekji
i wychwalał słowa

SERCA

,$>J$?-0-i3?-G%-eJ?-?-;A-<%-%R-,

13

SUTRA
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GA?-$?%?-0-=-3%R/-0<-2!R.-.R,
sungpa-la ngynpar ty-do

Zwycięskiego. 				

~A%-0R:C-3.RR,

mR$?-?R,,
dzok-so

2&R3-w/-:.?-3->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0:A-~A%-0R-8J?-L-2-,J$-0-(J/-0R:C-3.R-

ciomden dema szierab-kji paryltu cinpej njingpo szie-działa tekpa cienpoj do

To kończy tę sutrę mahajany, zwaną „Zwyciężczyni – esencja Pradżniaparamity”.
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Namo lama-la ciak tsal-lo

sangje-la ciak tsal-lo

cie-la ciak tsal-lo

gendyn-la ciak tsal-lo

Namo! Pokłon Lamie, 		

pokłon Buddzie, 			

pokłon Dharmie, 		

pokłon Sandze.

2o.-

;3-(J/-3R->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0-=-K$-:5=-=R, 2.$-$A-2.J/-0:A-5B$-i3?-:P2-0<-I<-&A$ )A-v<-}R/-z:Ajum cienmo szierab-kji paryltu cinpa-la ciak tsal-lo

dak-gi denpej tsik-nam drubpar gjur-cik

dzitar ngyn

Pokłon Wielkiej Matce, Pradżniaparamicie. 				

Oby spełniły się me słowa prawdy! 			

Tak jak w przeszłości

.2%-0R-2o-LA/-IA?->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0:A-.R/-92-3R-;A.-=-2?3?->A%-,

5B$-#-+R/-.-L?-0-=-2gJ/-/?-2..-

władca bogów, Indra, kontemplując dogłębne znaczenie Pradżniaparamity 				

recytował jej słowa i dzięki temu odwrócił

lha-i łangpo gjadzin-gji szierab-kji paryltu cinpej dyn zabmo ji-la sam-szing

tsik ka tyndu dziepa-la ten-ne dy

SERCA

,/-3R-]-3-=-K$-:5=-=R, ?%?-o?-=-K$-:5=-=R, (R?-=-K$-:5=-=R, .$J-:./-=-K$-:5=-=R,
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SUTRA
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#A$-&/-=-?R$?-0-3A-3,/-0:A-KR$?-,3?-&.-KA<-2^R$-0-.J-28A/-., 2.$-$A?-G%->J?-<2-GA-1-<R=-+-KA/-0:A-.R/dikcien la-sokpa mi-tynpej ciok tamcie cir dokpa de-szindu

działanie Mary oraz wszelkich przeciwnych okoliczności, tak samo 				

dak-gi kjang szierab-kji paryltu cinpej dyn

obym ja, dzięki kontemplowaniu dogłębnego znaczenia

~A%-0R:C-3.RR,

92-3R-;A.-=-2?3?->A%-5B$-#-+R/-.-L?-0-=-2gJ/-/?-2..-#A$-&/-=-?R$?-0-3A-3,/-0:A-KR$?-,3?-&.-KA<-2^R$-

zabmo ji-la samszing tsik ka tyn-du dziepa-la ten-ne dy dikcien la-sokpa mi-tynpej ciok tamcie cir dokpar gjur-cik
Pradżniaparamity i recytowaniu jej słów, odwrócił działanie Mary i wszelkich przeciwnych okoliczności!

0<-I<-&A$, 3J.-0<-I<-&A$, 8A-2<-I<-&A$ <2-+-8A-2<-I<-&A$
		

mepar gjur-cik
Obym je unicestwił!

sziłar gjur-cik
Obym je uspokoił!

rabtu sziłar gjur-cik

&J?-0:A-3)$-+,
Na koniec:

Obym je w pełni uspokoił! 			

$%-$A?-gJ/-&A%-:VJ=-

Gang gi ten cing drel
Wszystko co się przejawia,

16

,:$$-0-3J.-0-*J-3J.-0, ,(.-0-3J.-0-g$-3J.-0, ,:R%-2-3J.-0-:PR-3J.-0, ,,-..-

jest współzależne,

nie zanika i nie powstaje,

łar dziung

gak pa me pa kje me pa

cie pa me pa tak me pa
nie ma końca i nie jest wieczne,

ong ła me pa dro me pa
nie przychodzi i nie odchodzi,

ta de

nie jest

.$-LR/-

.R/-3A/-.R/-$&A$-3A/, ,3R?-0-*J<-8A-8A-2!/-0,
dyn min dyn cik min

try pa njer szi szi ten pa

,mR$?-0:A-?%?-o?-5-i3?-GA, ,.3-0-.J-=-K$-:5=-=R,
dzok pej sang gje ma nam kji

dam pa de la ciak tsal lo

jednym ani wieloma,		
			

wszystkie dwadzieścia cztery
skrajności są w pełni wygasłe.

Przed świętymi słowami doskonałego Buddy

składam pokłon.

3;=),,

Niech się szczęści!

© Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang
Tłumaczenie i opracowanie: Zespół Tłumaczy Bencien Arja Tara
Wyd. 2 poprawione, Grabnik 2020

SERCA

,2<-:L%-,
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SUTRA

!,

