
DZIESIĘĆ OBRAZÓW PASTERSKICH Z 
KOMENTARZAMI I WIERSZAMI 

 

 
WPROWADZENIE 

Żadne spośród rozmaitych przedstawień stopni urzeczywistnienia w 
zen nie jest powszechniej znane niż Obrazy pasterskie - zbiór dziesięciu 
rysunków, opatrzonych komentarzami wierszem i prozą. Za symbol 
prawdziwej natury człowieka, czyli Umysłu Buddy, posłużył tu wół, 
prawdopodobnie dlatego, że w starożytnych Indiach zwierzę to było 
uważane za święte. 
Oryginalne rysunki i komentarz, który im towarzyszy, przypisuje się 
chińskiemu mistrzowi zen z dwunastego wieku Kuo Anowi (jap. 
Kakuan Shien). Nie był on jednak pierwszym, który za pomocą obrazów 
przedstawił kolejne stopnie urzeczywistnienia w zen. Istnieją również 
wcześniejsze wersje, składające się z, pięciu i ośmiu obrazów, na 
których wół staje się coraz bielszy, zaś ostatni obraz przedstawia okrąg. 
To oznacza, że urzeczywistnienie Jedności (to znaczy usunięcie 
wszelkich wyobrażeń o sobie i innych) jest ostatecznym celem zen. 
Czując, że takie przedstawienie jest niepełne, Kuo An dodał jeszcze 
dwa obrazy i umieścił je kolejno za rysunkiem okręgu. Pokazał na nich 
wyraźnie, że najbardziej duchowo rozwinięty człowiek zen żyje w 
ziemskim świecie kształtów i różnorodności, z najwyższą swobodą 
obracając się pośród zwykłych ludzi i inspirując ich swoim 
współczuciem i promiennością, aby kroczyli Drogą Buddy. Ta właśnie 
wersja Obrazów zyskała największe uznanie w Japonii i przez lata 
stanowiła źródło pouczeń oraz niezawodnej inspiracji dla praktykujących 
zen. Ona też została przedstawiona poniżej we współczesnych 
obrazach. Malował je pędzlem i tuszem Gyokusei Jikihara. 



 

1. POSZUKIWANIE WOŁU 
 

Właściwie wół nigdy nie zbłądził, więc po cóż go szukać? Człowiek, który 

odwrócił się plecami do swojej Prawdziwej Natury, nie jest w stanie 

go ujrzeć. Z powodu swych skalań stracił Wołu z oczu. Nagle znalazł się 
w labiryncie krzyżujących się dróg. żądza ziemskiego zysku i lęk przed 

stratą wybuchają jak osmalające płomienie, myśli o dobru i złu miotane 

są jak sztylety. 

Osamotniony w lasach i zagubiony w dżungli, 

poszukuje 'Wolu i nie może go znaleźć. 
Wędrując w górę i w dół ciemnych, 

bezimiennych, szeroko rozlanych rzek, 

w gęstwinie górskich haszczy 

przemierza liczne boczne ścieżki. 

Zmordowany, stroskany, wytrwale poszukuje tego, 

czego ciągle nie potrafi odnaleźć. 
Wieczorem słyszy, jak cykady grają wśród drzew. 



 

2. ODNALEZIENIE TROPÓW 
 

Dzięki sutrom i naukom rozpoznaje tropy Wolu. [Dowiedział 

się, że] tak jak [złote] naczynia o różnorodnych kształtach są 
wszystkie z tego samego złota, tak każda rzecz jest przejawem 

Jaźni. A jednak nie urnie on odróżnić dobra od zła i prawdy od 

fałszu. Jeszcze nie przekroczył bramy, lecz choć niepewny, widzi 

tropy Wolu. 

W lesie i nad brzegiem wody 

ujrzał niezliczone ślady. 

Czy widzi trawę podeptaną opodal ? 

Nawet najgłębsze wąwozy najwyższych gór  

nie są w stanie ukryć nozdrzy Wolu, 

które sięgają aż do nieba. 



 

3. PIERWSZE DOSTRZEŻENIE WOLU 
 

Wystarczy, by uważnie słuchał codziennych dźwięków, a dojdzie do 

urzeczywistnienia i w owej chwili ujrzy samo Źródło. Sześć 
zmysłów niczym się nie różni od tego prawdziwego Źródła. To 

Źródło ujawnia się w każdym działaniu. Podobne jest ono do soli 

w wodzie lub do spoiwa w farbie. Gdy wewnętrzne widzenie jest 

zogniskowane właściwie, człowiek uprzytamnia sobie, że to, co 

jest widziane, jest tożsame z prawdziwym Źródłem. 

Słowik kląska na gałązce, 

słońce opromienia falujące wierzby. 

Tam stoi Wół, gdzież mógłby się skryć ? 

Ten wspaniały łeb, te okazałe rogi, 

jakiż artysta umiałby je przedstawić ? 



 

4. SCHWYTANIE WOLU 
 

Dziś spotkał Wołu, który od dawna brykał po dzikich polach. 

Nawet go schwytał. Wół tak długo hulał po tej okolicy, że 

przełamanie jego starych nawyków nie jest łatwe. Wciąż tęskni do 

słodko pachnących traw, jest nadal uparty i nieokiełznany. Aby 

go całkowicie ujarzmić, człowiek musi użyć bicza. 

 

Trzeba mocno uchwycić sznur i nie puszczać go, 

bowiem Wół ma jeszcze niezdrowe skłonności 

Raz szarżuje ku górom, 

kiedy indziej wałęsa się po wilgotnym parowie. 



 

5. UJARZMIENIE WOLU 
 

Wraz z powstaniem jednej myśli rodzą się dalsze i dalsze. 

Oświecenie uprzytamnia, że takie myśli nie są nierzeczywiste, 

albowiem nawet one pochodzą z naszej Prawdziwej Natury. 

Ponieważ człowiek nadal poddaje się ułudzie, więc wyobraża sobie, 

że są one nierzeczywiste. Ten stan ułudy nie powstaje w 

obiektywnym świecie, lecz w naszych własnych umysłach. 

 

Trzeba mocno trzymać sznur przewleczony przez nozdrza  

i nie pozwalać Wołu, by się włóczył, 

bo mógłby zboczyć z drogi na błotniste legowiska.  

Właściwie pielęgnowany, staje się czysty i łagodny. 

Niespętany, chętnie podąża za swym panem. 



 

6. JADĄC NA WOLE DO DOMU 
 

Zmagania się skończyły, ,zysk" i „strata" już go nie dotyczą. 
Nuci chłopską melodię drwala i wygrywa proste piosenki 

wiejskich dzieci. Siedząc na oklep na grzbiecie Wołu, spokojnie 

spogląda w górę na obłoki. Jego głowa nie odwraca się [w 

kierunku, gdzie czyhają na niego pokusy]. Choćbyś nie wiadomo 

jak starał się go zdenerwować, on pozostaje spokojny. 

Poruszając się spokojnie jak powietrze, 

w szerokim, słomkowym kapeluszu i pelerynie 

z radością jedzie do domu pośród wieczornych mgieł. 

Dokąd by się nie udał, tam budzi świeży podmuch wiatru, 

podczas gdy w jego sercu króluje głęboki spokój. 

Ten Wół nie potrzebuje nawet jednego źdźbła trawy 



 

7. WÓŁ ZAPOMNIANY, JAŹŃ SAMA 
 

W dharmie nie ma dwójni. Wół jest jego Pierwotną Naturą: on 

teraz to rozpoznał. Pułapka jest zbyteczna, gdy królik został 

schwytany; sieć staje się bezużyteczna, gdy ryba została 

złowiona. Tak jak złoto oddzielone od zanieczyszczeń, jak 

księżyc, który przebił się przez chmury, jeden jasny promień 

Światła świeci wiecznie. 

 

Tylko na Wole mógł powrócić do Domu. 

Lecz spójrzcie! Wół zniknął, 

człowiek siedzi samotny i spokojny. 

Czerwone słońce wysoko na niebie, 

a on pogodnie marzy. 

Opodal, pod słomianą strzechą 

bezużytecznie leżą jego bicz i sznur. 



 

8. ZARÓWNO WÓŁ, JAK I JAŹŃ ZAPOMNIANE 
 

Wszystkie złudne odczucia zniknęły i ustąpiły również 
wyobrażenia o świętości. Nie zatrzymuje się on [w stanie „Ja 

jestem buddą"] i szybko przechodzi [przez stan „A teraz oczyściłem 

się z poczucia durny, że ja nie jestem buddą"]. Nawet tysiąc oczu 

[pięciuset buddów i patriarchów] nie jest w stanie dostrzec w nim 

jakiejś szczególnej cechy.' Gdyby setki ptaków miały teraz usłać 
jego pokój kwiatami, poczułby się zawstydzony. 

Bicz, sznur, Wół i człowiek 

w równym stopniu należą do Pustki. 

Lazurowe niebo jest tak ogromne i nieskończone, 

że żadne wyobrażenie nie jest w stanie go dosięgnąć . 

Płatek śniegu nie może przetrwać nad buzującym ogniem. 

Gdy ten stan umysłu zostanie urzeczywistniony, 

pojawia się nareszcie zrozumienie 

ducha starożytnych patriarchów. 



 

9. POWRACAJĄC DO ŹRÓDŁA 
 

Od samego początku nie było nawet pyłku kurzu [który mógłby 

skazić wrodzoną Czystość]. Człowiek obserwuje wzrost i zanik 

życia w świecie, trwając skromnie w stanie niewzruszonego 

spokoju. Ten [wzrost i zanik] nie jest zjawą ani złudzeniem [lecz 

przejawem Źródła]. Po cóż zatem dążyć do czegoś ? 

Wody są błękitne, góry są zielone. Samotnie obserwuje on, jak 

rzeczy zmieniają się bez końca. 

 

Wrócił do początków, zawrócił do Źródła,  

lecz kroki swe stawiał na darmo. 

Tak jakby był teraz ślepy i głuchy. 

Usadowiony w swoim szałasie 

nie tęskni za rzeczami z zewnątrz. 

Strumienie wiją się same z siebie, 

czerwone kwiaty naturalnie kwitną czerwono. 



 

10. WCHODZĄC NA TARGOWISKO Z POMOCNYMI 
DŁOŃMI" 
 

Drzwi jego domku są zamknięte i nawet najmądrzejsi nie mogą 

go znaleźć. Ostatecznie zniknęła panorama jego umysłu. Kroczy 

swoją własną drogą, nie próbując nawet iść śladami 

wcześniejszych mędrców. Niosąc tykwę,  wchodzi na 

targowisko; opierając się na swoim kiju, wraca do domu. 

Oberżystów i handlarzy rybą prowadzi Drogą Buddy. 

 

Z odsłoniętą piersią, boso wchodzi na targowisko. 

Zabłocony i pokryty kurzem, jakże szeroko się uśmiecha ! 

Bez uciekania się do mistycznych sił 

sprawia, że zakwitają uschnięte drzewa. 


