
Pokłon Zwyciężczyni - esencji Najwyższego Zrozumienia!

Tak słyszałem.  Razu  pewnego Zwycięski  przebywał  w królewskich  włościach  (Radżagriha)  na 
szczycie  Góry  Sępów  w  otoczeniu  wielkiej  sangi  mnichów  i  wielkiej  sangi  bodhisattwów. 
Zwycięski wszedł wówczas w samadhi, które analizuje wszystkie dharmy, zwane "dogłębny blask". 
W  tym  czasie  Bodhisattwa-Mahasattwa,  szlachetny,  pełen  mocy  Awalokiteśwara,  praktykując 
dogłębne Najwyższe Zrozumienie, postrzegał pięć skandh jako puste w swej naturze.

Wtedy,  dzięki  inspiracji  Buddy,  czcigodny  Siariputra  przemówił  do  Bodhisattwy-Mahasattwy, 
szlachetnego, pełnego mocy Awalokiteśwary. "W jaki sposób mają się uczyć te szlachetne kobiety i 
ci  szlachetni  mężczyźni,  którzy  chcą  postępować  zgodnie  z  dogłębną  praktyką  Najwyższego 
Zrozumienia?" - odezwał się w te słowa.

Bodhisattwa-Mahasattwa,  szlachetny,  pełen  mocy  Awalokiteśwara  odparł:  -  "Siariputro,  te 
szlachetne kobiety i ci szlachetni mężczyźni, którzy chcą postępować zgodnie z dogłębną praktyką 
Najwyższego Zrozumienia, powinni postrzegać w taki oto sposób:

Pięć skandh, widziane w czysty sposób, jest puste w swej naturze. Forma jest pustką; pustka jest 
formą;  forma  nie  jest  różna  od  pustki.  Pustka  nie  jest  różna  od  formy.  W  ten  sam  sposób 
odczuwanie,  postrzeganie,  mentalne  reakcje  i  świadomość  są  także  puste.  Dlatego,  Siariputro, 
wszystkie zjawiska są pustką, nie mają cech, nie powstają i nie znikają, nie są splamione i nie są  
wolne od splamień, nie pomniejszają się i nie powiększają. Dlatego Siariputro w pustce nie ma 
formy, nie ma odczuwania, nie ma postrzegania, nie ma mentalnych reakcji, nie ma świadomości; 
nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała ani umysłu. Nie ma formy, dźwięku, zapachu, smaku, dotyku 
ani  zjawisk  mentalnych.  Nie  ma  zdolności,  od  widzenia  począwszy  aż  po  bycie  świadomym 
zjawisk mentalnych. Nie ma [ogniw] od niewiedzy i ustania niewiedzy aż po starość i śmierć i 
ustanie  starości  i  śmierci.  W ten  sam sposób  nie  ma  cierpienia  ani  przyczyny  cierpienia,  ani 
zakończenia  cierpienia,  ani  ścieżki.  Nie  ma  pierwotnej  mądrości,  nie  ma  osiągania  ani  nie-
osiągania.  Dlatego, Siariputro,  ponieważ dla bodhisattwów nie ma osiągania,  przebywają oni w 
Doskonałości Najwyższego Zrozumienia; ponieważ nie ma zaciemnień umysłu, są oni wolni od 
lęku, wyszli poza fałsz i przekroczyli więzy cierpienia. Wszyscy Buddowie przebywający w trzech 
czasach  dzięki  temu  Najwyższemu  Zrozumieniu  osiągają  swe  nieprzewyższalne,  całkowicie 
doskonałe  przebudzenie  pełnego  stanu  Buddy.  Dlatego  mantra  Doskonałości  Najwyższego 
Zrozumienia,  mantra  wielkiego  wglądu,  nieprzewyższalna  mantra,  niezrównana  mantra,  mantra 
uśmierzająca  wszelkie  cierpienie,  powinna być znana jako prawda,  gdyż nie  ma w niej  fałszu. 
Mantra Doskonałości Najwyższego Zrozumienia brzmi:

TEJATA OM GATE GATE PARA GATE PARA SAM GATE BODHI SWA HA

Siariputro,  w  ten  właśnie  sposób  Bodhisattwa-Mahasattwa  powinien  uczyć  się  dogłębnej 
Doskonałości Najwyższego Zrozumienia".

Po czym Zwycięski wyszedł ze swego samadhi i pochwalił Bodhisattwę-Mahasattwę, szlachetnego, 
pełnego mocy Awalokiteśwarę, mówiąc: "Dobrze, dobrze! Tak właśnie jest, szlachetny synu! Tak 
właśnie  jest!  Właśnie  tak,  jak  to  wyjaśniłeś:  dogłębna  Doskonałość  Najwyższego  Zrozumienia 
powinna być praktykowana właśnie tak. Wszyscy Tathagatowie cieszą się z tego."

Po tym, gdy Zwycięski to powiedział, czcigodny Siariputra i Bodhisattwa-Mahasattwa, szlachetny, 
pełen mocy Awalokiteśwara wraz z całym zgromadzeniem, a także cały świat bogów, ludzi, asurów 
i gandharwów cieszył się i wychwalał słowa Zwycięskiego.

To kończy tę sutrę mahajany, zwaną "Zwyciężczyni - esencja Najwyższego Zrozumienia".
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