
Obchody 650-lecia klasztoru Eigenji, Listopad 2016

Pierwotne naczynie,
jak mogłoby stać się

drugorzędnym
trzeciorzędnym

Nie przeprawiaj się na drugi brzeg potokiem słów
Czyż nie wiesz, że to, co nie miesza się ze zwykłym strumieniem
Z kroplą

Ma kolor przypominający indygo

— Jakushitsu Genkō

W listopadzie 2016 klasztor Eigenji, który został założony w 1361 roku,
będzie obchodził jubileusz 650-lecia. Z tej okazji Yasusada Seki Oshō prosi o
datki dla klasztoru Eigenji.
Założyciel klasztoru, opat Jakushitsu Genkō1, spędził większą część życia ja-
ko asceta, wędrowny mnich, w górach Chin i Japonii. W późniejszym okresie,
w wieku 71 lat, zgodził się na wybudowanie świątyni dla swoich uczniów.
Przy rzece Eichi, w prefekturze Shiga, z dala od wielkich centrów Kioto i
Kamakura, w otoczeniu drzew i gór, opat założyciel wiódł proste i skromne
życie. Ponieważ znany był jako doskonały mistrz zen, już w pierwszym roku
istnienia klasztoru pojawił się strumień odwiedzających. Do dziś Jakushitsu
Genkō uznawany jest za jednego z najlepszych poetów zen. Pod jego wpły-
wem klasztor Eigenji rozkwitł jako centrum kulturalne i duchowe.
W czasach japońskiej wojny domowej w XV i XVI wieku, klasztor był kil-
kukrotnie zniszczony przez ogień i przez stulecie pozostawał niezamieszkany.
W XVII wieku nastąpiło drugie otwarcie.
Dziś klasztor Eigenji jest główną świątynią linii Eigenji rinzai zen. Podlega
mu ponad 120 świątyń i centrów treningowych.
W zeszłym wieku, w 1972-roku, opat sodo, Yūhō Seki Rōshi Zenji Dai Oshō,
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wprowadził zen rinzai do Europy, gdzie regularnie praktykował przez 10 lat,
w różnych centrach, aż do swojej śmierci. W szczególności zaprzyjaźnił się
z Karlfried Graf Dürckheimem. Z okazji ceremonii „30-lecie Rütte”, w 1981
Yūhō Seki Rōshi dał nam następującą wskazówkę: „Wdychaj głęboko zen
i praktykuj codziennie, tak, aby dzieci i wnuki też praktykowały zen: zen
przybył z Indii do Chin, z Chin do Japonii, a teraz z Japonii do Europy i
będzie tu rozwijał się przez 300 lat, a wtedy wróci z Europy z powrotem do
Japonii.” W roku 1982 Yūhō Rōshi poprowadził ostatnie sesshin w Rütte.
Następcą obecności zen w Europie był przez 30 lat Yamada Bunryō Rōshi. Od
2014-roku tę tradycję kontynuuje Yasusada Seki Oshō. Ofiarowanie datków
oznacza docenienie pracy, zaangażowania, zobowiązania i lojalności Yasusa-
da Seki Oshō i jego przodków w europejskim zen. Obszar ich różnorodnej
działalności powinien zostać doceniony przez datki każdego ośrodka zen.
Klasztor Eigenji użyje części tych datków na potrzeby samej ceremonii, a
reszty dla rekonstrukcji zendo i sypialni mnichów. Te budynki zostały znisz-
czone trakcie pożaru 3 lata temu i obecnie są budowane na nowo.

Datki prosimy przekazywać do końca kwietnia 2016. Yasusada Seki Oshō
przekaże je w maju, kiedy wróci do Japonii po sesshin we Francji i w Madry-
cie. Eigenji potrzebuje tych pieniędzy w czerwcu, aby sfinansować obchody.

Datki mogą być przekazywane na konto Reguli Bühlmann (wskazane w
załączonej osobno informacji w języku angielskim) lub na konto Misji Bud-
dyjskiej we Wrocławiu:

78213000042001023353210001 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

Dane do przelewu z zagranicy:

IBAN: PL78213000042001023353210001
SWIFT: INGBPLPW

Prosimy o adnotację: Darowizna dla Eigenji
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