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Hakuin zenji zazen wasan
Óda na zazen mistra zenu Hakuina
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shuj honrai hotoke nari
Vše živé je od počátku probuzeno
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mizu to kri no gotoku nite
[je] jako voda a led
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mizu o hanarete kri naku
Není[-li] vody, není ledu

shuj no hoka ni hotoke nashi
[a tak] mimo živých [bytostí] není probuzených
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shuj chikaki o shirazu shite
Nechápaje, [jak] blízko jsou všechny živé [bytosti],

tku motomuru hakanasa yo
v dáli [je] hledat, jak bláhové to jest
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tatoeba mizu no naka ni ite
Například být ve vodě
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chja no ie no ko to narite
Stát se dítětem bohaté rodiny
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rokushu-rinne no innen wa
Osud [pramenící ze] šesti úrovní samsāry
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katsu o sakebu ga gotoku nari
[a] křičet žízní, je tomu podobné
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hinri ni mayo'u ni kotonarazu
[a] bloudit po vsi chudých, není [od toho] odlišné
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onore ga guchi no yamiji nari
je naše [bloudění po] temných cestách nespokojeností
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yamiji ni yamiji o fumisoete
Našlapujeme z jedné temné cesty na druhou

itsuka shji o hanaru beki
[však] jednou je třeba uniknout [koloběhu] zrození a smrti
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sore maka-en no zenj wa
Tak jsou Mahāyānová dhyāna a samādhi

shtan suru ni amari ari
hodny [našeho hlubokého] obdivu [a úcty]
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fuse ya jikai no sho-haramitsu
Všechny pāramity štědrosti a morality;

nenbutsu sange shugy-t
aspirace, přiznání [skutků], praxe, atd.
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sono shina ki sho-zengy
všechny dobré skutky mající těchto prvků mnoho,

mina kono uchi ni ki-suru nari
vše se nakonec v toto obrátí
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ichi-za no k o nasu hito mo
I u lidí, jenž učinili [jen] jednu [praxi] sezení

tsumishi mury no tsumi horobu
veliké a nesčetné hříchy zaniknou
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akushu idzuku ni arinu beki
Kde by [pak] mohly býti zlé záměry[…]

jd sunawachi tkarazu
čistá země [tak] vskutku není daleko
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katajikenaku mo kono nori o
Když se touto dharmou s pokorou a vděkem

hito-tabi mimi ni fururu toki
[byť] jedninkráte [našeho] ucha dotkneme
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sandan zuiki suru hito wa
[pro ty z nás], kdož chováme v úctě a radujeme se [z ní],

fuku o uru koto kagiri nashi
získávání štěstí nemá hranice
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iwan'ya mizukara ek shite
Navrch tomu, obrátíme[-li] se do sebe sama
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jiki ni jish o sh sureba
a uvědomíme[-li] si v okamžiku vlastní podstatu
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jish sunawachi mush nite
vlastní postatu, která je však ne-podstatou [prázdná],

sudeni keron o hanaretari
již opustíme prázdné debaty
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inga-ichinyo no mon hirake
Brána jednotnosti karmy se rozevře,

mu-ni mu-san no michi naoshi
[a tím se] navrátíme [na] cestu neduality a netriality
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mus no s o s to shite
Učiníme[-li] podobu ne-podoby podobou,
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munen no nen o nen to shite
Učiníme[-li] myšlenku ne-myšlenky myšlenkou,
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sanmai muge no sora hiroku
Široká [je] obloha samādhi bez překážek
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yuku mo kaeru mo yoso narazu
odchod ani návrat nejsou rozdílné
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utau mo mau mo nori no koe
zpívá i tančí hlas dharmy
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shi-chi en-my no tsuki saen
kulatý a jasný je měsíc čtyřech moudrostí
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kono toki nani o ka motomu beki
Co [víc] je v této chvíli [ještě] třeba hledat[?]

jaku-metsu genzen suru yue ni
Neboť nirvāna se objevuje [přímo] před [námi]
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tsho sunawachi renge-koku
[Kdekoli] právě jsme, [tam] jest Lotosová země

kono mi sunawachi hotoke nari
toto [naše] tělo je totiž probuzené.

