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O au to rze

San gha rak szi ta (Den nis Lin gwo od) uro dził się w So uth Lon- 
don w roku 1925. Bę dąc w znacz nej mie rze sa mo ukiem wcze- 
śnie za in te re so wał się kul tu ra mi i fi lo zo fia mi Wscho du, a w
wie ku szes na stu lat uświa do mił so bie, że jest bud dy stą.

W cza sie dru giej woj ny świa to wej, jako po bo ro wy, tra fił do
In dii, gdzie osiadł i zo stał bud dyj skim mni chem San gha rak szi- 
tą. Po la tach na uki u czo ło wych na uczy cie li z głów nych tra dy- 
cji bud dyj skich za czął in ten syw nie na uczać i pi sać. Ode grał
rów nież klu czo wą rolę w od no wie bud dy zmu w In diach,
szcze gól nie po przez pra cę wśród wy znaw ców dr B. R. Am- 
bed ka ra.

W In diach po zo stał przez dwa dzie ścia lat. Po po wro cie do An- 
glii, w roku 1967 za ło żył or ga ni za cję Przy ja cie le Za chod- 
niej Wspól no ty Bud dyj skiej (FWBO), a w roku 1968 Za chod- 
nią Wspól no tę Bud dyj ską (w In diach zwa ną Tra ilo kya Baud- 
dha Ma ha san gha). San gha rak szi ta peł nił rolę po śred ni ka mię- 
dzy Wscho dem i Za cho dem, mię dzy świa tem tra dy cyj nym
i współ cze snym, mię dzy za sa da mi i prak ty ką. Głę bia jego do- 
świad cze nia i ja sność my śli zy ska ły uzna nie na ca łym świe cie.
Szcze gól ny na cisk za wsze kładł na de cy du ją ce zna cze nie od- 
da nia w ży ciu du cho wym, nad rzęd ną war tość du cho wej przy- 
jaź ni i wspól no ty, więź mię dzy re li gią i sztu ką oraz na po trze- 
bę „no we go spo łe czeń stwa”, wspie ra ją ce go du cho we aspi ra cje
i idee.

FWBO jest te raz mię dzy na ro do wym bud dyj skim ru chem z po- 
nad sześć dzie się cio ma ośrod ka mi na pię ciu kon ty nen- 
tach. W ostat nich la tach San gha rak szi ta więk szość swo ich
obo wiąz ków prze ka zał swo im star szym uczniom ze Wspól no- 
ty. W swej sie dzi bie w Bir ming ham kon cen tru je się te raz na
oso bi stym kon tak cie z ludź mi i na pi sa niu.



Wstęp wy daw ców

W 1946 r. sin ga pur ska Loża To wa rzy stwa Teo zo ficz ne go „od- 
kry ła wy kła dow cę. Nie mam po ję cia, dla cze go człon ko- 
wie Loży uzna li, że dwu dzie sto jed no let ni żoł nierz bę dzie do- 
brym mów cą. Je śli nie ku ich, to przy naj mniej ku memu zdu- 
mie niu, pierw szy wy kład po szedł mi zna ko mi cie. Stwier dzi- 
łem, że idee jak w per skim dy wa nie spla ta ły się w skom pli ko- 
wa ne wzo ry, któ re bez naj mniej sze go tru du ką pa ły się w barw- 
nych sło wach. Po de ner wo wa nie czu łem tyl ko do chwi li, gdy
wsta łem, by mó wić”.

To był po czą tek dłu giej hi sto rii mów pu blicz nych i pu blicz ne- 
go wy zna wa nia bud dy zmu, któ re mu ten mło dy czło wiek był
już ca łym ser cem od da ny, od kąd jako szes na sto la tek od krył
go w cza sie woj ny w Lon dy nie. W kil ka lat póź niej, w In- 
diach, zo stał wy świę co ny na mni cha bud dyj skie go i otrzy mał
imię San gha rak szi ta.

Nie mal pięć dzie siąt lat po tym de biu cie w roli wy kła dow cy,
San gha rak szi ta zo stał za pro szo ny, by jako „star szy na uczy- 
ciel” wy gło sił mowę na kon fe ren cji za chod nich bud dy stów
w Tu scon w sta nie Ari zo na. Na po cząt ku swej mowy przy ga- 
nił tro chę or ga ni za to rom kon fe ren cji z po wo du tego okre śle- 
nia - „Uzna łem, że to po pro stu zna czy, że je stem sta rym na- 
uczy cie lem”. Za su ge ro wał rów nież, że na zy wa nie go przed sta- 
wi cie lem bud dy zmu ma ha ja ny nie jest w peł ni ści słe: „Nie
utoż sa miam się wy łącz nie z tra dy cją ma ha ja ny. Nie mniej sze
uzna nie mam dla The ra wa dy, dla zen lub chan i dla wa dżra ja- 
ny w jej róż nych for mach. Każ da z tych szkół na swój od- 
mien ny spo sób sta no wi klej not bud dy zmu. Ale ja nie utoż sa- 
miam się wy łącz nie z żad ną z tych ście żek. Moi na uczy cie le
na le że li do wie lu róż nych tra dy cji. Dla te go wolę my śleć, że je- 
stem po pro stu bud dy stą”.

To po dej ście do bud dy zmu od zwier cie dla się w tej książ ce,
któ rej ogni sko wą, je śli ta ko wa jest, są na uki ka no nu pali,
ale obej mu je ona rów nież idee i na uki za czerp nię te z wie lu
róż nych szkół tra dy cji bud dyj skiej. Ma te riał sta no wią cy pod- 
sta wę tej książ ki po cho dzi z róż nych okre sów: z wy kła dów
San gha rak szi ty dla teo zo fów w Sin ga pu rze w la tach czter dzie- 



stych; z mów wy gła sza nych w la tach sześć dzie sią tych do
miesz kań ców Lon dy nu, po raz pierw szy sty ka ją cych się z bud- 
dy zmem jako prak tycz ną pro po zy cją; z lat osiem dzie sią tych
w In diach, gdzie prze ma wiał do ty się cy no wych bud dy stów;
z mów wy gła sza nych pod au spi cja mi Przy ja ciół Za chod niej
Wspól no ty Bud dyj skiej, za chod nie go ru chu bud dyj skie go,
któ ry stwo rzył w roku 1967; i z wy kła dów, któ re wy gła szał
w la tach dzie więć dzie sią tych w Ame ry ce.

Te mowy skie ro wa ne były do zróż ni co wa ne go gro na słu cha- 
czy w róż nych punk tach wcze sne go roz wo ju bud dy zmu na Za- 
cho dzie, lecz mimo to wy da nie ich w jed nym to mie było rze- 
czą cał kiem pro stą; przez pięć dzie siąt lat wi dać wy raź ną cią- 
głość za rów no sty lu, jak i tre ści. To praw da, że spo sób mó wie- 
nia San gha rak szi ty z la ta mi nie co się zmie nił. Z trans kryp- 
cji moż na od nieść wra że nie, że w mło do ści mó wił w spo sób
ofi cjal ny i po waż ny, ty po wy dla znacz nie star sze go czło wie- 
ka, na to miast w póź niej szych la tach jego styl stał się swo bod- 
niej szy i ra do śniej szy. Ale San gha rak szi ta za wsze od zna czał
się po czu ciem hu mo ru i pre cy zyj ną ja sno ścią wy po wie dzi;
w tym tłu ma cze niu sło wa mó wio ne go na pi sa ne pró bo wa li śmy
za cho wać za rów no ja sność, jak i hu mor.

Treść na uki z la ta mi bar dzo nie wie le się zmie ni ła. Po sta no wi- 
li śmy ze brać wa ria cje na je den pod sta wo wy te mat, do któ re go
San gha rak szi ta wciąż po wra cał: czym jest Dhar ma? Czer piąc
z bar dzo sze ro kiej gamy bud dyj skich tek stów i tra dy cji, za- 
wsze szu kał spo so bów, by uprzy stęp nić Dhar mę lu dziom
współ cze sne go świa ta. W tej, po dob nie jak w in nych książ- 
kach opar tych na jego mo wach i se mi na riach, pró bo wa li śmy
prze ka zać bez po śred ni oso bi sty urok tych nauk; daje to w re- 
zul ta cie „styl pi sar ski” bar dzo od mien ny od sty lu jego prac li- 
te rac kich - na przy kład Wpro wa dze nia do bud dy zmu i Three
Je wels - z któ re go San gha rak szi ta jest chy ba bar dziej zna ny.

Przy go to wu jąc ten tekst do pu bli ka cji, wy ra ża my wdzięcz ność
za po moc Si la bha drze, któ ry do ko nał trans kryp cji wie lu wy- 
kła dów i Vi jay anan die mu, któ ry rów nież po ma gał przy trans- 
kryp cji. Chce my tak że wy ra zić uzna nie za po moc, jaką otrzy- 
ma li śmy od ze spo łu Win dhor se Pu bli ca tions, szcze gól nie
dla Shan ta vi ry, dzię ki któ re go pra cy re dak cyj nej tekst bar dzo
wie le zy skał. Do da li śmy wie le przy pi sów uła twia ją cych po- 



wią za nie nauk i opo wie ści z ich ka no nicz ny mi źró dła mi; bar- 
dzo do ce nia my so bie po moc róż nych lu dzi przy tej pra cy. Jak
za wsze z wiel ką przy jem no ścią pra co wa li śmy z San gha rak szi- 
tą, któ ry wspa nia ło myśl nie od po wie dział na na sze wy sił ki.

Vi dy ade vi i Ji na nan da

Spo ken Word Pro jekt

Je sień 1997



Wpro wa dze nie Czym jest Dhar ma?

Kie dyś od wie dzi łem Del fy, miej sce w Gre cji, do któ re go
w sta ro żyt no ści lu dzie przy by wa li tłum nie, żeby po ra dzić
się wy rocz ni boga Apol lo. Gdy wśród drzew oliw nych wspi- 
na łem się w górę, na tkną łem się na źró dło żywo spły wa ją ce
małą ka ska dą z gła zu na głaz. Z po cząt ku nie zwró ci łem na nią
więk szej uwa gi; ale ta sama mała ka ska da zno wu po ja wi ła się
wy żej - spły wa ła z po zio mu na po ziom - a po tem jesz cze wy- 
żej. Jak w koń cu od kry łem, było to sław ne źró dło ka stal skie -
sław ne, po nie waż każ dy kto na pi je się jego czy stych wód, po- 
noć na tych miast sta je się po etą. Wspi na jąc się da lej, do tar łem
w koń cu do źró dła, do punk tu, w któ rym woda try ska spo mię- 
dzy dwóch ol brzy mich gła zów w ja kiś ta jem ni czy spo sób, tak
iż wła ści wie nie moż na zo ba czyć skąd lub jak wy pły wa.

W ten sam spo sób mo że my wy wieść bud dyzm z jego głę bo- 
kie go i ta jem ni cze go źró dła. Je śli po dą ża my tą wiel ką rze ką,
z jej wie lo ma do pły wa mi, aż do jej po cząt ko we go punk tu, od- 
kry wa my, że cała wy pły wa z du cho we go do świad cze nia Bud- 
dy: z do świad cze nia oświe ce nia. Wszyst ko wy pły wa
z tego. Ten zwią zek może nie za wsze być wi docz ny. Cza sem
żywe wody bud dy zmu zni ka ją wśród ka mie ni i pia sku. Je śli
jed nak idzie my za nimi w górę, prę dzej czy póź niej do cie ra my
do tego za wsze ży we go źró dła i fon tan ny, do świad cze nia naj- 
wyż sze go, do sko na łe go oświe ce nia Bud dy, z ra cji któ re go stał
się isto tą, któ rą na zy wa my Bud dą („oświe co nym” lub „prze- 
bu dzo nym”).

To, co na zy wa my bud dy zmem, ale co bar dziej tra dy cyj nie,
w san skry cie okre śla ne jest Dhar mą, w isto cie jest sumą róż- 
nych spo so bów, w ja kie Bud da i jego ucznio wie pró bo wa- 
li prze ka zać ja kąś wska zów kę, su ge stię do świad cze nia oświe- 
ce nia in nym, tak by sami mo gli osta tecz nie osią gnąć to do- 
świad cze nie. Je śli od su nie my na bok całą zło żo ność bud dy- 
zmu - szko ły i sys te my, teo rie fi lo zo ficz ne i dok try nal ne ana li- 
zy - jest on w isto cie bar dzo pro sty. Bud dyzm czy Dhar ma jest
tyl ko środ kiem pro wa dzą cym do tego do świad cze nia. Jest dro- 
gą do oświe ce nia.



Ale czym jest oświe ce nie? Czym było to, co czło wie ka zwa ne- 
go Sid dhar thą Gau ta mą zmie ni ło w „Bud dę”? Trud no to wy ra- 
zić w sło wach - jak zo ba czy my, sam Bud da po cząt ko wo nie
miał na dziei, że mu się to uda - ale moż na ująć to tak, że Bud- 
da uj rzał praw dzi wą na tu rę eg zy sten cji. To nie była ja kaś idea;
nie było to in te lek tu al ne zro zu mie nie na tu ry rze czy wi sto ści.
Bez po śred nio uj rzał „praw dzi wy spo sób ist nie nia rze czy” i ten
bez po śred ni wgląd prze mie nił całą jego isto tę w jej głę biach
i na jej wy so ko ściach.



Zna cze nie sło wa „Dhar ma”

Sło wo Dhar ma okre śla za rów no rze czy wi stość, któ rej Bud da
do świad czył, jak rów nież jego kon cep tu al ną i wer bal ną eks- 
pre sję tego do świad cze nia, jego na ukę. Te dwa za sto so wa nia
ści śle się ze sobą wią żą; w isto cie od no szą się do dwóch
aspek tów tej sa mej „rze czy”. Pierw sze - Dhar ma jako praw da,
pra wo, za sa da czy rze czy wi stość - od no si się do obiek tyw nej
tre ści do świad cze nia oświe ce nia Bud dy. Dru gie - Dhar ma jako
dok try na czy na uka - od no si się do jego eks pre sji tego do- 
świad cze nia, któ ra słu ży po żyt ko wi in nych. Moż na po wie- 
dzieć, że do świad cze nie od po wia da aspek to wi mą dro ści
oświe ce nia, a eks pre sja aspek to wi współ czu cia - mą drość
i współ czu cie sta no wią, jak mówi D. T. Su zu ki, „bliź nia cze fi- 
la ry ca łe go gma chu bud dy zmu”. Z na sze go punk tu wi dze nia
mo że my od róż niać do świad cze nie i eks pre sję, mą drość
i współ czu cie, ale w rze czy wi sto ści - z punk tu wi dze nia Bud- 
dy - one są nie roz róż nial ne.

Nie są to je dy ne zna cze nia sło wa „Dhar ma” w bud dy zmie,
choć te są głów ne. To bo ga ty ter min, ma ją cy wie le ko no ta- 
cji. W In diach po wszech nie sto so wa ny jest na ozna cze nie obo- 
wiąz ku wy ni ka ją ce go z przy na leż no ści do dzie dzicz nej kla sy,
a więc zwią za ny jest z sys te mem ka sto wym. To za sto so wa nie
nie wy stę pu je w bud dy zmie, któ ry od rzu ca ideę ka sty, ale jest
wie le in nych de fi ni cji tego ter mi nu.

Zaj mij my się naj pierw dwo ma zna cze nia mi, o któ rych już
wspo mnia łem. Przy kład sło wa „Dhar ma”, uży te go w zna cze- 
niu „pra wa, za sa dy, praw dy”, znaj du je my w kla sycz nym bud- 
dyj skim tek ście za ty tu ło wa nym Dbam ma pa da, któ ry mówi:
„Nie na wi ści [w tym świe cie] ni g dy nie uspo koi się nie na wi- 
ścią. Mi łość ją uspo ka ja. To jest od wiecz ne pra wo”1. Tu taj
„pra wo” zo sta ło wy ra żo ne sło wem Dhar ma. W sa mej na tu rze
rze czy leży to, że nie nie na wiść, a je dy nie mi łość kła dzie kres
nie na wi ści. To jest za sa da, to jest pra wo, to jest praw da. Tu taj
Dhar ma jest psy cho lo gicz nym i du cho wym pra wem - moż na
po wie dzieć, du cho wą za sa dą. Na stęp nie mamy Dhar mę jako
dok try nę czy na ukę - a przy naj mniej te pol skie sło wa przy bli- 
ża ją zna cze nie, o któ re cho dzi. Nie jest to w za sa dzie „dok try- 



na” w teo lo gicz nym zna cze niu „wie rzę”; i nie jest to w za sa- 
dzie „na uka” - bar dziej przy po mi na to przed sta wie nie, wy ja- 
śnie nie, pre zen ta cję. San skryc ki zwrot to Dhar ma de sha na, co
zna czy „przed sta wie nie Dhar my” lub Dhar ma ka tha, „mó wie- 
nie o Dhar mie”.

I - by choć do tknąć in nych de fi ni cji - dhar ma (tu taj przez małe
d) może po pro stu ozna czać rzecz (lub, uj mu jąc to bar- 
dziej tech nicz nie i fi lo zo ficz nie, „zja wi sko”). Uży te w ten spo- 
sób, to sło wo może ozna czać rzecz każ de go ro dza ju, czy to fi- 
zycz ną, men tal ną, du cho wą, czy trans cen den tal ną. Tak że
w Dham ma pa dzie znaj du je się zna ny wers, któ ry mówi:
„Wszyst kie rze czy [ja kie kol wiek] po zba wio ne są nie zmien nej
jaź ni”. Co „po zba wio ne nie zmien nej jaź ni” może ozna czać,
zo ba czy my póź niej. Tu taj cho dzi o to, że w ory gi na le „rze czy”
wy ra żo ne zo sta ły sło wem dhar ma (san skryc ka for ma tego sło- 
wa) czy dham ma (to samo sło wo w pali, ję zy ku sta ro żyt nych
In dii, w któ rym do tar ło do nas wie le wcze snych bud dyj skich
tek stów).

Dhar ma może rów nież ozna czać „obiekt men tal ny”. Na Za- 
cho dzie zwy kle mó wi my o pię ciu zmy słach, ale tra dy cja in- 
dyj ska, w tym tak że tra dy cja bud dyj ska, wy mie nia ich sześć:
oprócz pię ciu or ga nów zmy słów - oka, ucha, nosa, ję zy ka
i cia ła (skó ry) - jest szó sty, umysł. Tak jak dla oka obiek tem
jest for ma ma te rial na, a dla ucha. dźwięk, tak dla umy słu są to
idee, czy li obiek ty men tal ne - w tym kon tek ście „idea” zo sta ła
wy ra żo na sło wem dhar ma.
W koń cu dhar ma może ozna czać stan lub wa ru nek eg zy sten- 
cji, tak jak w tym, co zna ne jest jako osiem loka dharm. Loka
zna czy „świat”, a więc loka dhar my to „osiem świa to- 
wych wa run ków”: zysk i stra ta, sła wa i nie sła wa, po chwa ła
i na ga na oraz przy jem ność i ból. Oczy wi ście ra dzi się nam, że- 
by śmy nie dali się im po no sić. (Cza sem na zy wa ne są też
„ośmio ma świa to wy mi wia tra mi”.) Man ga la Sut ta
mówi, że naj więk szym ze wszyst kich bło go sła wieństw jest
umysł, któ re go nie może za nie po ko ić żad na z tych ośmiu loka
dharm. To wiel kie bło go sła wień stwo być - lub ra czej na uczyć
się być - nie po ru szo nym, nie za leż nie czy zy sku je my, czy tra ci- 
my, czy cie szy my się sła wą, czy nie sła wą, czy lu dzie nas wi- 
nią, czy chwa lą, i czy do świad cza my przy jem no ści, czy bólu.

Note 1)



Oczy wi ście moż na po my śleć o wie lu in nych ta kich pa rach - na
przy kład, czy je ste śmy mło dzi, czy sta rzy, od po czy wa my, czy
pra cu je my, je ste śmy zdro wi, czy cho rzy. Wszyst kie te sta ny
lub wa run ki są dhar ma mi.

A za tem ter min „Dhar ma” ma bar dzo bo ga te zna cze nie i pod- 
czas stu dio wa nia ory gi nal nych tek stów mu si my bar dzo uwa- 
żać, żeby wy brać od po wied nie zna cze nie tego sło wa, je śli to,
co czy ta my ma mieć sens. W tej książ ce bę dzie my kon cen tro- 
wa li się na Dhar mie jako za sa dzie czy praw dzie i na Dhar mie
jako na uce czy ścież ce. Moż na po wie dzieć, że bę dzie my przy- 
glą da li się teo rii i prak ty ce - tyle tyl ko, że w isto cie w ca łym
bud dy zmie cho dzi o prak ty kę.



Note 1

Ma ba mau ga la Sut ta (czwar ta sut ta Mniej sze go Roz dzia łu
w Sut ta Ni pa ta) nie wy mie nia kon kret nie ośmiu świa to wych
dhamm. Je de na sty wers sut ty mówi o „świa to wych zmien nych
ko le jach losu” w jed nym tłu ma cze niu, „wszyst kich ziem skich
zda rze niach” w in nym; jak się są dzi, od no si się to w szcze gól- 
no ści do wy mie nio nych tu taj ośmiu świa to wych dhamm.
W pi smach lo cus clas sic tis jest An gnt ta ra ni ka ja viii.5, wy mie- 
nia je rów nież Bud dha gho sza w Wisi¡ddhi mag ga xxii.51.

Back



Na tu ra Dhar my

Prak tycz ną na tu rę Dhar my mo że my wy raź nie uj rzeć w spo so- 
bie, w jaki opi sa na jest w jed nej z tra dy cyj nych bud dyj skich
for muł. „Ti Ra ta na Wan da na”, czy li „Chwa ła Trzem Klej no- 
tom” śpie wa na i re cy to wa na jest przez wie le ty się cy bud dy- 
stów na ca łym świe cie. Jak to czę sto jest z rze cza mi wy ko ny- 
wa ny mi re gu lar nie, na wet na wy ko wo, cza sem za po mi na
się, ja kie jest jej zna cze nie; ale to wstyd, po nie waż w kil ku
sło wach mówi nam wie le o na tu rze bud dy zmu. Ten ustęp po- 
świę co ny Dhar mie za po mo cą kil ku przy miot ni ków daje nam
ja sne 4

po ję cie nie tyle o tre ści na uki Bud dy, co o jej cha rak te rze, jej
na tu rze.

Przede wszyst kim opi su je Dhar mę jako swak kha to. Do słow nie
zna czy to „do brze-wy ło żo na” lub „do brze prze ka za na”, co su- 
ge ru je, że Bud da jest w kon tak cie z in ny mi ludź mi. Zna
ich po trze by, zna ich sta ny men tal ne, wie, jak im po móc, wie,
jak przed sta wić im rze czy w spo sób dla nich zro zu mia ły. Bud- 
da nie był ani zwy kłym czło wie kiem, ani bo giem, ani sy nem
boga, lecz oświe co ną ludz ką isto tą. Jako oświe co ny miał wie le
wznio słych cech: do sko na łą czy stość, wiel ką mą drość i nie- 
ogra ni czo ne współ czu cie. Kie ru jąc się współ czu ciem kon tak- 
to wał się z in ny mi ludź mi, aby po móc im się roz wi jać i ro- 
snąć. Dhar ma jest prze ka zem od oświe co nej jed nost ki do nie- 
oświe co nej jed nost ki, za chę tą du cho wo wol nej jed nost ki dla
jed nost ki, któ ra nie jest jesz cze du cho wo wol na. Lub, mó wiąc
pro ściej, to je den czło wiek mó wią cy do dru gie go, żeby go za- 
chę cić, spró bo wać mu po móc.

Wcze sny za pis na uki Bud dy znaj du je się w Ti Pi ta ce, czy li
„Trzech ko szach” ka no nu pali, któ ry skła da się z oko ło czter- 
dzie stu pię ciu dru ko wa nych to mów i za wie ra re la cje o na- 
ukach udzie la nych lu dziom z wszyst kich grup spo łecz nych

. Cza sem wi dzi my Bud dę da ją ce go w kil ku sło wach krót kie
i pro ste wy ja śnie nie. Cza sem nie mówi nic - po pro stu sie dzi
w mil cze niu - a mimo to prze ka zy wa ne jest zna cze nie. Z dru- 
giej stro ny cza sem wi dzi my go, jak wy gła sza dłu gą mowę,
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przez go dzi nę, dwie lub całą noc wy ja śnia jąc rze czy w szcze- 
gó łach. Cza sem wy gła sza na uki na tu ry etycz nej, cza sem na uki
psy cho lo gicz ne, cza sem do ty czą ce ży cia du cho we go, a cza- 
sem na wet po li ty ki w zna cze niu za sad ży cia spo łecz ne go.

Cza sem wi dzi my, jak ob ja śnia spra wy przy po mo cy abs trak- 
cyj nych, ogól nych ter mi nów, ale kie dy in dziej ko rzy sta z pięk- 
nych przy kła dów mó wią cych o drze wach i kwia tach, słoń cu
i księ ży cu, zwie rzę tach i zwy kłym ludz kim ży ciu. Czę sto opo- 
wia da hi sto rie, po nie waż nie kie dy lu dzie ła twiej ro zu mie- 
ją rze czy po da ne w for mie hi sto rii. Bud da uczył na róż ne spo- 
so by, po to by wszy scy zro zu mie li jego prze sła nie.

Z tego sa me go po wo du na le gał, żeby lu dzie mie li do stęp do
na uki w ich wła snym ję zy ku. Pew ne go dnia dwóch
jego uczniów, któ rzy po cho dzi li z bra miń skich ro dzin i „po słu- 
gi wa li się wy so ce kul tu ral nym ję zy kiem i mó wi li z wiel ką elo- 
kwen cją”, przy szło do Bud dy i po pro si ło, żeby po zwo lił im
prze ło żyć jego sło wa na uży wa ny wy łącz nie przez bra miów
ję zyk we dyj ski, z któ re go póź niej roz wi nął się san skryt. Ale
Bud da nie wy ra ził zgo dy. Lu dzie mie li uczyć się Dhar my we
wła snym ję zy ku lub dia lek cie. Ta za sa da była prze strze ga na
przez całą hi sto rię bud dy zmu. Nie ma żad ne go jed ne go świę- 
te go ję zy ka. Kie dy na uka Bud dy tra fi ła do Ty be tu, wszyst kie
pi sma zo sta ły prze ło żo ne na ty be tań ski. Kie dy tra fi ła do Chin,
zo sta ły prze ło żo ne na chiń ski. W isto cie, wszę dzie gdzie bud- 
dyzm się po ja wiał, da wał im puls do roz wo ju lo kal ne go ję zy ka
i li te ra tu ry. Cho dzi przede wszyst kim o to, żeby dzie lić się
Dhar mą ze wszyst ki mi w spo sób dla nich zro zu mia ły. Nie któ- 
re re li gie mają kla sę ka pła nów po słu gu ją cą się świę tym ję zy- 
kiem, skut kiem cze go zna jo mość pism ogra ni czo na jest do wą- 
skie go krę gu lu dzi, ale Bud da na le gał, żeby jego na uka była
roz prze strze nia na jak naj sze rzej w każ dy moż li wy spo sób.
Wła śnie to ozna cza stwier dze nie, że na uka jest swak kha to -
„do brze prze ka za na”.

Na stęp nie Dhar ma okre śla na jest jako san dit thi ko, co moż na
prze ło żyć jako „na tych miast wi docz na”. Ina czej mó wiąc, re- 
zul ta ty swo jej prak ty ki Dhar my zo ba czysz sam, w tym ży ciu.
Nie któ re re li gie gło szą, że owo ców swo jej prak ty ki du cho wej
za sma ku jesz do pie ro po śmier ci - na gro dę otrzy masz w nie bie
- ale we dług bud dy zmu nie mu si my cze kać tak dłu go. Cza sem



rze czy wi ście re zul ta ty mo że my uj rzeć w pięć mi nut. Oświe ce- 
nie, osta tecz ny cel prak ty ki bud dyj skiej, może być bar dzo da- 
le ko; ale du cho wa zmia na, ruch w kie run ku oświe ce nia, może
na stą pić nie mal na tych miast. W isto cie, je śli prak ty ku je my
bud dyzm i nie do świad cza my żad ne go re zul ta tu, po win ni śmy
za py tać sie bie, czy to, co prak ty ku je my, jest na praw dę bud dy- 
zmem.

Z ko lei Dhar ma okre śla na jest jako aka li ko, co zna czy „nie
zwią za na z cza sem”. Po raz pierw szy Dhar ma prak ty ko wa- 
na była dwa i pół ty sią ca lat temu i zmie ni ła, na wet prze kształ- 
ci ła ży cie lu dzi. Taki sam sku tek przy no si dzi siaj; i za dzie sięć
ty się cy lat, je śli lu dzie będą wy ko ny wa li tę samą prak ty kę, do- 
świad czą tych sa mych re zul ta tów. Czas nie ogra ni cza Dhar my.
Jest rów nież uni wer sal na, w tym sen sie, że nie mu si my żyć
w okre ślo nym kra ju lub kul tu rze, żeby prak ty ko wać. Od wie- 
dza jąc bud dyj skie ośrod ki w róż nych czę ściach świa ta za uwa- 
ży łem, że we wszyst kich pa nu je taka sama at mos fe ra. Kul tu ra
może być inna, spo sób za cho wa nia i zwy cza je mogą być inne,
ale Dhar ma jest taka sama, po nie waż umy sły i ser ca męż czyzn
i ko biet są wszę dzie ta kie same.

Moż na są dzić, że od no si się to do wszyst kich re li gii, ale
w isto cie nie któ re re li gie są bar dzo moc no zwią za ne z okre ślo- 
nym miej scem lub kul tu rą. Na przy kład, dla Hin du sów rze- 
ka Gan ges w In diach jest świę ta. Je śli je steś Hin du sem miesz- 
ka ją cym w An glii i mu sisz od pra wić ry tu ał zwią za ny z wodą
świę te go Gan ge su, to bę dziesz mu siał ko rzy stać z mię dzy na- 
ro do wej pocz ty, a to może być nie do god ne lub nie moż li we.
Ale buddyzm mo żesz prak ty ko wać wszę dzie. Gdy byś na wet
zna lazł się na bie gu nie pół noc nym, mo żesz go tam prak ty ko- 
wać. Ani czas, ani prze strzeń nie ogra ni cza ją Dhar my.

Da lej, Dhar ma jest ehi pas si ko. Ehi zna czy „przyjdź”, a pas si ko
wy wo dzi się ze sło wa zna czą ce go „zo bacz”, za tem ehi pas si ko
zna czy „przyjdź i zo bacz”. Im pli ku je to, że nie po win ni śmy
przyj mo wać Dhar my ze śle pą wia rą lub wie rzyć w nią, bo
ktoś nam tak ra dzi albo dla te go, że jest za pi sa na w ja kiejś
świę tej księ dze. Nie mu si my rów nież w nią wie rzyć, bo ja kiś
wiel ki guru mówi nam, że po win ni śmy.



Być może moda na guru z lat sześć dzie sią tych lub sie dem dzie- 
sią tych tro chę już mi nę ła, ale nie któ rzy z nich wciąż jesz cze
dzia ła ją, a więk szość z nich mówi to samo. Twier dzą, że
są Bo giem lub, je śli są tro chę skrom niej si, że zo sta li po sła ni
przez Boga. Twier dzą, że wie dzą wszyst ko. „Za daj mi py ta nie,
a ja będę znał od po wiedź. Mu sisz tyl ko wie rzyć we mnie, iść
za moją na uką, ro bić, co ci każę, a wszyst ko uło ży ci się do- 
brze. Nie myśl za sie bie, przyjdź do mnie, a ja cię wy ba wię”.
To jest ty po wa po sta wa prze cięt ne go wiel kie go guru. Nie któ- 
rzy z nich mają wie lu wy znaw ców, po nie waż lu dzie są bar dzo
po mie sza ni i za lęk nie ni, i chcą być zba wie ni.

Ale w bud dy zmie nie ma ni cze go ta kie go. Na wet Bud da nie
mó wił w ten spo sób. Po wie dział po pro stu: Je stem czło wie- 
kiem i mia łem pew ne do świad cze nie. Słu chaj tego, co mam do
po wie dze nia, ale słu chaj kry tycz nie, sprawdź to w swo im wła- 
snym do świad cze niu”. Po wie dział na wet: „Tak jak złot- 
nik spraw dza zło to w ogniu, tak wy po win ni ście spraw dzać
moje sło wa”. Chy ba ża den inny na uczy ciel re li gij ny nie
ośmie lił się po wie dzieć cze goś ta kie go.

Na stęp nie Dhar ma jest opa na ji ko, to zna czy „pro wa dzą ca do
przo du” lub „po stę po wa” - nie we współ cze snym, na uko wym
sen sie, ale w kul tu ro wym i du cho wym sen sie, gdyż pro wa dzi
in dy wi du al ne go czło wie ka do co raz wyż szych po zio- 
mów ludz kie go roz wo ju. Wła śnie po to ist nie je na uka Bud dy:
by pro wa dzić nas do przo du, by pro wa dzić nas w górę, by śmy
sta li się szczę śliw si, lep si, mą drzej si, mie li wię cej ener gii i ra- 
do ści, żeby wzra sta ły na sze moż li wo ści po ma ga nia in nym.

W koń cu, „Ti Ra ta na Wan da na” opi su je Dhar mę jako pac ca- 
tam we di tab bo win nu hi - ten zwrot moż na prze ło żyć jako:
„któ ra musi być zro zu mia na oso bi ście przez mą dre go”. To
zna czy, że każ dy sam musi do świad czyć na uki Bud dy. Nie
moż na prak ty ko wać Dhar my z dru giej ręki. Mu sisz ro bić to
sam: to two je ży cie. Nie mo żesz po pro sić ka pła na, żeby zro bił
to za cie bie. Nie mo żesz za pła cić ko muś, żeby zro bił to za cie- 
bie. Na wet wiel ki guru nie może zro bić tego za cie bie. Sam
Bud da nie może zro bić tego za cie bie. On po ka zu je dro gę, ale
to ty mu sisz kro czyć tą dro gą.



Bud da nie był fi lo zo fem

W su mie z „Ti Ra ta na Wan da ny” wy ła nia się ob raz Dhar my
jako nad zwy czaj prak tycz ne go sys te mu. Ale, moż na się za sta- 
na wiać, czy w bud dy zmie nie cho dzi o teo rię i abs trak cyj ną
myśl? Co z tymi wszyst ki mi to ma mi bud dyj skiej fi lo zo fii
i dok try ny? To praw da, że nie któ re szko ły bud dyj skie roz wi- 
nę ły i szcze gó ło wo opra co wa ły skom pli ko wa ne sys te my fi lo- 
zo ficz ne, ale te sys te my zo sta ły roz wi nię te w kon tek ście prak- 
ty ki du cho wej przez lu dzi, dla któ rych sło wa Bud dy nie były
przed mio tem zwy kłe go aka de mic kie go za in te re so wa nia, lecz
mia ły ży wot ne du cho we zna cze nie. Sam Bud da - niech bę dzie
to dla nas zu peł nie ja sne - nie był fi lo zo fem. W pi smach
w pew nym miej scu stwier dza sta now czo: „Nie mam żad nych
po glą dów” - tzn. żad nych po glą dów o ta kich „me ta fi zycz- 
nych” kwe stiach jak to, czy ko smos jest wiecz ny, czy nie jest
wiecz ny.

Za tem Bud da nie ma żad nej na uki - wła śnie taki jest sens tych
słów i wła śnie dla te go cza sem mówi się, że od nocy swe go
oświe ce nia do nocy swej śmier ci po zo stał mil czą cy. Oczy wi- 
ście, nie na le ży brać tego do słow nie; jak ja sno wy ni ka
z pism, te czter dzie ści pięć łat po świę cił na roz mo wy z ludź mi
i na ucza nie Dhar my - ale jed no cze śnie nie miał nic do po wie- 
dze nia. Moż na w pew nym sen sie po wie dzieć, że nie ma cze- 
goś ta kie go jak bud dyzm. Ję zyk ist nie je, ale nie ma ni cze go
do prze ka za nia - po nie waż to, co pró bu jesz prze ka zać jest nie- 
prze ka zy wal ne. Pró bu jesz coś prze ka zać tyl ko po to, żeby po- 
móc dru giej oso bie zro zu mieć, że to, co pró bu jesz prze ka- 
zać jest nie prze ka zy wal ne. Kie dy ona to zo ba czy, wte dy na- 
praw dę coś jej prze ka za łeś!

Nie ła two nam to zro zu mieć. My śli my, że mamy bud dyzm tu- 
taj, w książ ce albo w spi sie waż nych nauk lub za sad,
albo w ja kiejś tra dy cji prak ty ki. A kie dy my śli my, że go
mamy, to oczy wi ście lgnie my do nie go. Ale ręce Bud dy są pu- 
ste; on ni cze go nie trzy ma, na wet bud dy zmu. Ina czej mó wiąc,
bud dyzm jest tyl ko środ kiem do celu. W bud dy zmie ma ha ja ny
ist nie ją z po zo ru sys te my fi lo zo ficz ne, ist nie je z po zo ru me ta- 
fi zy ka, ale nie jest to wła ści wie fi lo zo fia w za chod nim sen sie -
choć na wet w za chod niej fi lo zo fii ist nie ją wy jąt ki. Pla ton



w swym „Siód mym li ście” do bit nie oznaj mia, że nie ist nie je
ani ni g dy nie bę dzie ist niał ża den jego trak tat po świę co ny
wyż szym kwe stiom, gdyż: „Tego nie moż na wy ra zić w sło- 
wach, jak inne ga łę zi wie dzy; tyl ko po dłu gim uczest nic twie
w zbio ro wym ży ciu po świę co nym tej rze czy, praw da roz bły- 
sku je w du szy jak pło mień roz nie co ny przez iskrę, a gdy raz
się tam zro dzi ła, od tąd już tam żyje”. Ba da czy dia lo gów Pla to- 
na te sło wa wpra wia ją w za kło po ta nie. Uwa ża ją, że po wi nien
był przed sta wić pre cy zyj ny, zwar ty sys tem, któ re mu moż na
nadać okre ślo ną pi sem ną for mę; ale Pla ton mówi ja sno, że on
nie ma ta kie go sys te mu. Pró bu je tyl ko wy krze sać iskrę, żeby
ucznio wie sami mo gli wszyst ko zo ba czyć.

Tak samo jest z bud dy zmem. Nic nie da my śle nie, że kie dy
po zna li śmy na ukę o kar mie i od ro dze niu, o trzech ce chach
uwa run ko wa nej eg zy sten cji, o śun ja cie oraz garść tech nik
kon cen tra cyj nych, to „mamy” bud dyzm - wca le nie. Po zna li- 
śmy ję zyk bud dy zmu, ale nie za czę li śmy nim mó wić. Nie któ- 
rzy lu dzie ni g dy nie za czy na ją nim mó wić. Oczy wi ście nie na- 
le ży my lić mil cze nia igno ran cji z mil cze niem mą dro ści Bud- 
dy.



Note 2

Cały ka non pali zo stał prze ło żo ny na an giel ski i opu bli ko wa ny
przez Pali Text So cie ty; w ostat nich la tach po ja wi ły się inne
tłu ma cze nia, na przy kład Dig ba-ni ka ja w prze kła dzie Mau ri ce
”a Wal she”a i Madż dżhi ma ni ka ja w prze kła dzie Bhik ku Bo- 
dhi - zob. lek tu ry uzu peł nia ją ce. Tam, gdzie to moż li we, od- 
nie sie nia do ka no nu pali w przy pi sach będą do ty czy ły The Life
of the Bud d ba Na na mo li (Bud dhist Pu bli ca tion So cie ty, Kan dy
1992), krót kiej pra cy, w któ rej ze bra nych zo sta ło wie le klu- 
czo wych nauk.

Back



Przy po wieść o tra wie

Wszyst ko to ma być dla nas ostrze że niem, jako że za bie ra my
się wła śnie za stu dio wa nie tych nauk i prak tyk - sam Bud da
czę sto da wał ta kie ostrze że nia. Przy pew nej oka zji dał je
w for mie przy po wie ści o tra twie. „Przy pu ść my”, po wie dział,
„że czło wiek do cho dzi do wiel kie go zbior ni ka wody, do wiel- 
kiej rze ki. Gdy by chciał prze do stać się na dru gi brzeg, ale nie
by ło by tam pro mu, któ ry mógł by go prze wieźć, to co mógł by
zro bić? Ściął by kil ka mło dych drze wek, zwią zał ra zem i zro bił
z nich tra twę. Po tem, sie dząc na tra twie i po py cha jąc ją drą- 
giem lub uży wa jąc rąk jako wio seł, prze do stał by się na dru gi
brzeg. Co wów czas zro bił by z tra twą? Po rzu cił by ją. Nie
wziął by jej na ple cy z wdzięczno ści za to, że była tak uży tecz- 
na, i nie wę dro wał by z nią da lej. Zo sta wił by ją po pro stu tam,
gdzie jest”.

„Po dob nie”, po wie dział Bud da, „Dhar ma, moja na uka, jest
środ kiem pro wa dzą cym do celu. Jest tra twą, któ ra ma za- 
brać was na dru gi brzeg nir wa ny. Nie jest ce lem sa mym w so- 
bie; jest środ kiem pro wa dzą cym do oświe ce nia”.

To jed na z naj bar dziej za sta na wia ją cych i naj waż niej szych
nauk Bud dy: bud dyzm, Dhar ma jest tyl ko tra twą. Re li gia
jest tyl ko tra twą. Mamy ją po to, żeby prze do stać się przez
wodę, a nie po to, żeby no sić ze sobą, kie dy do tar li śmy na dru- 
gi brzeg. To jed na ze skraj no ści w ja kie mo że my wpaść. Ale
oczy wi ście jest dru ga - znacz nie częst sza - skraj ność, któ rej
na le ży uni kać, a któ ra po le ga na tym, że w ogó le nie uży wa my
tra twy, żeby prze do stać się na dru gi brzeg.

Nie któ rzy lu dzie wsia da ją na tra twę, ale nie po py cha ją jej drą- 
giem. Za po mi na ją, że w ogó le za mie rza li prze pra wić się przez
rze kę. Trosz czą się wy łącz nie o to, żeby tro chę wy god niej
urzą dzić się na tra twie. Za czy na ją bu do wać na niej ścia- 
ny, a na wet kła dą dach; po tem wsta wia ją me ble i ma szyn ki
do go to wa nia; na stęp nie za bie ra ją na po kład ro dzi nę i przy ja- 
ciół. Krót ko mó wiąc, ro bią z tra twy dom i moc no przy cu mo- 
wu ją ją do tego brze gu. I nie chcą, żeby w ogó le wspo mi nać
o od cu mo wa niu albo pod nie sie niu ko twi cy.



Inni lu dzie sto ją na brze gu i przy glą da ją się tra twie. „Pięk na
tra twa”, mó wią. „Wspa nia ła tra twa - taka duża, so lid na, do- 
brze zbu do wa na, im po nu ją ca”. Wy cią ga ją miar kę i mie rzą ją.
Mogą po dać jej do kład ne wy mia ry, ro dzaj drew na, z ja kie go
jest zro bio na oraz gdzie i kie dy drze wo zo sta ło ścię te. Mogą
na wet na pi sać pięk ną mo no gra fię o tra twach, któ ra bę dzie się
sprze da wać jak cie płe bu łecz ki. Ale ani razu nie po sta wią sto- 
py na tra twie, nie wspo mi na jąc już o prze kro cze niu rze ki.

Jesz cze inni sto ją wo kół na brze gu i mó wią: „Nie, ta tra twa nie
jest zro bio na zbyt do brze. Na tę kon struk cję po win no
było pójść dwa na ście drze wek, a nie dzie sięć i po win ny być
moc niej zwią za ne. Nie po do ba mi się też spo sób, w jaki uno si
się na wo dzie. Ja zbu do wał bym więk szą i lep szą”. A więc po- 
zo sta ją na brze gu - spe ku lu jąc, dys ku tu jąc, roz wa ża jąc, ale ni- 
g dzie nie pły ną. Są też tacy lu dzie, któ rzy uwa ża ją, że sta ra
tra twa jest nie co za pro sta i mało atrak cyj na, tro chę za pry mi- 
tyw na. W koń cu to tyl ko zwią za ne ra zem bel ki. A więc ma lu ją
ją, de ko ru ją, po kry wa ją kwia ta mi i na da ją jej cał kiem przy- 
jem ny wy gląd. Ale ni g dy nie wcho dzą na po kład - ni g dy nie
się ga ją po drąg i nie prze pra wia ją się na dru gi brzeg. Są rów- 
nież lu dzie, któ rzy twier dzą, że odzie dzi czy li tra twę; ona jest
ich ro do wą wła sno ścią; na le ży do nich. Wo bec tego nie mu szą
jej uży wać. Wy star czy, że jest ich.

Brzeg, na któ rym sto imy, re pre zen tu je na szą obec ną, ego cen- 
trycz ną eg zy sten cję z jej cier pie niem i bra kiem har mo nii. Dru- 
gi brzeg re pre zen tu je to, czym chcie li by śmy być, czy li
nasz ide al ny stan; re pre zen tu je nasz cel - oświe ce nie, nir wa nę,
czy jak kol wiek by tego nie na zwać. Bud dyzm jest tra twą, któ- 
ra prze no si nas poza roz po ście ra ją ce się przed nami wody. To
jej je dy na funk cja. „Tra twę”, oświad czył Bud da, „prze ka zu ję
jako coś, co na le ży zo sta wić za sobą”.

W póź niej szej hi sto rii bud dy zmu, w tra dy cji bud dy zmu ja poń- 
skie go znaj du je my pięk ny ob raz pal ca wska zu ją ce go na księ- 
życ. Pal cem wska zu jesz na księ życ, ale gdy zo ba czysz księ- 
życ, on sta je się ogni sko wą two jej uwa gi. A więc nie myl pal- 
ca z księ ży cem. Po dob nie prze cho dzisz od na uki re li gij nej do
du cho we go do świad cze nia. Nie trzy masz się tej na uki czy
dok try ny, tej prak ty ki czy me to dy, lgnąc do niej, chwy ta jąc się



jej kur czo wo. Nie, pa trzysz poza pa lec, żeby zo ba czyć księ- 
życ lśnią cy na nie bie.

Moż na po wie dzieć, że Bud da chy ba przed się wziął więk sze
środ ki ostroż no ści, żeby jego ucznio wie nie po my li li pal- 
ca z księ ży cem, niż za ło ży ciel ja kiej kol wiek in nej re li gii.
O ile wiem, Chry stus ni g dy nie ostrze gał swo ich uczniów,
żeby nie bra li jego słów zbyt do słow nie. Ma ho met też ni g dy
nie wy ja śnił, że kie dy mó wił o nie biań skich roz ko szach, były
to tyl ko zręcz ne środ ki. Ale w bud dy zmie ten punkt jest cią gle
pod kre śla ny, po nie waż ludz ka na tu ra jest taka, że szcze gól nie
w spra wach re li gii za wsze mamy skłon ność do lgnię cia do
środ ków i trak to wa nia ich, jak by były sa mym ce lem.



Czym jest Dhar ma?

Przy po wieść o tra twie ja sno uka zu je funk cję Dhar my. Ale
z cze go tra twa po win na być zro bio na? Dzi siaj jest tyle du cho- 
wych nauk, że trud no się wy znać, co nam na praw dę po mo- 
że. Nie jest to nowy pro blem. Za ży cia Bud da moż na było
mieć duże trud no ści z usta le niem, czym na praw dę jest bud- 
dyzm. Było tyle po zor nie sprzecz nych wer sji, je den uczeń mó- 
wił to, dru gi tam to. Na wet ktoś znaj du ją cy się tak bli sko Bud- 
dy, jak jego ciot ka i mam ka Ma ha pra dża pa ti Gau ta mi, któ ra
po szła jego śla dem i po rzu ciw szy dom wę dro wa ła, miesz ka jąc
w le sie - na wet ona mo gła wpaść w po mie sza nie.

To zna na hi sto ria. Pew ne go dnia przy szła do Bud dy dość po- 
de ner wo wa na i za nie po ko jo na. Po wie dzia ła, że nie wie, co ma
my śleć. Jego ucznio wie po da wa li róż ne wer sje Dhar my. Jed ni
mó wi li, że on uczy o tym, inni, że uczy o tam tym, a więc wpa- 
dła w po mie sza nie. Skąd ma wie dzieć, cze go Bud da na praw dę
uczy, co jest na praw dę Dhar mą?

Ma ha pra dża pa ti Gau ta mi za da ła ta kie py ta nie, a pi sma pali po- 
da ją od po wiedź Bud dy. W efek cie po wie dział: „Nie martw się.
Spójrz na to tak. Co kol wiek znaj du jesz w prak ty ce, co pro wa- 
dzi do spo ko ju umy słu, pro wa dzi do czy sto ści, pro wa dzi
do od osob nie nia, pro wa dzi do osła bie nia pra gnień, pro wa dzi
do za do wo le nia, pro wa dzi do wglą du, mą dro ści i ode rwa nia
od świa ta, pro wa dzi do trans cen den tal ne go zro zu mie nia, co- 
kol wiek znaj du jesz w swo im wła snym do świad cze niu, co pro- 
wa dzi do tych ce lów, przyj mij to jako moją Dhar mę, przyj mij
to jako moją na ukę”.

To jest wska zów ka udzie lo na przez sa me go Bud dę. Ina czej
mó wiąc, kry te rium nie jest lo gicz ne ani fi lo zo ficz ne, lecz
prag ma tycz ne i em pi rycz ne - choć jest to prag ma tyzm du cho- 
wy, a em pi ryzm trans cen den tal ny.

Gdy by śmy tyl ko po tra fi li o tym pa mię tać, oszczę dzi ło by to
nam wie lu pro ble mów. Na świe cie jest wie le form bud dy- 
zmu. To bar dzo sta ra re li gia, te raz li czą ca już po nad dwa i pół
ty sią ca lat. Na Wscho dzie obej mu je ob szar od śnież nych pła- 
sko wy żów Ty be tu po par ne dżun gle po łu dnio wo-wschod niej



Azji, od pięk nych wysp Ja po nii po pu sty nie Azji Cen tral nej
i tro pi kal ne rów ni ny In dii. Wszę dzie zmie nia ła się w zgo dzie
z lo kal ny mi wa run ka mi, skut kiem cze go ist nie je wie le form
bud dy zmu, wie le róż nych pre zen ta cji. Na Za cho dzie w ostat- 
nich de ka dach za la ły nas za sad ni czo sprzecz ne pre zen ta cje.
Jed na szko ła bud dy zmu mówi nam: „Po le gaj na wła snych wy- 
sił kach. Sam mu sisz to zro bić; nikt nie może zro bić tego za
cie bie - ża den Bóg, ża den Bud da”. Inna szko ła mówi: „Sam
nie mo żesz nic zro bić. Tyl ko Bud da Ami ta bha może zro bić to
za cie bie, w isto cie już to zro bił. Po le gaj na nim, ufaj mu”

.

Bom bar do wa ni przez ta kie sprzecz ne in ter pre ta cje, znaj du je- 
my się w bar dzo po dob nej sy tu acji jak Ma ha pra dża pa ti Gau ta- 
mi. Cza sem nie wie my, co my śleć. W ta kiej sy tu acji mu si my
pa mię tać, co Bud da po wie dział do swo jej ciot ki: Je śli to przy- 
no si re zul ta ty, je śli po ma ga ci du cho wo, to jest to moja na- 
uka”. Je że li wła sne do świad cze nie po ka zu je ci, że dzię ki temu
sta jesz się bar dziej skon cen tro wa ny, wraż liw szy, in te li gent- 
niej szy, mą drzej szy, lep szy, bar dziej wy ro zu mia ły - to jest to
Dhar ma, praw dzi wa na uka, tego Bud da na praw dę uczył i o to
mu w isto cie cho dzi ło.

Wiel ki ce sarz Aśo ka, któ ry żył w sto lub dwie ście lat po Bud- 
dzie, za pi sał w swo ich Ka mien nych De kre tach to pa mięt ne po- 
wie dze nie: „Co kol wiek Bud da po wie dział, było do brze po wie- 
dzia ne”. Ale su try ma ha ja ny, któ re spi sa ne zo sta ły w nie dłu gi
czas po Aśo ce, uj mu ją to od wrot nie: „Co kol wiek jest do brze
po wie dzia ne, jest sło wem Bud dy”. Ina czej mó wiąc, co kol wiek
ci po ma ga, przyj mij to jako sło wo Bud dy, po nie waż w isto cie
sło wo Bud dy jest wła śnie tym: tym, co po ma ga ci do stać się
na dru gą stro nę, tym, co po ma ga ci w two jej po dró ży.

Cza sem lu dzie mó wią: „To i to” - może to być tai chi chu an
albo lek cje ry sun ku lub co kol wiek in ne go - „po ma ga mi
w moim ży ciu du cho wym. Dzię ki temu czu ję się znacz nie le- 
piej; to po ma ga mi się skon cen tro wać - choć oczy wi ście nie
ma to nic wspól ne go z bud dy zmem, nie jest ele men tem Dhar- 
my”. Ale w rze czy wi sto ści, je śli po ma ga ci du cho wo, to za- 
sad ni czo, z de fi ni cji, jest ele men tem Dhar my.

Note
3)



Oczy wi ście, wciąż mu si my za da wać so bie to samo py ta nie -
„Czy to po ma ga mi ro snąć du cho wo?” - od no śnie do bud- 
dyzmu, czy cze go kol wiek, co przed sta wia ne nam jest jako
bud dyzm. Je śli chce my być pew ni, czy ja kaś for ma bud dy zmu
- czy jest to The ra wa da, bud dyzm ty be tań ski, Ten dai, Shin,
czy zen - jest au ten tycz na, mu si my za py tać sie bie, czy na- 
praw dę po ma ga lu dziom po dą żać do oświe ce nia. Czy też jest
to sę dzi wy obiekt mu ze al ny - sta ro żyt ny, pięk ny, bu dzą cy po- 
dziw, ale na da ją cy się do mu zeum, a nie do praw dzi we go ży- 
cia? Jest to Dhar mą tyl ko wów czas, gdy jest żywe, gdy przy- 
no si re zul ta ty, gdy wciąż po ma ga lu dziom po dą żać du cho wą
ścież ką.

Mu si my oprzeć się po ku sie my śle nia, że Dhar ma jest tą czy
tam tą na uką. Tym cza so wo to może być praw dą, ale nie na
dłuż szą metę. Praw do po dob nie zna my wy zna nie wia ry chrze- 
ści jań stwa: „Wie rzę w Boga Ojca wszech mo gą ce go, stwór cę
nie ba i zie mi…” itd. Ale w bud dy zmie nie ma żad nych ta kich
stwier dzeń. Są sfor mu ło wa nia, in ter pre ta cje, ale wszyst kie są
tym cza so we; są pal ca mi wska zu ją cy mi na księ życ.

Te raz, gdy bud dyzm roz wi ja się na Za cho dzie, nie mo że my
po dą żać za żad nym ist nie ją cym bud dyj skim wzor cem, po nie- 
waż na sze po trze by, na sze po dej ście i śro do wi sko są inne
niż w kra jach Wscho du. Mu si my czer pać z esen cji, we wnętrz- 
ne go du cha na uki Bud dy, jaki za cho wał się we wszyst kich
szko łach. Mu si my wziąć to, co naj lep sze - nie w spo sób eklek- 
tycz ny, czy tyl ko in te lek tu al ny, lecz się gać do nauk głę bo ko,
łą cząc je wszyst kie w je den wiel ki stru mień du cho wej tra dy cji
przy sto so wa nej do na szych po trzeb. Ta kie za da nie nas cze ka.
To nie bę dzie ła twe; to bę dzie wy ma ga ło od nas wiel kie go wy- 
sił ku i du cho we go do świad cze nia. Je śli mamy tego do ko nać,
mu si my pa mię tać, że Dhar ma re pre zen tu je nie tę dok try nę,
czy tam tą na ukę, ale wiel ki stru mień du cho we go ży cia, w któ- 
rym mo że my uczest ni czyć, w któ ry mo że my wpro wa dzać in- 
nych, i któ ry nie sie nas w kie run ku oświe ce nia.

Ta książ ka nie za wie ra wy czer pu ją ce go zbio ru nauk i prak tyk
bud dyj skich, lecz pod sta wo wy ze staw na po czą tek - na pew no
wy star cza ją cy, żeby po móc nam wy star to wać. Te na uki i prak- 
ty ki w ca ło ści sta no wią esen cję bud dy zmu - nie są zwią za ne



tyl ko z jed ną szko łą czy kul tu rą. Wszyst kie słu żą temu sa me- 
mu ce lo wi: po ma gać nam na dro dze do oświe ce nia.



Note 3

To jest bud dyj ska szko lą zwa na Jodo Shin Shu, za ło żo na w 13
wie ku przez ja poń skie go mni cha Shin ra na, obec nie naj więk sza
z ja poń skich ga łę zi ma ha ja ny.

Back



CZĘŚĆ I. PRAW DA



1. Pod sta wo wa praw da

W cza sach Bud dy w wio sce w po bli żu Na lan dy - w któ rej póź- 
niej po wstał wiel ki uni wer sy tet bud dyj ski - żyło dwóch mło- 
dych męż czyzn, Śa ri pu tra i Maud gal ja ja na. Przy jaź ni li się od
dzie ciń stwa; a te raz za war li układ. Po sta no wi li opu ścić dom
i szu kać praw dy, szu kać wiel kie go oświe co ne go na uczy cie la -
w tam tym cza sie w In diach nie było to ni czym nie zwy kłym.
Układ za war ty przez tych dwóch przy ja ciół po le gał na tym, że
roz pocz ną po szu ki wa nia ru sza jąc w prze ciw ne stro ny. Ten,
kto pierw szy znaj dzie oświe co ne go na uczy cie la, po wia do mi
dru gie go i ra zem zo sta ną jego ucznia mi. A za tem Śa ri pu tra ru- 
szył w jed ną stro nę, a Maud gal ja ja na w dru gą.

Śa ri pu tra miał szczę ście. Nie uszedł da le ko, nie wę dro wał
przez wie le ty go dni, nim zo ba czył ko goś idą ce go w od da li,
kto wy da wał się - nie śmiał spo dzie wać się, że to praw da -
ale w tym czło wie ku wy da wa ło się być coś szcze gól ne go. Czy
on może być oświe co ny? Gdy obcy pod szedł bli żej, jego wy- 
gląd, jego po sta wa wy war ły na Śa ri pu trze jesz cze więk sze
wra że nie - tak wiel kie, że nie za wa hał się za dać mu py ta nia,
któ re na wet dzi siaj w In diach jest py ta niem klu czo wym. Hin- 
du si nie ro bią uwag o po go dzie, czy po dob nych rze czach. Na- 
wet nie ko niecz nie py ta ją o zdro wie. Tak jak Śa ri pu tra zro bił
przy tej oka zji, prze cho dzą od razu do rze czy i py ta ją: „Kto
jest two im na uczy cie lem?”

Na Wscho dzie, szcze gól nie w In diach i Ty be cie od ty się cy lat
było tra dy cją, że każ dy miał na uczy cie la du cho we go, od któ- 
re go otrzy my wał ja kąś prak ty kę re li gij ną. Te raz już chy ba tak
nie jest, ale wie lu na dal uwa ża, że je śli nie masz na uczy cie la
du cho we go, to nie je steś w peł ni ludz ką isto tą. Rów nie do brze
jak czło wie kiem mo żesz być psem lub ko tem i nie mieć na- 
uczy cie la du cho we go. Dla te go przede wszyst kim chcesz wie- 
dzieć, do ja kiej li nii prak ty ki du cho wej dany czło wiek na le ży.

Za tem Śa ri pu tra za py tał ob ce go: „Kto jest two im na uczy cie- 
lem?” Tak się zło ży ło, że tym ob cym był Aśwa dżit, je den
z pierw szych pię ciu uczniów Bud dy. Po oświe ce niu Bud da po- 
sta no wił od szu kać swo ich pię ciu wcze śniej szych to wa rzy szy
i po dzie lić się z nimi swo im do świad cze niem praw dy. Od na- 



lazł ich w miej scu zwa nym Sa math i - po pew nym wstęp nym
opo rze z ich stro ny - uda ło mu się prze ka zać im swo je do- 
świad cze nie. Wkrót ce oni też sta li się oświe co ny mi. Inni przy- 
cho dzi li po słu chać na ucza ją ce go Bud dy i rów nież sta wa li się
oświe co ny mi. W nie dłu gim cza sie na świe cie było sześć dzie- 
siąt oświe co nych istot. Bud da po wie dział do nich: Je stem wol- 
ny od wszyst kich wię zów, ludz kich i bo skich. Wy rów nież je- 
ste ście wol ni od wszyst kich wię zów, ludz kich i bo skich. Idź cie
te raz i na uczaj cie wszyst kie isto ty dla do bra i szczę ścia ca łe go
świa ta, ze współ czu cia i mi ło ści dla wszyst kich ży ją cych
istot”. A więc ro ze szli się na wszyst kie stro ny i prze mie rzy li
wzdłuż i wszerz pół noc ne In die, wszę dzie pró bu jąc prze ka zać
na ukę Bud dy.

Aśwa dżit od po wie dział od razu: „Moim na uczy cie lem jest
Gau ta ma z rodu Śa kjów, oświe co ny, któ ry te raz jest Bud- 
dą”. Usły szaw szy to, Śa ri pu tra nie zmier nie się ucie szył, ale
wciąż nie był cał kiem za do wo lo ny. Wte dy, jak ła two prze wi- 
dzieć, za py tał: „Cze go Bud da uczy?” To oczy wi ście jest dru ga
rzecz, któ rą chcesz wie dzieć.

Aśwa dżit sam osią gnął oświe ce nie, ale był skrom nym czło- 
wie kiem. Po wie dział: „Nie daw no się na wró ci łem. Nie wie le
wiem o tej na uce. Ale prze ka żę ci tę odro bi nę, któ rą znam”.
Po wie dziaw szy to, wy re cy to wał wiersz, któ ry od tąd stał się
zna ny w ca łym bud dyj skim świe cie. „Bud da ob ja śnił źró dło
tych rze czy, któ re po cho dzą z przy czy ny lub wa run ku. Ob ja- 
śnił rów nież ich usta nie. Oto dok try na tego wiel kie go śra ma- 
ny”.

Nie po wie dział nic wię cej. Ale kie dy Śa ri pu tra usły szał ten
wiersz, cała jego isto ta unio sła się w prze błysk wglą du i wie- 
dział, że to praw da. Wszyst ko, co po wsta je, po wsta je w za leż- 
no ści od wa run ków; kie dy te wa run ki zni ka ją, dana rzecz
prze sta je ist nieć. Zro zu miaw szy to, Śa ri pu tra od razu stał się
tym, kto w bud dy zmie zwa ny jest „wcho dzą cym w stru mień” -
to zna czy, wszedł w stru mień pro wa dzą cy osta tecz nie do wy- 
zwo le nia w oświe ce niu. Oczy wi ście na tych miast ru szył w po- 
szu ki wa niu swo je go przy ja cie la Maud gal ja ja ny, oznaj mić mu,
że zna leź li swo je go na uczy cie la. Póź niej ci dwaj przy ja cie le
sta li się dwo ma głów ny mi ucznia mi Bud dy.



Wiersz, któ ry Aśwa dżit wy re cy to wał, i któ ry wy warł tak ol- 
brzy mi wpływ na mło de go Śa ri pu trę, spo tkać moż na w ca- 
łym bud dyj skim świe cie. W In diach wy ry ty jest na pod sta wie
po są gów. Znaj du je my go na gli nia nych pie czę ciach w ru inach
klasz to rów: ty sią ce ma łych gli nia nych pie czę ci, na któ rych
wy ry ty jest ten wiersz. Spo ty ka my go w Chi nach i w Ty be cie.
W Ty be cie pod czas kon se kra cji po są gu bar dzo czę sto dru ku je
się set ki ty się cy ma lut kich ko pii tego wier sza i wpy cha
wszyst kie do wnę trza po są gu jako ele ment ry tu ału.

Ów wiersz jest esen cją bud dy zmu; na po zio mie dok try nal nym
nie ma ni cze go bar dziej pod sta wo we go. Jest wspól nym fun da- 
men tem dla wszyst kich bud dyj skich szkół, czy to The ra wa dy
czy ma ha ja ny, zen czy ty be tań skich. Źró dłem ich wszyst kich
jest wiel kie pra wo uwa run ko wa nia, pra ti tja-sa mut pa da w san- 
skry cie, nie kie dy tłu ma czo ne jako za leż ne po wsta wa nie lub
uwa run ko wa ne współ two rze nie. Jest wspól nym źró- 
dłem, z któ re go wy wieść moż na wszyst kie bud dyj skie szko ły,
naj bar dziej pod sta wo wym kon cep tu al nym wy ra zem du cho we- 
go do świad cze nia Bud dy.



Po sta no wie nie na ucza nia

Wcze sną wzmian kę o tej wiel kiej na uce znaj du je my w Ari ja- 
pa ri je sa na Sut ta („Roz pra wa o szla chet nym po szu ki wa niu”)
z Madż dżhi ma-ni ka ja. To swe go ro dza ju roz pra wa au to bio gra- 
ficz na, jed na z kil ku w ka no nie pali, w któ rych Bud da jako
sta ry czło wiek re la cjo nu je nie któ re swo je do świad cze nia
z wcze śniej szych dni, opi su jąc, jak prak ty ko wał asce zę, jak
osią gnął oświe ce nie, swo je my śli i wąt pli wo ści, spo sób, w jaki
za czął na uczać itd. A za tem Bud da opo wia da tu taj o tym, że
po oświe ce niu nie był pew ny, czy roz po wszech niać praw dę,
któ rą od krył.

Tekst uka zu je go, jak mówi do sie bie: „Pra wo [Dhar ma], któ re
osią gną łem, jest głę bo kie, trud no je do strzec, trud no od kryć; to
naj bar dziej po ko jo wy i naj wyż szy cel, nie osią gal ny przy po- 
mo cy zwy kłe go wnio sko wa nia, sub tel ny, tyl ko mą dry może go
do świad czyć”. A po tem za czy na roz wa żać: „Ale to po ko le nie
po le ga na przy wią za niu, de lek tu je się przy wią za niem, znaj du- 
je przy jem ność w przy wią za niu. Ta kie mu po ko le niu trud- 
no jest uj rzeć praw dę, to zna czy, okre ślo ne uwa run ko wa nie,
za leż ne po wsta wa nie [pra ti tja-sa mut pa da] ”.

Kie dy Bud da po wie dział do sie bie: „Ludz ko ści trud no bę dzie
zro zu mieć to, co od kry łem”, swo je od kry cie opi sał w ka te go- 
riach uni wer sal ne go uwa run ko wa nia, uwa run ko wa ne go
współtwo rze nia. To pierw sza pre zen ta cja wglą du Bud dy. Kie- 
dy oświe co ny umysł spo glą da na całą eg zy sten cję, na cały zja- 
wi sko wy wszech świat, pierw szą rze czą, jaka go ude rza, naj- 
bar dziej oczy wi stą rze czą od no śnie wszech świa ta jest to, że
jest uwa run ko wa ny. Po wsta je w za leż no ści od wa run ków,
a kie dy te wa run ki zni ka ją, on zni ka. To jest nie ja ko pod sta- 
wo we zro zu mie nie na tu ry świa ta z punk tu wi dze nia oświe ce- 
nia.

Da lej opo wieść wy ja śnia, jak do szło do tego, że osta tecz nie
Bud da po sta no wił na uczać. Oto re la cja po da na w su trze

Wte dy Brah ma Sa ham pa ti, któ ry uświa do mił so bie myśl, jaka
po wsta ła w umy śle Bło go sła wio ne go, zdał so bie spra wę, że:
„Świat bę dzie zgu bio ny, świat bę dzie cał ko wi cie zgu bio ny; po- 

Note 4)



nie waż umysł Do sko na łe go, urze czy wist nio ne go i w peł ni
oświe co ne go skła nia się ku in er cji, a nie ku na ucza nia Pra wa
Wte dy tak szyb ko, jak sil ny męż czy zna może wy pro sto wać zgię- 
tą rękę lub zgiąć wy pro sto wa ną rękę, znik nął ze świa ta Brah- 
my i po ja wił się przed Bło go sła wio nym. Sza tę uło żył na ra mie- 
niu i klę ka jąc pra wym ko la nem na zie mi, a zło żo ne dło nie
wzno sząc ku Bło go sła wio ne mu, po wie dział: „Pa nie, niech
Bło go sła wio ny gło si Pra wo. Niech Wznio sły gło si Pra wo. Są
stwo rze nia, któ rych oczy po kry te są tyl ko nie wiel ką ilo ścią
pyłu, któ re mar nu ją się, bo nie sły szą Pra wa. Nie któ re z nich
osią gną osta tecz ne zro zu mie nie Pra wa ”.
Na stęp nie Brah ma Sah ma pa ti mó wił da lej:
„Do tych czas w Ma ga dha po ja wia ło się
nie czy ste pra wo, wy my ślo ne przez wciąż spla mio nych łu dzi:
Otwórz bra mę nie śmier tel no ści: niech usły szą
Pra wo, któ re od krył Nie ska la ny.
Wstąp, O Mę dr cze, do wie ży Pra wa.
I tak jak. wi dać cały ten lud wo kół,
Sto ją cy na so lid nej ska le,
Spójrz, nie zna ją cy smut ku wszyst ko wi dzą cy Mę dr cze,
Na tę ludz ką rasę po grą żo ną w smut ku,
Zda ną na ła skę na ro dzin i sta ro ści.
Wstań Bo ha te rze, Zwy cięz co, Nio są cy Wie dzę,
Któ ry nie masz nic do spła ce nia, i wę druj po świe cie.
Głoś Pra wo; bo wiem nie któ rzy,
O Bło go sła wio ny, zro zu mie ją”.
Bło go sła wio ny słu chał bła gań Brah my Sa ham pa tie go. Ze
współ czu cia dla stwo rzeń spoj rzał na świat okiem oświe co ne- 
go. Tak jak w sa dzaw ce błę kit nych, czer wo nych lub bia łych lo- 
to sów, nie któ re z tych lo to sów, któ re wy ro sły i roz wi ja ły się
w wo dzie, więd ną za nu rzo ne w niej, nie wy nu rza jąc się z wody,
a inne lo to sy, któ re wy ro sły i roz wi ja ły się w wo dzie, spo czy- 
wa ją na jej po wierzch ni, a jesz cze inne lo to sy, któ re wy ro sły



i roz wi ja ły się w wo dzie, wy ra sta ją po nad wodę i sto ją czy ste,
nie zmo czo ne nią, po dob nie on uj rzał stwo rze nia z nie wiel ką
ilo ścią pyłu na oczach i z wiel ką ilo ścią pyłu na oczach,
o wiel kich zdol no ściach i ma łych zdol no ściach, z do bry mi ce- 
cha mi i zły mi ce cha mi, ła two przy swa ja ją ce wie dzę i z tru dem
przy swa ja ją ce wie dzę i ta kie, któ re wi dzia ły lęk. i po tę pie nie
w tam tym świe cie.
Kie dy to zo ba czył, po wie dział:
„Sze ro ko otwar te są bra my nie śmier tel no ści.
Niech ci, co sły szą, oka żą wia rę. Je śli nie by łem skłon ny
Gło sić wznio słe go pra wa, któ re znam,
To dla te go, że wi dzia łem trud no ści w wy ra że niu go”.
Wte dy Brah ma Sa ham pa ti po my ślał: „Spra wi łem, że Pra wo
może być gło szo ne przez Bło go sła wio ne go”. I od daw szy mu
hołd, utrzy mu jąc go po swej pra wej stro nie, na tych miast znikł.
Ten epi zod był de cy du ją cym punk tem w ży ciu Bud dy. Prze ka- 
zać czy nie prze ka zać, to było py ta nie. Było to de cy du ją ce py- 
ta nie nie tyl ko dla nie go, ale dla ca łe go świa ta. Bez nie go
to, co zna my jako bud dyzm, nie ist nia ło by. Moż na by wie le
po wie dzieć o tym epi zo dzie, epi zo dzie proś by Brah my, jak
jest ogól nie zwa ny. Za wie ra w so bie wie le rze czy, nad któ ry mi
moż na roz my ślać i me dy to wać. Przede wszyst kim py ta niem
jest, kim jest Brah ma, co re pre zen tu je? Jak rów nież, dla cze go
trze ba było pro sić Bud dę, żeby uczył? Co to zna czy?

 



Note 4

Su tra (san skryt) czy su ita (pali) to „roz pra wa”. Jest to naj bar- 
dziej cha rak te ry stycz na li te rac ka for ma w ka no nie bud dyj- 
skich pism. Dłu gość sutr waha się od kil ku li ni jek do kil ku to- 
mów. Więk szość z nich po noć sta no wi za pis na uki Bud dy,
a nie któ re za wie ra ją na uki wy gło szo ne przez głów nych
uczniów Bud dy, któ re on póź niej za twier dzał.. Mu szę was
ostrzec, że ta de cy zja wią że się z na głym po ja wie niem się
„Brah my Sa ham pa tie go”, któ ry w tra dy cyj nej bud dyj skiej mi- 
to lo gii jest „wład cą ty sią ca świa tów”.
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Deszcz Dhar my

W tym kon tek ście chcę zwró cić uwa gę na jed ną ce chę tego
epi zo du. Naj pro ściej mó wiąc, ta hi sto ria po ka zu je, jak ser ce
Bud dy wez bra ło współ czu ciem, jak by chcia ła nam po wie- 
dzieć, że mą drość oświe ce nia jest nie od łącz na od współ czu cia.
Na stęp nie, ob raz sa dzaw ki lo to sów po ka zu je, że jak kol wiek
trud ne może być prze ka za nie do świad cze nia oświe ce nia, to
jed nak jest moż li we. Lu dzie są zdol ni do wzro stu, roz wo ju,
prze mia ny; każ dy z nas znaj du je się na wła snym eta pie tego
pro ce su. 17

Ta kie same po rów na nie znaj du je my w Su trze bia łe go lo to su,
któ ra jest jed ną z wiel kich sutr ma ha ja ny - su try ma ha ja ny to
ka no nicz ne tek sty, któ re po noć prze ka zu ją sło wa hi sto rycz ne- 
go Bud dy Śa kja mu nie go. Mó wię „po noć”, po nie waż we dług
współ cze snych na ukow ców wie le sutr nie tyle prze ka zu je rze- 
czy wi ste sło wa Bud dy, co pró bu je na nowo od dać we współ- 
cze snej for mie coś z esen cji, du cha na uki Bud dy, tak jak była
ona prze ka zy wa na przez wie ki. Su tra bia łe go lo to su zo sta ła
spi sa na oko ło pierw sze go wie ku n.e., i za wie ra wie le pięk nych
przy po wie ści, mi tów i sym bo li, któ re mają wręcz epo ko we
zna cze nie dla bud dyj skie go ży cia du cho we go na ca łym Da le- 
kim Wscho dzie. Wśród za war tych w niej przy po wie ści, chy ba
jed ną z naj waż niej szych jest przy po wieść o chmu rze desz czo- 
wej, zna na rów nież jako przy po wieść o ro śli nach.

Mówi ona o tym, że tak jak chmu ra desz czo wa zsy ła ożyw czy
deszcz jed na ko wo na wszyst kie ro śli ny na zie mi, tak samo
Bud da uczy Dhar my wszyst kie ży ją ce isto ty. Deszcz Dhar- 
my spa da na wszyst kie rów no - nie spa da go wię cej na jed ne,
a mniej na inne . Ina czej mó wiąc, Bud da nie roz róż nia.
Wie my, że hi sto rycz ny Bud da uczył Dhar my wszyst kich jed- 
na ko wo: ksią żąt, chło pów, męż czyzn, ko bie ty, kup ców, wy- 
rzut ków, mor der ców, ra bu siów.

A ci, na któ rych spa da deszcz Dhar my, ży ją ce isto ty - ina czej
mó wiąc, my - ro sną. Ale każ dy z nas ro śnie w zgo dzie ze swo- 
ją in dy wi du al ną na tu rą. Kie dy deszcz spa da na pal mę, pal ma
sta je się więk szą pal mą. Kie dy deszcz spa da na kwiat, on pięk- 
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niej roz kwi ta. Ale kwiat nie sta je się pal mą, a pal ma nie sta je
się kwia tem. Każ da ro śli na ży wio na jest tym sa mym
deszczem, ale każ da ro śnie w zgo dzie z wła sną na tu rą. Tak
samo wszy scy zgłę bia my i prak ty ku je my tę samą Dhar mę, ale
każ dy roz wi ja się du cho wo we wła sny spo sób; choć jed no cze- 
śnie wszy scy roz wi ja my się do oświe ce nia.

Ilu stru je to inny ustęp w ka no nie pali, w któ rym Bud da mówi
do uczniów i o uczniach, wy mie nia jąc ich wy róż nia ją ce ce chy.
Lu dzie cza sem są dzą, że wszy scy ucznio wie da ne go na uczy- 
cie la mu szą być tacy sami, je dy nie ko pia mi na uczy cie la. Nie- 
kie dy sztu ka bud dyj ska wzmac nia to wra że nie. Wi dzi my ob raz
Bud dy w żół tej sza cie, z tor bą na ra mię, mi ską i uszni szą (wy- 
brzu sze nie na gło wie, „bo dhicz na wy pu kłość”), a po tem wi- 
dzi my cały rząd ma łych uczniów, któ rzy wy glą da ją do kład nie
jak Bud da, wy jąw szy to, że nie mają uszni szy - taka sama ogo- 
lo na gło wa, taka sama żół ta sza ta, taka sama tor ba na ra mię,
taka sama mi ska że bra cza, ten sam ła god ny wy raz twa rzy. Jak
wi dzi my z tego ustę pu w ka no nie pali, w któ rym Bud da chwa- 
li swo ich uczniów, twier dze nie, że ucznio wie są w mniej szym
lub więk szym stop niu klo na mi na uczy cie la, jest wiel kim błę- 
dem.

Mo że my są dzić, że to nor mal ne, że ucznio wie chwa lą na uczy- 
cie la; i cza sem rze czy wi ście tak jest. Ale tym ra zem Bud da
wy chwa lał swo ich uczniów. Po wie dział: „Pa trz cie, oto Śa ri pu- 
tra. Z was wszyst kich on jest naj mą drzej szy i naj le piej ob ja- 
śnia Dhar mę. A Anan da? - on jest naj po pu lar niej szy i naj bar- 
dziej życz li wy”. (Na wia sem mó wiąc, to dzię ki Anan dzie ko- 
bie ty mo gły przy łą czyć się do San ghi, du cho wej spo łecz no ści
wy znaw ców Bud dy, i dla te go póź niej ko bie ty z San ghi uwa ża- 
ły go nie mal za ko goś w ro dza ju świę te go pa tro na.) Po tem
Bud da wy mie nił ko lej ne go ucznia jako naj więk sze go asce tę;
in ne go jako naj lep sze go ka zno dzie ję. A po nie waż jed ni
ucznio wie mie li na tu ral nie więk sze za le ty niż inni, w koń cu
Bud da mu siał tro chę go nić reszt ka mi i jed ne go ucznia wy mie- 
nił jako tego, któ ry za wsze, gdy że brze, po tra fi ze brać naj- 
więk szą ilość jał muż ny. Na wet on był w czymś naj lep szy.

W ten spo sób Bud da po chwa lił swo ich uczniów za ich wy róż- 
nia ją ce ce chy. Ta róż no rod ność cha rak te rów znaj du je po twier- 
dze nie we wszyst kich pi smach pali. Je śli czy ta my je po pro stu



jako świa dec twa ludz kie go ży cia, to spo ty ka my w nich bar dzo
wie lu uczniów Bud dy, a wszy scy są bar dzo róż ni, mają bar dzo
róż ne cha rak te ry i bar dzo róż ne ce chy. Śa ri pu tra i Maud gal ja- 
ja na, choć wiel cy przy ja cie le, są cał ko wi cie róż ni. Anan da jest
miły i po pu lar ny, pod czas gdy Ka śja pa tro chę opry skli wy - lub
przy naj mniej ta kie spra wia wra że nie. Jed ni ucznio wie są nie- 
śmia li i skrom ni, na to miast inni śmia li i ak tyw ni.

Za wsze jest tak samo. Je śli szcze rze po dą żasz za Dhar mą, bę- 
dziesz roz wi jał się w zgo dzie z wła sną na tu rą. Przy po- 
wieść o desz czo wej chmu rze i ro śli nach wspa nia le to uka zu je.
Gdy deszcz pada, drze wa ro sną i sta ją się co raz więk sze
i wspa nial sze. Ale dąb ni g dy nie roz wi nie się w ja błoń, choć- 
byś nie wiem, jak bar dzo go pod le wał; a ja błoń ni g dy nie sta- 
nie się dę bem.

Po dob nie, ktoś o bar dziej re li gij nym tem pe ra men cie, nie na- 
bie rze za sad ni czo in te lek tu al ne go uspo so bie nia; a ktoś o in te- 
lek tu al nej na tu rze nie sta nie się za sad ni czo re li gij ny. Cho- 
ciaż obaj mogą w pew nym stop niu roz wi nąć tę prze ciw ną ce- 
chę, ich tem pe ra men ty po zo sta ną w za sa dzie ta kie same, aż do
chwi li, gdy osią gną oświe ce nie. Je den bę dzie oświe co nym wy- 
znaw cą, a dru gi oświe co nym in te lek tu ali stą - lub na wet oświe- 
co nym uczo nym, choć to chy ba trud niej so bie wy obra zić. Ktoś
może być oświe co nym mni chem, ktoś inny oświe co nym go- 
spo da rzem - ale obaj będą oświe ce ni. Może to wy da wać się
pa ra dok sem, ale gdy lu dzie na du cho wej ścież ce zbli ża ją się
do oświe ce nia, nie sta ją się do sie bie po dob niej si; co raz bar- 
dziej się od sie bie róż nią - choć jed no cze śnie po ro zu mie nie
mię dzy nimi jest co raz lep sze.

Po rów na nie do lo to sów i przy po wieść o ro śli nach przy po mi- 
na ją nam rów nież, że lu dzie mogą się zmie nić. Gor si mogą
stać się lep szy mi, a na wet naj lep szy mi. Weź my kil ka przy kła- 
dów z pism i bud dyj skiej hi sto rii. An gu li ma la za mor do wał
pra wie sto osób, a po tem zdo łał zo stać ar ha tem - ina czej mó- 
wiąc, osią gnął oświe ce nie - wszyst ko w tym sa mym ży ciu. To
po win no nam dać dużo do my śle nia. W je de na stym wie ku
w Ty be cie żył czar ny mag, któ ry win ny był śmier ci oko ło trzy- 
dzie stu lu dzi, ale zo stał naj więk szym świę tym Ka gju py. Był to
oczy wi ście Mi la re pa. Z hi sto rii in dyj skiej mo że my wziąć
przy kład kró la Aśo ki, któ ry chciał pod swy mi rzą da mi zjed no- 



czyć całe In die. Za mor do wał set ki ty się cy lu dzi; ale po tem po- 
ja wi ły się u nie go wy rzu ty su mie nia i za czął dzia łać nie ja ko
wbrew swej na tu rze. Zmie nił się. W koń cu stał się zna ny jako
Dhar ma-Aśo ka, „pra wy Aśo ka”, je den z wiel kich do bro czyń- 
ców bud dy zmu.

Zmia na w tych i wie lu in nych lu dziach nie na stą pi ła za spra wą
ła ski Boga, lecz skut kiem zmia ny w ukie run ko wa niu ludz kiej
woli, zmia ny, któ ra zro dzi ła się w ludz kiej psy chi ce. Je ste śmy
od po wie dzial ni za wła sny du cho wy los. Mo że my roz wi jać się
lub nie, za le ży to tyl ko od na sze go ży cze nia. Oko licz no ści
mogą nam prze szka dzać, mogą na wet wy da wać się nas miaż- 
dżyć, ale ni g dy żad na oko licz ność nie może po zba wić
nas pod sta wo wej wol no ści woli. Wła śnie to Bud da uj rzał, gdy
okiem umy słu zo ba czył sa dzaw kę błę kit nych, czer wo nych
i bia łych lo to sów; i wła śnie to mówi nam rów nież przy po- 
wieść o chmu rze desz czo wej i ro śli nach.



Note 5

Zob. na przy kład, Thre efold Lo tus Su tra, tłum. Bun no Kato
i inni, Ko sei Pu bli shing Co., To kio 1995, s. 129-134. Pol ski
prze kład, Po trój na su tra lo to su, tłum. Kar ma Je sze Do rdże
i Mu Dziu. Wy da nie bro szu ro we. Rozdz. V, Przy po wieść
o zio łach, s. 126—133. Do stęp na też na stro nie: www.ma ha ja- 
na.net.
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Prze rzu ca nie mo stu

Ale choć Bud da miał wi zję, któ ra dała mu taką uf ność w du- 
cho wy po ten cjał lu dzi, mo że my - przy naj mniej w opar ciu o to,
co do tąd o tym mó wi łem - nie być pew ni, że zre ali zu je- 
my wła sny po ten cjał po przez zro zu mie nie pra wa uwa run ko- 
wa nia. Jak wi dzie li śmy, rze czy wi stość, do któ rej do tarł Bud da,
jest „głę bo ka i trud no ją do strzec”. Jest to „naj bar dziej po ko jo- 
wy i naj wyż szy cel”. I nie tyl ko. Jest on „nie osią gal ny przy
po mo cy zwy kłe go wnio sko wa nia”. Jest „sub tel ny” - nie wia ry- 
god nie sub tel ny. I „mą dry może go do świad czyć”.

Lecz, co my mamy są dzić o tej wiel kiej praw dzie? Śa ri pu trze -
któ ry mu siał mieć bar dzo chłon ny umysł - samo zwy kłe wy ra- 
że nie jej wy star czy ło, żeby po ja wił się w nim wgląd w praw- 
dę, ale mało praw do po dob ne jest, żeby mia ła ona na nas
taki sam wpływ. Oczy wi ście, jak wi dzie li śmy, Bud da prze wi- 
dział tę trud ność. Za sad ni czo bud dyzm może być prze ka zem -
prze ka zem od Bud dy do tych, któ rzy nie są Bud da mi, od
oświe co ne go umy słu do nie oświe co ne go umy słu - ale na wet
Bud dzie ten prze kaz nie przy cho dzi ła two, po nie waż mię dzy
nim a zwy kłym czło wie kiem jest ol brzy mia prze paść.

Na wet nie mo że my so bie wy obra zić, jak wiel ka jest ta prze- 
paść. Ła two nam mó wić - jak to nie któ rzy bud dy ści bez na my- 
słu ro bią - że po ten cjal nie je ste śmy Bud dą, że po ten cjal nie je- 
ste śmy oświe ce ni. Ale zwy kle są to tyl ko sło wa. Nie zda je- 
my so bie spra wy z ogro mu prze pa ści od dzie la ją cej nas od
Bud dy. Nie kie dy lu dzie mó wią o Bud dzie w bar dzo po ufa ły
spo sób, nie mal tak jak by był ich są sia dem, któ re go do brze
zna ją - jak by wie dzie li o jego urze czy wist nie niu i oświe ce niu,
i na czym ono po le ga ło. Ale w isto cie to jest swe go ro dza ju
pro fa na cja. W rze czy wi sto ści nie zna my Bud dy, nie ro zu mie- 
my go. Jego osta tecz ne urze czy wist nie nie i na sze nie oświe co- 
ne do świad cze nie dzie li ol brzy mia prze paść.

Na wet Bud dzie bar dzo trud no jest zni we lo wać tę prze paść, na- 
wią zać praw dzi wy kon takt z nie oświe co nym umy słem. Bud- 
dyzm ma ha ja ny prze ka zu je przej mu ją ce mity o bo dhi sat- 
twach, ta kich jak Awa lo ki te śwa ra i Kszi ti gar bha, zstę pu ją cych



w ot chła nie pie kieł, by po móc prze by wa ją cym tam isto tom.
Ale pie kło nie ko niecz nie jest in nym świa tem - ono może być
tym świa tem; a mit o zstą pie niu po ka zu je, jak trud no jest bo- 
dhi sat twie czy Bud dzie na wią zać praw dzi wy kon takt z na szą
nie oświe co ną, przy ziem ną umy sło wo ścią. Ale - Bud da od czu- 
wał to jako pa lą cy przy mus - ten kon takt musi być na wią za ny,
praw da musi zo stać prze ka za na. Most, choć by naj bar dziej kru- 
chy, choć by naj węż szy, musi zo stać prze rzu co ny przez ot chłań
dzie lą cą oświe co ny umysł od nie oświe co ne go. A więc, jak
Bud da to zro bił?



Bud dyzm w kil ku sło wach

Są dwa pod sta wo we spo so by ko mu ni ka cji: po przez kon cep cje
i po przez ob ra zy. W pi smach pali Bud da na ogół czę ściej uży- 
wa kon cep cji, choć w żad nym ra zie nie bra ku je w nich ob ra- 
zów - przy po wie ści, mi tów, po rów nań. Z dru giej stro ny w pi- 
smach ma ha ja ny znacz nie czę ściej ko rzy sta z ob ra zów, choć tu
rów nież w żad nym ra zie nie bra ku je kon cep cji, a kil ka sutr
ma ha ja ny po słu gu je się nie mal wy łącz nie nimi.

Jak wi dzie li śmy, prze ka za na w pi smach pali hi sto ria o tym, jak
Bud da pod jął de cy zję, że bę dzie uczył, po da na zo sta ła za rów- 
no przy po mo cy kon cep cji, jak i ob ra zów. Ale gdy miał opi sać
rze czy wi stość, któ rej do świad czył, Bud da po sta no wił wy ra zić
ją za po mo cą kon cep cji: kon cep cji uwa run ko wa nia - tak na- 
zwa li śmy ją po pol sku. Jak wi dzie li śmy, to jest pod sta wo wa
kon cep cja bud dy zmu. Je śli bud dyzm da się spro wa dzić do ja- 
kiejś kon cep cji, to jest nią kon cep cja uwa run ko wa nia.
Cały bud dyzm, za rów no teo re tycz ny, jak i prak tycz ny - fi lo zo- 
fia, me dy ta cja, bud dyj skie ży cie - opar ty jest na niej.

Lub przy naj mniej opar ty jest na do świad cze niu, któ re go ta
kon cep cja jest wy ra zem. Bud da nie wy my ślił uwa run ko wa- 
nia; ono jest bez po śred nim wy ra zem jego do świad cze nia
oświe ce nia. Choć po wie dzia łem, że fi lo zo fia bud dyj ska jest na
nim opar ta, to nie jest to fi lo zo fia w za chod nim sen sie. Bud- 
dyj ska „fi lo zo fia”, jak ją zwie my, jest tyl ko pró bą peł niej sze- 
go, bar dziej szcze gó ło we go ob ja śnie nia wi zji rze czy wi sto ści
Bud dy.

Bud da czuł, że musi ja koś prze ka zać swo je do świad cze nie rze- 
czy wi sto ści. Żeby mógł coś o nim po wie dzieć, mu siał
nadać mu kon cep tu al ny wy raz. Jed no cze śnie mu siał zna leźć
taki spo sób uję cia go, któ ry był by zro zu mia ły dla zwy kłych
nie oświe co nych lu dzi, i któ ry po zwo lił by zwy kłe mu czło wie- 
ko wi osta tecz nie osią gnąć wgląd w praw dzi wą na tu rę rze czy- 
wi sto ści. Wy brał kon cep cję po wszech ne go uwa run ko wa nia -
któ rą mo że my, przy naj mniej w pew nym stop niu, in te lek tu al- 
nie zro zu mieć.



W pi smach jest to zwy kle wy ra żo ne na stę pu ją cą for mu łą.
W isto cie jest to nie mal to samo, co Aśwa dżit po wie dział
do Śa ri pu try. Bud da uży wa pro ste go, abs trak cyj ne go, nie mal
ma te ma tycz ne go ję zy ka. Mówi po pro stu: „Po nie waż jest to,
tam to po wsta je; po nie waż to po wsta je, tam to po wsta je. Je śli
nie ma tego, tam to nie po wsta je; kie dy to prze sta je ist nieć,
tam to prze sta je ist nieć”. To jest ta for mu ła w jej naj wyż szym
stop niu uogól nie nia i abs trak cji; i od no si się do ca łej eg zy sten- 
cji, ma te rial nej, men tal nej i du cho wej.

A więc, gdy by ktoś za py tał was kie dyś, czym bud dyzm jest
w kil ku sło wach - nie w jed nym sło wie, po nie waż tym sło- 
wem by ło by „uwa run ko wa nie”, ale w jed nym zwro cie - mo że- 
cie mu po wie dzieć: „Po nie waż A jest obec ne, B po wsta je. Je śli
nie ma A, B nie po wsta je. To jest isto ta bud dy zmu”. Po tem
mo że cie go zo sta wić, żeby sam zro zu miał im pli ka cje tego.
Gdy by ktoś my ślał nad tym wy star cza ją co dłu go, to z tego jed- 
ne go pro ste go stwier dze nia mógł by wy wnio sko wać cały bud- 
dyzm. Oczy wi ście, ten ktoś mógł by są dzić, że ce lo wo wy ra zi- 
li ście się nie ja sno. Być może więk szość bud dy stów, gdy by po- 
pro sić ich o tak zwię złe pod su mo wa nie na uki Bud dy, po wie- 
dzia ła by: „Wszyst ko jest nie trwa łe” lub „Dzia ła nia mają swo je
skut ki”. Ale nie trze ba wie le my śleć, żeby zro zu mieć, że oba
te stwier dze nia wy ni ka ją z tej sa mej pod sta wo wej praw dy:
uwa run ko wa nia.



Im pli ka cje uwa run ko wa nia

Może miło wam bę dzie usły szeć, że Bud da po szedł na pew ne
ustęp stwa i ob ja śnił uwa run ko wa nie bar dziej szcze gó ło wo.
Chy ba naj bar dziej zna nym uję ciem tej za sa dy są czte ry szla- 
chet ne praw dy: praw da o cier pie niu i bra ku sa tys fak cji; praw- 
da o przy czy nie cier pie nia, któ rą jest pra gnie nie; praw da
o usta niu cier pie nia, któ re to usta nie jest rów no znacz ne z nir- 
wa ną; i praw da o dro dze pro wa dzą cej do usta nia cier pie nia,
czy li do nir wa ny - ta dro ga to szla chet na ośmio ra ka ścież ka.
Ina czej mó wiąc, je śli ująć to w ka te go riach tej for mu ły, kie dy
obec ne jest pra gnie nie, po wsta je cier pie nie; je śli nie ma pra- 
gnie nia, cier pie nie nie po wsta je.

Po wi nie nem chy ba wspo mnieć, że tu taj „cier pie nie nie po- 
wsta je” do ty czy cier pie nia men tal ne go, a nie fi zycz ne go.
W ka no nie pali jest frag ment, któ ry je den z mo ich na uczy cie li,
Bhik ku Ka shy ap, z któ rym stu dio wa łem pali i abhi dhar mę, lu- 
bił przy po mi nać. W tym frag men cie Bud da sie dzi ze skrzy żo- 
wa ny mi no ga mi i na ucza swo ich uczniów; po dłu gim cza sie
za czę ły go bo leć ple cy. Na wet ple cy Bud dy bolą. I, cóż, Bud- 
da nie uśmie chał się i nie zno sił tego, jak nie któ rzy lu dzie mo- 
gli by po wie dzieć, że my po win ni śmy. Aku rat był tam Śa ri pu- 
tra i Bud da po wie dział: „Śa ri pu tro, bolą mnie ple cy. Przej mij,
pro szę, na ucza nie. Ja się po ło żę”. Mój na uczy ciel, Ka shy apji,
lu bił przy po mi nać ten in cy dent, po nie waż, jak pod kre ślał, ob- 
ra zu je on ludz ką na tu rę Bud dy - nie to, że Bud da miał ludz kie
sła bo ści w men tal nym czy emo cjo nal nym sen sie, bo ich nie
miał, ale miał fi zycz ne sła bo ści. Miał zwy kłe ludz kie cia ło,
któ re, gdy się sta rzał, spra wia ło mu ból.

Bud dyzm roz róż nia mię dzy bó lem fi zycz nym i men tal nym. Po
osią gnię ciu oświe ce nia nie do świad cza my już bólu men tal ne- 
go, czy za bu rzeń emo cjo nal nych ani ni cze go w tym ro dza- 
ju, ale wciąż do zna je my bólu fi zycz ne go - któ ry zno si my, po- 
dob nie jak Bud da, ze spo ko jem. To tak przy oka zji. Rzecz
w tym, że je śli nie obec ne jest pra gnie nie, cier pie nie - men tal- 
ne, moż li we do unik nię cia cier pie nie - nie po wsta je. Na wia- 
sem mó wiąc, to nie zna czy, że każ de cier pie nie jest re zul ta tem
pra gnie nia; by ło by to rów no znacz ne z kar micz nym de ter mi ni- 



zmem. Są ta kie cier pie nia - szcze gól nie fi zycz ne - któ re nie są
wynikiem na szych wcze śniej szych nie zręcz nych men tal nych
dzia łań, czy to w tym ży ciu, czy w któ rymś z wcze śniej szych
ży wo tów.



Krąg i spi ra la

Roz wi ja jąc da lej kon cep cję uwa run ko wa nia, Bud da po wie- 
dział, że uwa run ko wa nie ma dwie pod sta wo we ten den cje: cy- 
klicz ną i spi ral ną. Pierw sza, ten den cja cy klicz na jest oscy lo- 
wa niem mię dzy pa ra mi prze ci wieństw. Przy jem ność pro wa dzi
do bólu; ból do przy jem no ści. Stra ta pro wa dzi do zy sku; zysk
do stra ty. Zima pro wa dzi do lata; lato do zimy.

W tra dy cyj nej ter mi no lo gii cały pro ces cy klicz nej ak cji i re ak- 
cji zwa ny jest krę giem eg zy sten cji, czy ko łem ży cia - to zna- 
czy, ko łem na ro dzin, śmier ci i od ro dze nia, naj le piej zna nym
w ty be tań skiej iko no gra ficz nej for mie . Ob raz ty be tań- 
skie go koła ży cia szcze gó ło wo pre zen tu je cały cy klicz ny mo- 
del uwa run ko wa nia. Po ka zu je wszyst kie ży ją ce isto ty, całą
czu ją cą eg zy sten cję, jako uwi kła ną w cy klicz ny pro ces, dzia ła- 
ją cą i re agu ją cą mię dzy pa ra mi prze ci wieństw, wzno szą cą się
i opa da ją cą, krę cą cą się w koło w zgo dzie z pra wem kar my
i od ro dze nia.

Dru ga, spi ral na ten den cja uwa run ko wa nia nie po le ga na oscy- 
lo wa niu mię dzy prze ci wień stwa mi, lecz na ru chu mię- 
dzy czyn ni ka mi, któ re stop nio wo się wza jem nie wzmac nia ją.
Szczę ście pro wa dzi do ra do ści; ra dość pro wa dzi do za chwy tu;
za chwyt do spo ko ju; spo kój do bło go ści. To jest pro gre syw- 
na spi ral na se ria. Moż na po wie dzieć, że spi ral na ten den cja
uwa run ko wa nia two rzy w za sa dzie ścież kę du cho wą.

Są to dwa pod sta wo we typy, czy ro dza je uwa run ko wa nia dzia- 
ła ją ce we wszech świe cie na jego wszyst kich po zio mach: cy- 
klicz ny i spi ral ny. Pierw szy ro dzaj utrzy mu je nas w sfe- 
rze „uwa run ko wa nia”, w cią głym krą że niu, tak pla stycz nie
uka za nym przez koło ży cia. Na to miast dru gi ro dzaj daje nam
moż li wość wzro stu i roz wo ju, dzię ki cze mu mo że my prze kro- 
czyć uwa run ko wa nie i osta tecz nie wejść w ob szar nie uwa run- 
ko wa nia, któ ry jest oświe ce niem . Tym sa mym po zo sta ła
część książ ki jest tyl ko po sze rzo nym roz pa try wa niem dzia ła- 
nia tych dwóch spo so bów uwa run ko wa nia. W czę ści pierw szej
zba da my na tu rę uwa run ko wa nia, uję te go jako dwa na ście
ogniw uwa run ko wa ne go współ two rze nia przed sta wio ne go
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przez koło ży cia oraz uję te go jako tak zwa ne trzy ce chy lub
zna ki uwa run ko wa nej eg zy sten cji. Po tem roz wa ży my na tu rę
nie uwa run ko wa ne go, nir wa ny oraz kon cep cję pust ki, po- 
wszech nie, choć myl nie, zna nej jako „próż nia”.]

Ana li zu jąc pust kę zo ba czy my, że osta tecz nie nie moż na uczy- 
nić żad ne go roz róż nie nia mię dzy „uwa run ko wa nym” i „nie-
uwa run ko wa nym”. Ale na na szym obec nym po zio mie roz wo- 
ju du cho we go ta róż ni ca jest bar dzo re al na, i dla te go z ko- 
niecz no ści mu si my my śleć ka te go ria mi prze cho dze nia z jed- 
ne go do dru gie go, ina czej mó wiąc, ka te go ria mi ścież ki du cho- 
wej. To sta no wi głów ny te mat dru giej czę ści książ ki.

Po wpro wa dze niu, któ re ścież kę uj mu je w ka te go riach uwal- 
nia nia się od tego, co na zy wam „siłą przy cią ga nia” uwa run- 
kowa ne go i od po wia da nia na przy cią ga nie nie uwa run ko wa ne- 
go, zba da my róż ne spo so by ro zu mie nia ścież ki du cho wej, po- 
cząw szy do roz wa że nia dwu na stu ogniw ścież ki spi ral nej, naj- 
ja śniej szej pre zen ta cji spo so bu dzia ła nia uwa run ko wa nia spi- 
ral ne go. Na stęp nie roz wa ży my nie któ re z wie lu in nych spo so- 
bów ro zu mie nia ścież ki: szla chet ną ośmio ra ką ścież kę, sie dem
czyn ni ków oświe ce nia, sie dem eta pów oczysz cze nia, pięć du- 
cho wych zdol no ści. Każ dy z ko lej nych trzech roz dzia łów po- 
świę co ny jest jed ne mu eta po wi po trój nej ścież ki: ety ce, me dy- 
ta cji i mą dro ści. Cho dzi nie tyl ko o po ka za nie dok try nal ne go
kon tek stu prak ty ki bud dyj skiej, ale rów nież tego, jak te na uki
mogą być sto so wa ne w co dzien nym ży ciu. I, żeby przy po- 
mnieć nam, że nie ma mą dro ści bez współ czu cia, za koń czy my
roz dzia łem o ide ale bo dhi sat twy, naj sub tel niej szym wy ra zie
al tru istycz ne go wy mia ru bud dy zmu.

Roz wa ża jąc te licz ne i zróż ni co wa ne spo so by od po wia da nia
na py ta nie: „Czym jest Dhar ma?”, po win ni śmy za wsze pa mię- 
tać, że wszyst kie te kon cep cje, na uki i prak ty ki na wią zu ją do
jed nej pod sta wo wej praw dy, jed ne go pod sta wo we go wglą du:
uwa run ko wa nia.

 



Note 6

Twór ca mi tego, co sta ło się zna ne jako ty be tań skie koło ży cia,
byli wy znaw cy sar wa sti wa dy, szko ły bud dy zmu in dyj skie go,
któ ra po wsta ła oko ło 3 wie ku p.n.e.; jej zwo len ni cy ma lo wa li
ob ra zy koła ży cia we wnątrz bram do swo ich klasz to rów. Peł- 
niej szy opis bha wa cza kry, „koła sta wa nia się” zob. pod roz- 
dział, Dwa na ście ogniw sta wa nia się, z rozdz. 2. Dy na mi ka
ist nie nia.
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Note 7

Ka non pali wie lo krot nie mówi o dwu na stu cy klicz nych ni da- 
nach; zob. szcze gól nie Ma ha ni da na Sut ta (Di gha-ni ka ja 15).
Po zy tyw ne ni da ny wspo mi na ne są rza dziej, ale po ja wia ją się
w Sam jut ta-ni ka ja; C.A.F. Rhys Da vids, Bo ole of the Kin- 
dred Say ings, vol. II, s. 27, cy to wa ne w San gha rak szi ta, Wpro- 
wa dze nie do Bud dy zmu, tłum. Ma rek Mac ko, Wy daw nic two
A, Kra ków 2002, s. 164.
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2. Dy na mi ka ist nie nia

W rze czy wi sto ści sło wo „ist nie nie” nie zbyt pa su je do bud dy- 
zmu. Jest zbyt sta tycz ne. Po win ni śmy uży wać sło wa „sta wa nie
się”. Fak tycz nie, te ma tem tego roz dzia łu jest pod sta wo wa dy- 
na mi ka na sze go „sta wa nia się”, wo bec cze go ter min „ist nie- 
nie”, któ ry po wszech nie sto so wa ny jest w od nie sie niu do
tego pro ce su, tra ci sens. Wy ra ża jąc to w bar dziej tra dy cyj nej
ter mi no lo gii, bę dzie my zaj mo wa li się „ogni wa mi” „uwa run- 
ko wa ne go współ two rze nia”, któ re wią żą nas z nie ustan nym
cy klem od ro dzeń; po ka że my rów nież, jak przed sta wio na przez
Bud dę ana li za tego pro ce su daje nam za wsze obec ną spo sob- 
ność za koń cze nia go.

Przy znać trze ba, że obec nie w krę gach bud dyj skich te mat kar- 
my i od ro dze nia nie jest tak po pu lar ny jak daw niej. Ze wzglę- 
du na pod sta wo we zna cze nie tej na uki dla wszyst kich bud dyj- 
skich szkół, war to chy ba za sta no wić się nad tym, jak do
tego do szło. Je śli stwier dza my, że ja kiś aspekt Dhar my sil nie
nas po cią ga, zwy kle wy ni ka to z bra ku rów no wa gi w nas sa- 
mych, z ja kiejś po trze by, z któ rą ów aspekt na uki ko re spon du- 
je. A je śli ja kieś aspek ty Dhar my od su wa my od sie bie, to
może być tak, że te aspek ty ko re spon du ją z tymi aspek ta mi
nas i na sze go do świad cze nia, któ ry mi nie je ste śmy jesz cze go- 
to wi się za jąć. Choć z pew no ścią do brze jest kie ro wać się
w pew nym stop niu wła snym na sta wie niem, to mu si my być
rów nież świa do mi tego, że mamy to na sta wie nie, i że w pew- 
nym mo men cie trze ba bę dzie je sko ry go wać. Tyl ko wów czas
mo że my przy jąć zrów no wa żo ne ro zu mie nie Dhar my, je śli
sami sta li śmy się psy cho lo gicz nie i du cho wo zrów no wa że ni.



Kar ma i od ro dze nie w za chod nim bud dy zmie

Od tro chę po nad stu lat Dhar ma na wie le róż nych spo so bów
po cią ga lu dzi Za cho du. Róż ne ele men ty, aspek ty i szko ły ca łe- 
go, cza sem osza ła mia ją co za wi łe go zbio ru nauk bud dyj- 
skich nie znaj do wa ły ta kie go sa me go ogól ne go uzna nia we
wszyst kich okre sach tej krót kiej epo ki. W róż nych okre sach
róż ne na uki, róż ne szko ły wy su wa ły się na pierw szy plan za- 
leż nie od róż nych kul tu ro wych wa run ków do mi nu ją cych
w da nym cza sie.

Gdy pa trzy my na to, jak bud dyzm do tarł na Za chód, wi dzi my
naj piew okres wy łącz nie na uko we go za in te re so wa nia zwią za- 
ne go z roz wo jem „orien ta li zmu”. Fa scy na cja wszyst kim, co
orien tal ne po ja wi ła się w na stęp stwie roz le głych ko lo nial- 
nych in te re sów pro wa dzo nych przez róż ne eu ro pej skie pań- 
stwa - szcze gól nie przez Wiel ką Bry ta nię. Ba da nia nad bud dy- 
zmem czę sto ini cjo wa li urzęd ni cy służ by cy wil nej, któ rzy pra- 
gnę li je dy nie le piej po znać funk cjo no wa nie lo kal nej ad mi ni- 
stra cji. Na przy kład, T. W. Rhys Da vids, wiel ki uczo ny pali,
za in te re so wał się bud dy zmem, gdy peł niąc w sie dem dzie sią- 
tych la tach dzie więt na ste go wie ku funk cję sę dzie go na Cej lo- 
nie mu siał za głę bić się w Wi na ję, żeby wy ja śnić pew ne dość
skom pli ko wa ne kwe stie pra wa bud dyj skie go.

Po tem, u koń ca dzie więt na ste go wie ku, tro chę lu dzi Za cho du
za czę ło na zy wać sie bie bud dy sta mi i ob ra ło bud dyzm jako
spo sób ży cia. Moż na po wie dzieć, że bud dyzm w koń cu zde cy- 
do wa nie za do mo wił się na Za cho dzie, gdy oko ło po cząt ku
dwudzie ste go wie ku za czę li po ja wiać się za chod ni bhik khu
i bhik szu, gdy byli już nie tyl ko za chod ni świec cy bud dy ści,
ale rów nież za chod ni bud dyj scy mni si.

Te aspek ty bud dy zmu, któ re prze ma wia ły naj moc niej do
pierw szych za chod nich bud dy stów, dzi siaj cie szą się mniej- 
szym za in te re so wa niem. Są dząc na pod sta wie bud dyj skiej li te- 
ra tu ry two rzo nej oko ło osiem dzie się ciu lat temu , w tym
cza sie lu dzi Za cho du - przy naj mniej tych z an glo ję zycz ne go
świa ta - przy cią ga ły do bud dy zmu, je śli w ogó le, głów nie trzy
rze czy: po pierw sze, oso bo wość Bud dy - jako na uczy cie la,
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jako po sta ci hi sto rycz nej, jako mą dre go i współ czu ją ce go
czło wie ka; po dru gie, ety ka bud dyj ska; i, po trze cie, bud dyj ska
na uka o kar mie i od ro dze niu. Wy da je się - tym ra zem są dząc
z mo je go do świad cze nia - że dzi siaj nie te aspek ty od gry wa ją
de cy du ją cą rolę w przy cią ga niu lu dzi do bud dy zmu.

Do tej zmia ny do szło z po wo dów za rów no ne ga tyw nych, jak
i po zy tyw nych. Przede wszyst kim nie moż na od dzie lać hi sto rii
bud dy zmu na Za cho dzie od ca łej za chod niej hi sto rii re li gij nej.
W tam tych cza sach to, że lu dzie Za cho du mogą w ogó le zo- 
stać bud dy sta mi, w oczach wie lu mo gło wy da wać się
czymś eks cen trycz nym lub na wet dzi wacz nym, ale mimo to
taki oso bli wy ob rót spraw był czę ścią za chod nie go re li gij ne go
du cha cza su.

W dru giej po ło wie dzie więt na ste go wie ku ten duch cza su był
sil nie oży wia ny przez od kry cia na uko we, szcze gól nie
przez O po wsta wa niu ga tun ków Dar wi na, przez „wyż szą kry- 
ty kę” w stu diach bi blij nych i przez ba da nia re li gio znaw stwa
po równa wcze go. Skut kiem tego chrze ści jań stwo w jego tra dy- 
cyj nych do gma tycz nych for mach sta wa ło się co raz bar dziej in- 
te lek tu al nie nie za do wa la ją ce dla wie lu szcze rych, my ślą cych
a na wet du cho wo wraż li wych lu dzi. Jed no cze śnie ci lu dzie za- 
cho wy wa li z nim sil ny emo cjo nal ny zwią zek. Po tra fi li in te lek- 
tu al nie uwol nić się od jego do gma tycz nej, dok try nal nej stro ny,
ale uczu cio wo po zo sta li zwią za ni z wie rze nia mi, prak ty ka mi,
zwy cza ja mi i tra dy cja mi swo je go dzie ciń stwa i mło do ści.

Dla tych lu dzi chrze ści jań stwo po cząt ko wo ozna cza ło trzy rze- 
czy. W szcze gól no ści od no si się to do ewan ge li ków, któ- 
rzy do mi no wa li w an giel skim re li gij nym, a na wet spo łecz nym
i po li tycz nym ży ciu w tam tych cza sach. Chrze ści jań stwo
ozna cza ło przede wszyst kim od da nie dla po sta ci Chry stu sa
jako zbaw cy, jako wcie lo ne go syna Boga. Ozna cza ło ko deks
etycz ny, w opar ciu o któ ry mo gli kształ to wać swo je dzia ła nia:
dzie sięć przy ka zań Sta re go Te sta men tu i ka za nie na gó rze
z No we go Te sta men tu.

I w koń cu, chrze ści jań stwo da wa ło im na dzie ję na ży cie po
śmier ci.

Dzi siaj trud no nam oce nić, jak w dzie więt na stym wie ku sil na
i trwa ła była wia ra w ży cie po śmier ci. Pa mię tam jed nak, że



gdy mia łem czter na ście lat, wy sła no mnie na wio skę do star- 
szych lu dzi miesz ka ją cych w sta rym, cha otycz nie zbu do wa- 
nym domu, urzą dzo nym w sty lu lat sześć dzie sią tych i sie dem- 
dzie sią tych dzie więt na ste go wie ku. Z tam te go po by tu po zo sta- 
ła mi przede wszyst kim pa mięć ob ra zów wi szą cych w sy pial- 
ni, w któ rej mnie umiesz czo no. Były to ogrom ne, opra wio ne
w ramy ob ra zy przed sta wia ją ce re li gij ny te mat, któ ry chy ba
bar dziej niż ja ka kol wiek inna kwe stia za przą tał umy sły na- 
szych wik to riań skich przod ków. Je den uka zy wał anio ły wi ta- 
ją ce du szę zmar łe go w nie bie; na in nym gru pa anio łów naj wy- 
raź niej so bie tro chę plot ko wa ła; jesz cze inny przed sta wiał po- 
boż ną du szę wzno szą cą się do otwie ra ją cych się nie bios.
Wszyst kie bu dzi ły - lub pró bo wa ły obu dzić - na dzie ję na przy- 
szłe ży cie. Chy ba naj bar dziej zna ną ilu stra cją tego ro dza ju rze- 
czy jest pa te tycz ny opis śmier ci bied nej Ma łej Nell w The Old
Cu rio si ty Shop Dic ken sa - śnieg pa dał, a gdy ode szła, sły chać
było glo sy anio łów wzy wa ją cych ją do miej sca jej wiecz ne go
spo czyn ku. Wszyst ko to jest prze sa dzo ne, ale lu dzie epo ki
wik to riań skiej lu bi li w ten spo sób wy ra żać swą sen ty men tal- 
ność.

Wie lu lu dzi, na wet je śli czu li po trze bę po rzu ce nia chrze ści jań- 
stwa jako pro po zy cji in te lek tu al nej, to jed nak da lej tę sk ni li za
tymi jego trze ma ele men ta mi, któ re zna czy ły dla nich tak wie- 
le. Nie któ rzy zna leź li je w bud dy zmie. W oso bie Bud dy zna- 
leź li „nie-teo lo gicz ne go” Chry stu sa: hi sto rycz ną po stać ob da- 
rzo ną wszyst ki mi cno ta mi tra dy cyj nie łą czo ny mi z Chry stu- 
sem - a być może na wet kil ko ma wię cej - ale bez ob cią żeń, by
nie po wie dzieć am ba ra su, teo lo gii Trój cy Świę tej. W bud dyj- 
skich wska za niach zna leź li ko deks etycz ny bez nad przy ro dzo- 
nej sank cji; z, prze ciw nie, wy łącz nie hu ma ni stycz ną sank cją.
Zna leź li ka za nie na gó rze bez góry - to zna czy, bez do gma- 
tycz ne go, dok try nal ne go kon tek stu. W koń cu, w na uce o kar- 
mie i od ro dze niu zna leź li coś, co uzna li za bar dziej ra cjo nal ną
pod sta wę dla na dziei na przy szłe ży cie.

Dla tra dy cyj nych bud dy stów ten ostat ni punkt był by pew nym
za sko cze niem. Na Wscho dzie idea, że po tym jak zga sły pło- 
mie nie na sze go sto su po grze bo we go, mu si my wró cić, by żyć
po now nie, ak cep to wa na jest bez za strze żeń. Nikt się o to nie
sprze cza, nikt o tym nie dys ku tu je; to jest po pro stu przy ję te.



Za rzecz oczy wi stą uwa ża się, że ży cie za ży ciem wra ca my do
świa ta. Ale od ra dza nie się trak to wa ne jest rów nież jako
coś tra gicz ne go. Ko niecz ność zno sze nia raz za ra zem wszyst- 
kich ogra ni czeń ludz kie go cia ła, wszyst kich jego bó lów, cier- 
pień uwa ża ne jest za nie szczę sny pro ces. Dla więk szo ści et- 
nicz nych bud dy stów bło go sła wio ne wy zwo le nie w nir wa nie
re pre zen tu je głów nie wol ność od od ra dza nia się.

Na to miast sto lat temu na Za cho dzie naj bar dziej prze ra ża ją cą
rze czą była per spek ty wa bra ku ja kiej kol wiek for my ży cia po
śmier ci, uni ce stwie nia. Na uka o kar mie i od ro dze niu, na- 
wet wzię ta od dziel nie, re pre zen tu je pew ne go ro dza ju wy ba- 
wie nie: moż li wość uciecz ki od po st chrze ści jań skiej, ni hi li- 
stycz nej bez na dziei.

To na tu ral ne, że w tym po śred nim eta pie roz wo ju za chod nie go
bud dy zmu, bud dyzm trak to wa ny był w isto cie jak swe go ro- 
dza ju sub sty tut chrze ści jań stwa. Nie moż na od razu prze sko- 
czyć w coś zu peł nie no we go, zu peł nie ob ce go. Trze ba wcho- 
dzić w to krok po kro ku, stop nio wo to asy mi lu jąc, do sto so wu- 
jąc, har mo ni zu jąc. Trze ba w nie zna ne wcho dzić ze zna ne go.

Dzi siaj jed nak sy tu acja jest inna. Więk szość lu dzi, któ rzy
wcho dzą w kon takt z bud dy zmem nie jest tak bar dzo uwa run- 
ko wa na chrze ści jań stwem, żeby mia ła - świa do mie lub nie- 
świa do mie - szu kać jego sub sty tu tu. Je ste śmy po st chrze ści ja- 
na mi. Nie tyle prze ciw sta wia my się chrze ści jań stwu, co po
pro stu zda je my so bie spra wę, że ono nie wie le dla nas zna czy.

Na przy kład nie my śli my już o re li gii jako o od da niu dla ja- 
kiejś oso by. To było in te gral ną czę ścią re li gij nej ide olo- 
gii w dzie więt na stym wie ku i na wet dzi siaj jest in te gral ną czę- 
ścią wia ry wie lu or to dok syj nych chrze ści jan. Ale my jako za- 
chod ni bud dy ści w ogó le nie my śli my w tych ka te go riach. Nie
szu ka my ko goś, kogo mo gli by śmy czcić; nie szu ka my związ- 
ku z oso bą.

W przy pad ku bud dy sty nie cho dzi o du cha bun tu, lecz o pew- 
ną po zy tyw ną i ja sną za sa dę. Tym, któ rzy byli za nad to od da ni
jemu oso bi ście, Bud da mó wił: „Ci, któ rzy wi dzą Dhar mę, wi- 
dzą mnie”. Tyl ko wów czas, gdy ro zu mie my Dhar mę, za sa dy
i prak ty ki na ucza ne przez Bud dę, mo że my na praw dę wi dzieć
i ro zu mieć żywe ucie le śnie nie tych za sad i prak tyk, sa me go



Bud dę. Prze nie sie nie za in te re so wa nia z oso by Bud dy na jego
na ukę wy ni ka rów nież z tego pro ste go po wo du, że obec nie
mamy znacz nie wię cej tłu ma czeń nauk Bud dy na ję zy ki eu ro- 
pej skie niż lu dzie mie li na wet pięć dzie siąt lat temu.

Tak jak nie szu ka my już sub sty tu tu Chry stu sa, tak też nie szu- 
ka my ko dek su etycz ne go. Mo że my po trze bo wać pew- 
nych wska zó wek do ty czą cych po stę po wa nia w co dzien nym
ży ciu, ale nie li sty na ka zów i za ka zów. Z wszyst kich stron
otrzy mu je my tak wie le sprzecz nych mo ral nych nauk, że więk- 
szość z nas daw no już po sta no wi ła sa me mu roz strzy gnąć, co
jest do bre, a co złe. Na ogół nie przej mu je my się żad ny mi sys- 
te ma mi czy ko dek sa mi etycz ne go za cho wa nia. Więk szość
z nas wy pra co wu je so bie wła sne po dej ście do kwe stii mo ral- 
nych i roz wią zu je je w spo sób prak tycz ny.

W przy pad ku bud dy stów bar dziej po zy tyw nym po wo dem, dla
któ re go ety ka nie sta no wi kwe stii o naj wyż szym zna cze- 
niu, jest przy wią zy wa nie więk szej wagi do me dy ta cji. Je śli
ktoś czy tał książ ki i ar ty ku ły o bud dy zmie sto lat temu, spo ty- 
kał w nich wie le roz wa żań o ety ce i mało wzmia nek o me dy ta- 
cji. Dzi siaj spo tkał by coś wręcz od wrot ne go. Nie wy ni ka to
z nie do ce nia nia ety ki, lecz ze zro zu mie nia, iż etycz ne za cho- 
wa nie waż ne jest nie ze wzglę du na sie bie samo, ale ze wzglę- 
du na jego wpływ na umysł, gdyż sku tecz na me dy ta cja moż li- 
wa jest tyl ko wów czas, gdy mamy spo koj ne su mie nie.

Po dob nie jest z pro ble mem ży cia po śmier ci. Dzi siaj ta kwe- 
stia nie ab sor bu je lu dzi tak bar dzo jak daw niej. W dzie więt na- 
stym wie ku był to pa lą cy pro blem, ale dzi siaj, jak się zda je,
wie lu lu dzi po tra fi z pew nym spo ko jem roz wa żać moż li- 
wość, że po śmier ci mogą da lej nie ist nieć. In te re su ją się obec- 
ną eg zy sten cją, tu i te raz.

Uj mu jąc to po zy tyw niej, mo że my po wie dzieć, że obec ne po- 
ko le nie bud dy stów jest mniej za in te re so wa ne kar mą i odrodze- 
niem, po nie waż, przy naj mniej teo re tycz nie, bar dziej za ję te jest
re ali za cją tu i te raz. Skut kiem tego na ci sku na spra wy eg zy- 
sten cjal ne The ra wa da mniej wię cej od lat pięć dzie sią tych
dwu dzie ste go wie ku stop nio wo tra ci ła na po pu lar no ści na
rzecz bud dy zmu zen. I choć te raz zen zaj mu je dru gie miej sce
po bud dy zmie ty be tań skim, za chod nich bud dy stów wciąż zde- 



cy do wa nie jak się wy da je nie in te re su je kar ma i od ro dze nie,
i nie robi na nich wra że nia cała ta przy szła per spek ty wa prze- 
cho dze nia przez ko lej ne ży wo ty.

Jed nak pro ces kar my i od ro dze nia opi sa ny w bud dyj skiej tra- 
dy cji i przed sta wio ny w ty be tań skim kole ży cia wart jest stu- 
dio wa nia nie za leż nie od tego, czy kwe stia przy szłych ży wo- 
tów jest dla nas waż na, czy nie, po nie waż ów pro ces moż na
roz pa try wać nie tyl ko w ska li ży wo tów, ale rów nież w znacz- 
nie mniej szej ska li, roz wa ża jąc spo sób, w jaki ży cie roz wi ja
się z dnia na dzień, na wet z mi nu ty na mi nu tę, i su ge ru jąc,
jak mo że my je ukie run ko wać. Dzia ła niom kar my po krót ce
przyj rzy my się w roz dzia le o ety ce (roz dział 10), ale tu taj sku- 
pi my się na pro ce sie od ra dza nia się, po dą ża jąc za dwu na sto ma
ogni wa mi sta wa nia się zi lu stro wa ny mi na ze wnętrz nym krę gu
koła ży cia.

 



Note 8

Pio nie rem tłu ma czeń bud dyj skich prac na ję zy ki Za cho du był
Eu ge ne Bur no ut, fran cu ski fi lo log, któ re go pra ca na gle zwró- 
ci ła uwa gę za chod nie go świa ta na bud dyzm (jego fran cu skie
tłu ma cze nie Sntry lo to su zo sta ło opu bli ko wa ne w 1852
r.). W 1879 roku sir Er win Ar nold opu bli ko wał swój epic ki
po emat Świa tło Azji, to wła śnie ta pra ca ukształ to wa ła po pu- 
lar ny po gląd o ży ciu i oso bo wo ści Bud dy. Zob. Ste phen Bat- 
che lor, The Awa ke ning of the West, Pa ral lax, Ber ke ley 1994,
rozdz. 14.

Back



Dwa na ście ogniw sta wa nia się

W bud dy zmie pro ces od ra dza nia się ana li zo wa ny jest i ro zu- 
mia ny zgod nie z za sa dą „uwa run ko wa ne go współ two rze nia”,
zwa ną rów nież „za leż nym po wsta wa niem” (lub w san skry- 
cie, pra ti tja-sa mut pa da). Jak pol skie tłu ma cze nie su ge ru je, ta
za sa da ob ja śnia po wsta nie czy two rze nie róż nych czyn ni ków
na sze go do świad cze nia, to jak po wsta ją w za leż no ści od po- 
prze dza ją cych je czyn ni ków. A za tem jest za sto so wa niem
ogól nej bud dyj-

skiej fi lo zo ficz nej za sa dy po wszech ne go uwa run ko wa nia do
pro ce su od ra dza nia się. Ten pro ces roz kła da ny jest na pew- 
ną ilość ni dan, czy li „ogniw” w se rii, z któ rych każ de po wsta- 
je na ba zie - lub jest uwa run ko wa ne przez - ogni wa po przed- 
nie go.

Kil ka tek stów wy li cza pięć ni dan, a kil ka in nych roz po zna je
ich dzie sięć, ale ty po wa ilość to dwa na ście . Z po wo du
ta kich nie zgod no ści cały spo sób ob li cza nia łań cu cha ni dan
może wy da wać się dość przy pad ko wy, ale wła śnie tak po win- 
no być. Tego ro dza ju ze sta wień nie na le ży brać zbyt do słow- 
nie. Błę dem jest są dzić, że okre ślo ny przed miot dzie li się na
do kład nie okre ślo ną ilość czę ści. Nie ma, na przy kład, kon- 
kret nej ścież ki bud dyj skiej skła da ją cej się kon kret nie z ośmiu
róż nych czę ści. Te po dzia ły słu żą tyl ko wzglę dom prak tycz- 
nym.

Ta kie roz bież no ści mię dzy róż ny mi tek sta mi do ty czą ce ilo ści
ni dan, po win ny przy po mi nać nam, że uwa run ko wa ne współ- 
two rze nie nie dzie li się na pew ną ilość rze czy wi stych „ogniw”
jako ta kich. Ni da ny po win ny po móc nam zro zu mieć du cha
uwa run ko wa nia, a nie za my kać je w usta lo ną, kon kret ną struk- 
tu rę. W każ dej chwi li na jed nost kę wpły wa nie zli czo na ilość
czyn ni ków. Ni da ny re pre zen tu ją tyl ko wy bór naj waż niej szych
- a, w okre ślo nych wa run kach, nie któ re po ja wia ją się nie je den
raz. Z dwu na stu, pierw sza i dru ga tra dy cyj nie od no szą się do
po przed nie go ży cia, je de na sta i dwu na sta do na stęp ne go ży cia,
a wszyst kie po zo sta łe do obec ne go ży cia.

Note 9)



(1) Nie wie dza (awi dja) nie jest do słow nie pierw szą ni da ną,
po nie waż ten łań cuch nie ma praw dzi we go po cząt ku, ale
w pe wien spo sób jest naj waż niej sza. Nie jest to tyle nie wie dza
w in te lek tu al nym sen sie, co brak du cho wej świa do mo ści; lub
na wet, je śli wo lisz, utra ta du cho we go ist nie nia. Mó wiąc me ta- 
fo rycz nie, awi dja re pre zen tu je brak ilu mi na cji, stan men tal nej
i du cho wej ciem no ści. W tym sen sie nie wie dza jest cał ko wi- 
tym prze ci wień stwem bo dhi, czy li oświe ce nia. Tak jak nir wa- 
na, czy oświe ce nie jest ce lem in dy wi du al ne go ludz kie go roz- 
wo ju - gór skim szczy tem przed nami - tak nie wie dza, brak du- 
cho wej świa do mo ści, re pre zen tu je wszyst ko, co leży za nami
w tym pro ce sie, głę bo kie do li ny spo wi te mro kiem, z któ rych
stop nio wo wy cho dzi my.

Mó wiąc kon kret niej, awi dja skła da się z róż nych błęd nych po- 
glą dów - błęd nych spo so bów pa trze nia na rze czy: np. bra nie
uwa run ko wa ne go za nie uwa run ko wa ne, my śle nie, że coś do- 
cze sne go, coś zja wi sko we go może trwać wiecz nie. Taki po- 
gląd nie jest in te lek tu al nym prze ko na niem, lecz nie świa do- 
mym za ło że niem. Kie dy lgnie my do rze czy pod le ga ją cych
roz pa do wi, skut kiem cze go sta je my się nie szczę śli wi, gdy
w koń cu mu si my je utra cić, za cho wu je my się tak, jak by śmy
wie rzy li, że one po win ny trwać wiecz nie.

In nym szcze gól nym przy kła dem awi dji jest wia ra w oso bo we- 
go boga lub naj wyż szą isto tę. Po gląd, że wia ra w Boga jest
przy pad kiem bra ku du cho wej świa do mo ści może wie lu wpra- 
wić w zdu mie nie; ale w tej kwe stii bud dyzm pre zen tu je
taki sam po gląd jak psy cho ana li za: po stać boga, idea naj wyż- 
szej isto ty, stwór cy jest pro jek cją po sta ci ojca, uwznio ślo nym
ob ra zem ojca z na sze go dzie ciń stwa, u któ re go szu ka my po- 
mo cy, gdy wpad nie my w ta ra pa ty. Taka wia ra uwa ża na jest za
prze jaw du cho wo nie doj rza łej za leż no ści i nie świa do mo ści.

Nie wie dza może rów nież ma ni fe sto wać się po przez róż ne
prze ko na nia, czy to zra cjo na li zo wa ne, czy nie, opar te na za ło- 
że niu, że czy sto ze wnętrz ne dzia ła nia, ta kie jak ce re mo nie, ry- 
tu ały i sa kra men ty mogą mieć du cho wą sku tecz ność lub war- 
tość nie za leż nie od sta nu umy słu, w ja kim są od pra wia ne.
Ktoś może są dzić, że to oczy wi sta pu łap ka, któ rej na le ży uni- 
kać. Jed nak jesz cze dzi siaj jest, na przy kład, wie lu or to dok syj- 
nych Hin du sów, na wet wy kształ co nych i ży ją cych na za chod- 



nia modłę Hin du sów, któ rzy wie rzą, że w’ody Gan ge su mają
sta now czo oczysz cza ją cy sku tek, i za nu rze nie się w nich rze- 
czy wi ście zmy wa grze chy. A to oczy wi ście jest nie moż li wie,
jak Ra ma kri sh na, wiel ki hin du ski mi styk, któ ry żył pod ko niec
dzie więt na ste go wie ku, wy ja śniał. Nie chciał ra nić uczuć or to- 
dok sów, ale jed no cze śnie nie chciał utrzy my wać or to dok syj- 
nych wie rzeń. Mó wił: „Tak, to szcze ra praw da, że za nu rza jąc
się w świę tym Gan ge sie oczysz czasz się ze wszyst kich swo ich
grze chów: kie dy za nu rzasz się w w’odę, two je grze chy przyj- 
mu ją for mę kru ków i sia da ją na po bli skich drze wach; jed nak,
kie dy wy nu rzasz się z wody, kru ki zni ka ją, a two je grze chy
zno wu do cie bie wra ca ją”.

Bar dzo trud no jest usu nąć ten błęd ny po gląd, szcze gól nie je śli
za ko rze nił się w wie lo wie ko wej tra dy cji. Na Za cho dzie re for- 
ma cja za ini cjo wa na w szes na stym wie ku przez Mar ci na Lu- 
tra za sad ni czo zwią za na była z tą kwe stią. Cho dzi ło o to, czy
cała sa kra men tal na stro na re li gii (a w szcze gól no ści ku po wa- 
nie od pu stów, któ re uwal nia ło ku pu ją ce go od brze mie nia grze- 
chów) była sama w so bie war to ścio wa i sku tecz na, jako zu peł- 
nie me cha nicz na, ze wnętrz na prak ty ka. Lu ter twier dził, że to
nie moż li we. Jed nak ko ściół ka to lic ki wciąż gło si, że grzesz- 
ność ka pła na w ża den spo sób nie umniej sza sku tecz no ści sa- 
kra men tów, któ rych udzie la.

To jest awi dja. Przede wszyst kim zwią za na jest ona z nie zna- 
jo mo ścią pra wa po wszech ne go uwa run ko wa nia, któ re go przy- 
kła dem jest za sa da uwa run ko wa ne go współ two rze nia.

(2) For ma cje kar micz ne (sam ska ry) po wsta ją z nie wie- 
dzy, awi dji. Sam ska ra do słow nie zna czy „przy go to wa nie” lub
„kształ to wa nie”, a kie dy po ja wia się w kon tek ście pię ciu
skandh (tzn. pię ciu sku pisk, czy ka te go rii, na któ re ja - lub to
co uwa ża my za ja - może być roz ło żo ne)^[Skaud ba do słow nie zna- 
czy „stos” lub “sku pi sko”. Bud da uczył, że to, co uwa ża my za ja lub oso bo wość
skła da się z pię ciu „sto sów”: rupa (for ma); ive daua (uczucie); samdż ńa (per cep cja);
sam ska ra (akty woli); i widż ńa na. Każ dy aspekt „ja” pod pa da pod któ rąś z tych ka- 
te go rii, a wszyst kie cha rak te ry zu ją się trze ma lak sza na mi. nie trwa ło ścią, bra kiem
sa tys fak cji i nie sub stan cjal no ścią. Przy czy ną na sze go cier pie nia jest lgnię cie do po- 
ję cia ja, któ re jest ja koś wol ne od tych cech. Wła śnie o tym mówi po czą tek Si dry
ser ca: „Bo dhi sat twa Współ czu cia w głę bo kiej me dy ta cji uj rzał pust kę wszyst kich
pię ciu skandh i ze rwał wię zy po wo du ją ce jego cier pie nie”. Uwa gi do ty czą ce pię ciu
skandb w ka no nie pali zob. Na no mo li s. 28 i 46.] ten ter min tłu ma czo ny
jest jako „akty woli” lub „za mie rzo ne dzia ła nie”. Ale w kon- 



tek ście dwu na stu ni dan na ogół tłu ma czo ny jest jako „for ma- 
cje kar micz ne”. Ozna cza to sku pi sko tych men tal nych wa run- 
ków, któ re pro wa dzo ne pra wem kar my od po wie dzial ne są za
stwo rze nie, przy go to wa nie lub wy wo ła nie pierw sze go mo- 
men tu świa do mo ści w tak zwa nym „no wym ży ciu”.

Za sad ni czo sam ska ry są ak ta mi woli zwią za ny mi z okre ślo ny- 
mi sta na mi umy słu. Te sta ny umy słu - któ re mogą być do- 
świad cza ne albo w dzia ła niu fi zycz nym albo w mo wie lub po
pro stu w ak tyw no ści umy sło wej - są albo zręcz ne, albo nie- 
zręcz ne. Nie zręcz ne sta ny men tal ne to sta ny zdo mi no wa ne
przez chci wość czy po żą da nie, nie na wiść czy złą wolę i men- 
tal ne po mie sza nie czy dez orien ta cję. Zręcz ne sta ny men tal ne
to sta ny, w któ rych do mi nu je za do wo le nie, szczo drość, do broć
i ja sność umy słu.

Nie zręcz ne akty woli pro wa dzą do tego, co po pu lar nie zwa ne
jest „złym od ro dze niem”, na to miast zręcz ne akty woli pro wa- 
dzą do „do bre go od ro dze nia”. Jed nak zgod nie z ra dy kal nym
po glą dem bud dy zmu oba te ro dza je woli, zręcz ny i nie zręcz ny,
są osta tecz nie za ko rze nio ne w nie wie dzy. Zgod nie z bud dy- 
zmem pra gnie nie do bre go od ro dze nia lub choć by dą że nie do
do bre go od ro dze nia, w du cho wym sen sie jest tak samo wy- 
two rem nie wie dzy, jak w mniej szym lub więk szym stop- 
niu nie świa do me zmie rza nie do złe go od ro dze nia. Jest tak, po- 
nie waż od ro dze nie, na wet do bre od ro dze nie nie jest ce lem
bud dy zmu. Ce lem jest cał ko wi te wy zwo le nie umy słu - czy
świa domo ści, czy jak kol wiek ktoś chce so bie to na zwać -
z uwa run ko wa nej eg zy sten cji, z ca łe go krę gu na ro dzin, śmier- 
ci i od ro dze nia.

Tra dy cyj nie zwią zek mię dzy awi dją i sam ska rą (zręcz ną lub
nie zręcz ną) przed sta wia ny jest za po mo cą do sad ne go ob ra zu.
Awi dja, czy nie wie dza po rów ny wa na jest do upi cia się; na to- 
miast sam ska ry, for ma cje kar micz ne są jak dzia ła nia wy ko ny- 
wa ne po pi ja ne mu.

W efek cie ten ob raz su ge ru je, że więk szość lu dzi w swo ich
zwy kłych co dzien nych dzia ła niach, na wet w ich tak zwa- 
nych kon wen cjo nal nie re li gij nych dzia ła niach, nie jest lep sza -
z du cho we go punk tu wi dze nia - od pi ja ków wy czy nia ją cych
naj róż niej sze głup stwa. W isto cie jest to stan więk szo ści



z nas. Cza sa mi mówi się, że z du cho we go punk tu wi dze nia,
śpi my. Ale rów nie praw dzi we jest po wie dze nie, że je ste śmy
pi ja ni. Je ste śmy „pi ja ni”, bo nie ustan nie znaj du je my się pod
wpły wem nie wie dzy, skut kiem cze go wszyst ko, co ro bi my,
wszyst ko, co mó wi my, wszyst ko, co my śli my, jest w taki czy
inny spo sób re zul ta tem bra ku du cho wej świa do mo ści.

Pi jak wy obra ża so bie, że wszyst ko, co robi i mówi jest bar dzo
in te li gent ne, dow cip ne i mą dre, pod czas gdy w rze czy wi sto ści
są to same bzdu ry. Je ste śmy tacy sami. Co kol wiek ro bi my,
mó wi my lub my śli my, jak kol wiek an ga żu je my się we wszel- 
kie go ro dza ju dzia ła nia do bro czyn ne, we wszel kie go ro dza ju
kon wen cjo nal ne prak ty ki re li gij ne, wszyst ko to ro bi my z po- 
wo du bra ku du cho wej świa do mo ści. To bar dzo otrzeź wia ją- 
ca myśl. A jed nak z tej „pi ja nej” ak tyw no ści po wsta je „świa- 
do mość”. A więc, co to zna czy?

(3) Świa do mość (widź ńa na) po wsta je w opar ciu o sam ska ry,
for ma cje kar micz ne. Ale nie jest to świa do mość w sen- 
sie ogól nym; to jest świa do mość w spe cy ficz nym sen sie, tech- 
nicz nie zwa na „po now nie łą czą cą świa do mo ścią”. Po śmier ci
ludz kie go or ga ni zmu ona po now nie łą czy psy che z psy cho fi- 
zycz nym pro ce sem w for mie no we go ży cia, od ro dze nia. Zgod- 
nie z tra dy cją, aby mo gło na stą pić po czę cie ludz kiej isto ty nie- 
zbęd ne są trzy czyn ni ki: po pierw sze, musi dojść do sto sun ku
sek su al ne go; po dru gie, po ten cjal na mat ka musi być go to wa
do zaj ścia w cią żę; i po trze cie, musi być to, co po pu lar nie na- 
zy wa ne jest „isto tą”, któ ra jest go to wa się od ro dzić.

„Isto ta” tu taj ozna cza ostat ni mo ment świa do mo ści na le żą cy
do po przed niej eg zy sten cji. Ina czej mó wiąc, jest to po now- 
nie łą czą ca świa do mość. We dług szko ły The ra wa dy, mię dzy
śmier cią i na ro dzi na mi nie ma żad nej prze rwy. Ale inne szko ły
- Sar wa sti wa da, a za nią Ty be tań czy cy - uczą, że mię dzy nimi
jest stan po śred ni, bar do. (Ów stan po śred ni jest głów nym te- 
ma tem Ty be tań skiej księ gi umar łych, czy li Bar do Tho dol)

.

Któ ry z tych po glą dów jest wła ści wy, jest spra wą otwar tą. Jed- 
nak waż niej szą kwe stia jest to, czy moż na po wie dzieć, że ktoś
w ogó le się od ra dza. To py ta nie za przą ta wie lu lu dzi. Bio rąc

Note
10)



pod uwa gę dok try nę anat ma na, czy li nie-ja, kto lub co wła ści- 
wie się od ra dza?

Jak zwy kle bud dyzm nie ofe ru je ła twe go roz wią za nia dla tej
za gad ki. W isto cie moż na je dy nie wska zać na dwie skraj- 
ne i tym sa mym błęd ne po sta wy, któ rych na le ży uni kać. Jed- 
ną skraj no ścią jest utrzy my wa nie, że od ra dza ją ca się oso ba,
któ ra po ja wia się w no wej eg zy sten cji, jest w ja kiś za sad ni czy
spo sób tą samą oso bą, któ rą była w po przed niej eg zy sten cji.
Czy li, je śli ktoś się od ra dza, to jest tym sa mym Tom kiem,
Grześ kiem, Jaśkiem, Baś ką czy Ma ryś ką, jak po przed nio, tyl- 
ko wy po sa żo ną w nowe cia ło. Tego ro dza ju prze ko na nie wy ra- 
żo ne jest na przy kład w Bha ga wad gi cie, gdzie Śri Krysz na
mówi, że od ro dze nie jest jak wło że nie no wych ubrań, kie dy
wsta jesz rano. Od rzu casz sta re, zu ży te cia ło i na kła dasz nowe,
ale sam po zo sta jesz za sad ni czo nie zmie nio ny.

Dru gi skraj ny po gląd mówi, że w przy szłym ży ciu mu sisz być
za sad ni czo inna oso bą. Uwa run ko wa nie lub wpływ wy wie ra ny
przez cia ło na psy che jako ca łość jest tak głę bo ki - tzn. two je
fi zycz ne do świad cze nie jest tak pod sta wo we dla two jej toż sa- 
mo ści - że nie mo żesz utrzy my wać, iż je steś tą samą oso bą,
kie dy masz inne cia ło.

Wy da wa ło by się, że moż na przed sta wić tyl ko te dwie moż li- 
wo ści: oso ba, któ ra się od ra dza jest albo tą samą oso bą, któ ra
umar ła, albo róż ną. Jed nak praw dzi wą na tu rę tych dwóch po- 
glą dów na od ra dza nie się mo że my za cząć roz po zna wać co fa- 
jąc się do in nej kon tro wer sji, z któ rą tam ta zwią za na jest hi sto- 
rycz nie. Jest to pra daw na in dyj ska dys pu ta o na tu rze przy czy- 
no wo ści; bio rą ce w niej udział dwie prze ciw ne szko ły prze- 
trwa ły do dzi siaj.

Szko ła my śli Sat kar ja wa da utrzy mu je, że przy czy na i sku tek
są iden tycz ne. Mówi ona, że kie dy po wstał tak zwa ny sku- 
tek, w isto cie nie sta ło się nic po nad to, że przy czy na zmie ni ła
swą for mę. Do wo dzi ona, że je śli, na przy kład, masz zło to,
któ re prze ra biasz na ozdo by, to zło to sta je się przy czy ną, któ- 
rej sku tek re pre zen tu ją ozdo by. W tym przy pad ku przy czy na
i sku tek skła da ją się z tej sa mej rze czy. To jest to samo zło to,
czy na zwiesz je przy czy ną, czy skut kiem. Ten pro ces jest nie- 
prze rwa ny i nie ma żad ne go okre ślo ne go punk tu, w któ rym



przy czy na zmie nia się w coś in ne go zwa ne go skut kiem. Za tem
przy czy na i sku tek są tym sa mym. Na to miast, ci któ rzy idą za
to kiem ro zu mo wa nia Asat kar ja wa di nów, twier dzą, że prze ciw- 
nie, przy czyna to jed na rzecz, a sku tek to coś zu peł nie in ne go.
Dla udo wod nie nia swej tezy uży wa ją przy kła du mle ka zmie- 
nia ją ce go się w zsia dłe mle ko .

Jed nak zgod nie z obo ma tymi po glą da mi, je śli roz wa żyć je lo- 
gicz nie, przy czy no wość nie może za cho dzić. Nie za leż nie,
czy przy czy na i sku tek są na praw dę iden tycz ne, czy zu peł nie
róż ne, ani w jed nym, ani w dru gim przy pad ku nie może być
mię dzy nimi żad ne go związ ku. Dla te go bud dy ści uni ka ją tego
ca łe go spo ru. Uwa ża ją, że wy ni ka on z błęd nych za ło żeń.

Bud dyzm opie ra się na pra ti tja-sa mut pa da, czy li uwa run ko- 
wa niu. Zgod nie z tą za sa dą, każ de zja wi sko bez wy jąt ku, men- 
tal ne czy ma te rial ne, po wsta je w opar ciu o - lub jest uwa run- 
ko wa ne przez - wie le in nych zja wisk. Ale tego związ ku - mię- 
dzy czyn ni ka mi wa run ku ją cy mi a uwa run ko wa nym przed mio- 
tem - nie moż na okre ślić ani w ka te go riach iden tycz no ści,
ani róż ni cy. Żad na z tych ka te go rii nie jest od po wied nia.

Kie dy za sto su je my tę za sa dę do od ra dza nia się, moż na je dy nie
po wie dzieć, że w opar ciu o kar micz ne for ma cje z po przed nie- 
go ży cia, świa do mość po wsta je. Py ta nie, czy ktoś jest taki
sam, czy róż ny od oso by, któ rej for ma cje kar micz ne stwo rzy ły
uwa run ko wa nie po trzeb ne dla jego eg zy sten cji, nie ma nic do
rze czy. W bud dyj skim po glą dzie to py ta nie nie ma sen su. Oso- 
ba od ra dza ją ca się nie jest ani taka sama, ani zu peł nie róż na od
zmar łej oso by. Jak to czę sto jest w bud dy zmie, na praw dę ści- 
słe, or to dok syj ne bud dyj skie po dej ście sta no wi pa ra doks: jest
od ro dze nie, ale nie ma ni ko go, kto się od ra dza. Taki jest bud- 
dyj ski punkt wi dze nia.

Bud dy stów nie na le ży na kła niać do wia ry w „re in kar na cję” -
tzn. wcho dze nie w cia ło raz za ra zem. To po ję cie za kła da ist- 
nie nie du szy, cze goś w ro dza ju nie zmien nej esen cji, któ ra wni- 
ka w jed no cia ło po dru gim; ten po gląd jest zu peł nie nie zgod- 
ny z bud dyj ski mi za sa da mi. For mal nie rzecz bio rąc, wła ści- 
wym sło wem nie jest na wet „od ro dze nie”, lecz pu narb ba- 
wa: „po now ne sta wa nie się”.

Note 11)



(4)    Psy cho fi zycz ny or ga nizm (nama-rupa) - do słow nie
„imię i for ma”, ale w swo bod nym tłu ma cze niu moż na to od- 
dać jako „umysł i cia ło” - po wsta je w opar ciu o po now nie łą- 
czą cą świa do mość. Nama-rupa obej mu je pięć skandh: fi zycz- 
ne cia ło, uczu cie, per cep cję, wolę i świa do mość. To jest ogól- 
ne ogni wo w łań cu chu re pre zen tu ją ce pod sta wo wy roz pad peł- 
ne go do świad cze nia sie bie na tych pięć ka te go rii. To ogni wo
ja sno uświa da mia nam, że ten łań cuch jako ca łość nie jest pro- 
stym na stęp stwem przy czy no wo ści, lecz zło żo nym łań cu chem
uwa run ko wa nia. Dla te go nie któ re czyn ni ki po ja wia ją się
w łań cu chu wię cej niż je den raz, jako de cy du ją cy ele ment
w ca łym zbio rze wa run ków.

(5)    Sześć pod staw (sza da ja ta na) po wsta je w opar ciu o po- 
cząt ko wo em brio nal ny psy cho fi zycz ny or ga nizm. Jest to po
pro stu pięć fi zycz nych or ga nów zmy słów oraz umysł, któ ry
uwa ża ny jest za swe go ro dza ju szó sty or gan zmy słu. Tak jak
każ dy z pię ciu zmy słów ma swój ze spół przed mio tów, tak też
umysł ma swo je wspo mnie nia, idee i pro jek cje. Tych sześć
pod staw nosi taką na zwę, po nie waż sta no wią pod sta wy dla na- 
sze go do świad cze nia ze wnętrz ne go świa ta, ze wnętrz ne go
wszech świa ta.

(6)    Kon takt (spar śa) po wsta je w opar ciu o sześć pod- 
staw psy cho fi zycz ne go or ga ni zmu. Kon takt lub do zna nie re- 
pre zen tu je wza jem ne ze tknię cie or ga nu zmy słu z od po wied- 
nim przed mio tem. Oko wcho dzi w kon takt z wi zu al ną for mą,
ucho z dźwiękami itd. - i, oczy wi ście, umysł wcho dzi w kon- 
takt z men tal ny mi przed mio ta mi, czy li ide ami.

(7)    Uczu cie (we da na) po wsta je w opar ciu o zmysł kon tak- 
tu i już je spo tka li śmy jako jed ną z pię ciu ka te go rii two rzą- 
cych czwar tą ni da nę. Uczu cie lub wra że nie może być przy- 
jem ne, bo le sne albo neu tral ne, czy li ani przy jem ne, ani bo le- 
sne; jest to za wsze obec ny ele ment na sze go do świad cze nia na
każ dym po zio mie, aż do oświe ce nia. Jed nak, o ile przy jem no- 
ści moż na do świad czać na każ dym pla nie eg zy sten cji, ból
może po wstać tyl ko w po łą cze niu z gru bym, zmy sło wym po- 
zio mem.

(8)    Po żą da nie (trysz na) - do słow nie „pra gnie nie” - po wsta je
w opar ciu o uczu cie. Są trzy ro dza je po żą da nia: kama-trysz na,



pra gnie nie, czy po żą da nie zmy sło we go do świad cze nia; bha- 
wa-trysz na, pra gnie nie nie prze rwa ne go ist nie nia, szcze gól- 
nie nie prze rwa ne go ist nie nia po śmier ci, w nie bie; i wi bha wa-
trysz na, pra gnie nie nie ist nie nia, uni ce stwie nia, ni co ści. Jest to
de cy du ją ce ogni wo w ca łej se rii - dla cze go, wkrót ce zo ba czy- 
my - i po ja wia się jako dru ga z czte rech szla chet nych prawd:
źró dło od ro dze nia i cier pie nia.

(9)    Przy wią za nie, lgnię cie (upa da no) po wsta je w opar- 
ciu o pra gnie nie, czy po żą da nie. Moż na so bie wy obra żać, że
tej ni da ny nie trze ba przed sta wiać, że wszy scy wy star cza ją co
do brze zna my przy wią za nie: przy wią za nie do wszel kie go ro- 
dza ju przy jem no ści, do wła sno ści, do lu dzi itd. Jed nak to, co
zwy kle uwa ża my za przy wią za nie, sta no wi tyl ko je den z czte- 
rech ro dza jów przy wią za nia wy mie nia nych przez tra dy cję
bud dyj ską.

Dru gi ro dzaj jest szcze gól nie zna czą cym i cha rak te ry stycz nym
bud dyj skim po glą dem o tym, co sta no wi przy wią za nie. Jest to
przy wią za nie do drysz ti, do słow nie „po glą du”, ale ozna cza to
rów nież „opi nie”, „spe ku la cje” i „prze ko na nia” obej mu ją ce
wszel kie go ro dza ju fi lo zo ficz ne i re li gij ne opi nie. Nie zna- 
czy to, że nie po win ni śmy utrzy my wać wie rzeń, prze ko nań
czy fi lo zo ficz nych lub re li gij nych opi nii - po win ni śmy i to na- 
wet bar dzo moc no - ale przy wią za nie do nich, chwy ta nie się
ich lub lgnię cie do nich uwa ża ne jest za coś nie zdro we go.

Skąd za tem mamy wie dzieć, jaka jest róż ni ca mię dzy sil nym,
zdro wym prze ko na niem o słusz no ści wła snych po glą dów,
a nie zdro wym przy wią za niem do nich? W isto cie jest to bar- 
dzo pro ste. Kie dy dys ku tu je my z kimś i ta oso ba kwe stio nu je
po gląd, któ ry jest dla nas oczy wi sty, a nas to choć tro chę nie- 
po koi lub zło ści, to jest to pew ny znak przy wią za nia do drysz- 
ti. Je śli za kwe stio no wa nie na sze go prze ko na nia wy trą ca nas
z rów no wa gi, to nie ma już żad ne go zna cze nia, czy nasz po- 
gląd jest słusz ny, czy nie słusz ny. To przy wią za nie jest kaj da- 
na mi wią żą cy mi nas z ko łem na ro dzin i śmier ci. Wszel ki mi
spo so ba mi po pra wiaj my i wy sub tel niaj my na sze zro zu mie nie
Dhar my i pró buj my wpro wa dzić je w prak ty kę, ale nie tak, że- 
by śmy, kie dy ktoś kwe stio nu je na sze po glą dy lub się nam
sprze ci wia, czu li się za gro że ni i re ago wa li we wro gi, nie przy- 
jem ny spo sób.



Po trze cie, jest przy wią za nie do ety ki (sila) i prak tyk re li gij- 
nych (wra ta). Tu też nie cho dzi o to, żeby nie prak ty ko wać
ety ki, me dy ta cji itd. Błę dem jest lgnię cie do prak ty ki jako
celu sa me go w so bie lub ży wie nie wy obra że nia, że wy ko ny- 
wa nie tych prak tyk czy ni nas „in ny mi” od po zo sta łych lu dzi.

W koń cu, po czwar te, jest przy wią za nie do wia ry w trwa łe,
nie zmien ne ja ist nie ją ce nie za leż nie od róż nych i wciąż zmie- 
nia ją cych się ele men tów na sze go do świad cza nia sie bie .

(10) Sta wa nie się (bha wa) po wsta je w opar ciu o przy wią za nie.
Bha wa to ży cie, eg zy sten cja uwa run ko wa na na szym przy wią- 
za niem, na każ dym pla nie, na każ dym po zio mie, od naj niż- 
szych sfer pie kiel nych do naj wyż szych sie dzib nie biańskich.
Ter min bha wa może być ro zu mia ny jako po czę cie, ale od no si
się on rów nież do ca łe go pro ce su wy obra żo ne go przez łań cuch
ni dan za rów no w jego aspek cie bier nym, skła da ją cym się
z owo ców dzia łań, jak i aspek cie ak tyw nym, skła da ją cym się
z ak tów woli pro wa dzą cych do od ro dze nia.

We dług nie któ rych szkół bud dyj skich, łącz nie z ty be tań ski mi,
to ogni wo re pre zen tu je bar do, stan po śred ni mię dzy śmier cią
i od ro dze niem. Inni po wie dzie li by, że re pre zen tu je we wnątrz-
ma cicz ny okres ludz kie go ży cia - to zna czy, okres mię dzy po- 
czę ciem i na ro dzi na mi.

(11)    Na ro dzi ny (dźa ti) po wsta ją w opar ciu o sta wa nie się (w
jego „ak tyw nym” wo li cjo nal nym aspek cie). Nie któ rzy po wie- 
dzie li by, że są to do słow nie na ro dzi ny w sen sie sta nia się fi- 
zycz nie nie za leż nym od mat ki, ale moż na to rów nież ro zu mieć
jako jed no cze sne po łą cze nie się pię ciu skandh jako psy cho fi- 
zycz ny or ga nizm w ło nie.

(12)    Sta rość i śmierć (dźa ra-ma ra na) po wsta ją w opar- 
ciu o na ro dzi ny - ra zem z, jak tra dy cyj ne tek sty mó wią, „smut- 
kiem, la men tem, bó lem, ża lem i roz pa czą”. Kie dy już się uro- 
dzi li śmy, nic na zie mi nie może uchro nić nas przed sta rze niem
się i śmier cią. Uro dzi li śmy się z po wo du przy wią za nia do rze- 
czy uwa run ko wa nych i mu si my rów nież pójść dro gą uwa run- 
ko wa nych rze czy.
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Note 9

Wy ja śnie nie, dla cze go ist nie ją róż ne zbio ry ni dan, zob. San- 
gha rak szi ta, Wpro wa dze nie do Bud dy zmu, op. cit., s. 151.
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Note 10

Ty be tań ski ty tuł pra cy zwy kle na zy wa ne) Ty be tań ską księ gą
umar łych, brzmi Bar do Tho dol, co do słow nie zna czy: „Wy- 
zwo le nie po przez sły sze nie w sta nie po śred nim”. Ten tekst,
któ re go au tor stwo przy pi su je się Pad ma sam bha wie, guni Ty- 
be tu z ósme go wie ku, tra dy cyj nie mó wio ny jest do zwłok, aby
pro wa dzić świa do mość zmar łe go przez do świad cze nie bar do.
Zob. The mbe ta ti Book of the Dead, tłum. Fran ce sca Fre man tle
i Cho gjam Trung pa, Sham bha la, Bo ston i Lon dyn, 1987. Pol- 
skie wy da nie Bar do Tho dol, Ty be tań ska księ ga umar łych,
tłum. Ka nia, Ofi cy na Li te rac ka, Kra ków 1991.
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Note 11

Tok ro zu mo wa nia sat kar ja wa dy „w cza sach Na gar dżu ny gło- 
szo ny był przez (hin du ską) szko łę san kh ja… moż na uwa żać,
że re pre zen tu je bra miń ski po gląd na przy czy no wość”; asat- 
kar ja wa dy „był utrzy my wa ny przez sar wa sti wa di nów i sau- 
tran ti ków, i jest re pre zen ta tyw ny dla hi na ja ny”. San gha rak szi- 
ta, Wpro wa dze nie do bud dy zmu, s. 389.
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Note 12

Te czte ry ro dza je przy wią za nia wy mie nio ne są w Sam jut ta ni- 
ka ja xii.2; zob. Na no mo li s. 220.
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Ze rwa nie łań cu cha

Moż na uznać, że koło ży cia i na stęp stwo dwu na stu ogniw
sym bo licz nie od zwier cie dla pro ces dzia łań i ich skut ków, któ- 
ry kie ru je na szym po stę po wa niem z dnia na dzień. Zwy kłe się- 
gnię cie po her bat ni ka moż na za na li zo wać w ka te go riach dwu- 
na stu ni dan. Ale mo że my też po trak to wać to na stęp stwo
jako do słow ne od zwier cie dle nie, ob ra zo we przed sta wie nie
pro ce su na ro dzin, śmier ci i od ro dze nia. Dwa na ście ni dan obej- 
mu je na stęp stwo trzech ży wo tów. Pierw sze dwa ogni wa, nie- 
wie dza i for ma cje kar micz ne, zwią za ne są z po przed nim ży- 
ciem, w tym sen sie, że z po wo du du cho wej nie wie dzy i dzia- 
łań opar tych na niej od ro dzi li śmy się po now nie w tym ży ciu.
Świa do mo ści, na zwa i for ma, sześć pod staw, kon takt, wra że- 
nie czy uczu cie, pra gnie nie czy po żą da nie, chwy ta nie czy
lgnię cie, oraz sta wa nie się zwią za ne są z obec nym ży ciem.
Na ro dzi ny i wy ni ka ją ce z nich sta rość i śmierć zwią za ne są
oczy wi ście z przy szłym ży ciem.

Dwa na ście ogniw moż na po dzie lić na dwie gru py zwa ne „pro- 
ce sem dzia ła nia” i „pro ce sem re zul ta tu”. Tu taj „dzia ła- 
nie” ozna cza kar mę w naj prost szym sen sie. Ogni wa na le żą ce
do pro ce su dzia ła nia re pre zen tu ją na sze czy ny - są to dzia ła- 
nia wo li cjo nal ne, za rów no cia ła, mowy, jak i umy słu - na to- 
miast ogni wa na le żą ce do pro ce su re zul ta tu są bier ne i re pre- 
zen tu ją to, cze go do świad cza my w re zul ta cie na szych uczyn- 
ków.

Nie wie dza i for ma cje kar micz ne sta no wią pro ces dzia ła nia
z prze szłe go ży cia; to z ich po wo du od ro dzi li śmy się w obec- 
nym ży ciu. Świa do mość, na zwa i for ma, sześć pod staw, kon- 
takt oraz wra że nie czy uczu cie łącz nie two rzą pro ces re zul ta tu
z obec ne go ży cia. To są dane eg zy sten cji, re zul ta ty na szych
prze szłych dzia łań; nie mamy na nie wpły wu. Pra gnie nie czy
po żą da nie, chwy ta nie czy lgnię cie oraz sta wa nie się sta no wią
pro ces dzia ła nia z obec ne go ży cia, po nie waż wszyst kie za le żą
od na szej woli i dla te go two rzą przy szłe kar micz ne re zul ta ty.

Za tem w cią gu trzech ży wo tów - prze szłe go, obec ne go i przy- 
szłe go - mamy na prze mien ne na stęp stwo pro ce su dzia ła nia,



pro ce su re zul ta tu, pro ce su dzia ła nia, pro ce su re zul ta tu.
W tym cy klu są trzy punk ty przej ścio we: punkt, w któ rym po
pro ce sie dzia ła nia z prze szłe go ży cia na stę pu je pro ces re zul ta- 
tu z obec ne go ży cia; punkt, w któ rym po pro ce sie re zul ta tu
z obec ne go ży cia na stę pu je pro ces dzia ła nia z obec ne go ży cia;
i punkt, w któ rym po pro ce sie dzia ła nia z obec ne go ży cia na- 
stę pu je pro ces re zul ta tu z przy szłe go ży cia.

Wszyst kie te trzy punk ty są nie zwy kle waż ne. Pierw szy i trze- 
ci re pre zen tu ją punk ty przej ścia z jed ne go ży cia do na stęp ne- 
go. Jed nak punkt dru gi jest punk tem przej ścia, któ ry w fun da- 
men tal nym sen sie jest na wet jesz cze waż niej szy: to
punkt przej ścia - po śród na sze go ży cia - w któ rym po ten cjal- 
nie mo że my przejść z cy klicz ne go typu uwa run ko wa nia do
cał ko wi cie in ne go, spi ral ne go typu. To jest punkt, w któ rym
koło ży cia może zu peł nie prze stać się ob ra cać, punkt, w któ- 
rym mo że my ze rwać łań cuch. Ale, w jaki spo sób?

Jak wi dzie li śmy, ostat nim ogni wem pro ce su re zul ta tu z obec- 
ne go ży cia jest wra że nie czy uczu cie - przy jem ne, bo le sne lub
obo jęt ne. (W tym punk cie chy ba war to za uwa żyć, że „uczu- 
cie” nie ozna cza tu taj nic wię cej jak samo wra że nie. Nie ozna- 
cza „nudy”, „mi ło ści”, „gnie wu” ani ni cze go w tym ro dza ju;
aby ta róż ni ca była ja sna, cho dzi o to, co na zy wa my „emo cja- 
mi”, a nie „uczu cia mi”.) Nie ma ni cze go złe go w uczu ciu, we
wra że niu. W isto cie, jak wi dzie li śmy, jest ono czę ścią „pro ce- 
su re zul ta tu”; nie mamy żad ne go wy bo ru, czy chce my go do- 
świad czyć, czy nie. Od nas za le ży tyl ko to, jak re agu je my na
to przy jem ne, nie przy jem ne lub obo jęt ne wra że nie. Oczy wi- 
ście, za zwy czaj nie uwa ża my tego za wy bór. Zwy kle w spo sób
au to ma tycz ny z uczu cia ro dzi się pra gnie nie. I w tym wła śnie
pro blem.

Spo śród trzech ro dza jów pra gnie nia, pra gnie nie nie prze rwa ne- 
go ist nie nia i pra gnie nie uni ce stwie nia to im pul sy - w isto cie,
prze ciw ne skłon no ści - któ rych mu si my stać się świa do mi.
Ogól nie mó wiąc, każ dy z nas skła nia się albo ku skraj no- 
ści eter na li zmu, albo ku skraj no ści ni hi li zmu - skraj no ści, któ- 
re wy pa cza ją nasz cały świa to po gląd. Te skłon no ści się ga ją
bar dzo głę bo ko, ale są wy raź nie wi docz ne w na szym co dzien- 
nym życiu - na przy kład w tym, że nasz świa to po gląd jest albo
nad mier nie opty mi stycz ny, albo nad mier nie pe sy mi stycz ny.



Rze czą o naj wyż szym zna cze niu jest uświa do mie nie so bie na- 
szej skłon no ści w tym wzglę dzie oraz tego, że ona bę dzie za- 
bar wia ła na sze wi dze nie ży cia.

Ale to trze ci ro dzaj pra gnie nia - po żą da nie lub pra gnie nie
zmy sło we go do świad cze nia - daje nam wska zów kę, jak
w tym punk cie prze rwać nie skoń czo ny krąg. Być może mó- 
wie nie o „pra gnie niu” jest nie co my lą ce, po nie waż ko no ta cje
tego sło wa su ge ru ją, że cho dzi tyl ko o pra gnie nie przy jem ne go
do świad cze nia, pod czas gdy tu taj „pra gnie nie” obej mu je trzy
róż ne aspek ty. Kie dy do świad cza my przy jem ne go uczu cia, au- 
to ma tycz nie chce my je za trzy mać. Z dru giej stro ny, kie dy do- 
świad cza my nie przy jem ne go uczu cia, na szą re ak cją jest chęć
ode pchnię cia go, unik nię cia. A je śli do świad cza my uczu cia,
któ re nie jest ani przy jem ne, ani nie przy jem ne, czu je my się po
pro stu po mie sza ni. Ina czej mó wiąc, je ste śmy za tru ci trze ma
pod sta wo wy mi tru ci zna mi, chci wo ścią, nie na wi ścią i nie wie- 
dzą, sym bo li zo wa ny mi w pia ście kola ży cia przez ko gu ta,
węża i świ nię. To za spra wą tych sil cale koło wciąż się ob ra- 
ca. Kie dy na przy jem ne uczu cia re agu je my pra gnie niem czy
po żą da niem, na nie przy jem ne awer sją a na neu tral ne obo jęt no- 
ścią, bu dzi my wo li cjo nal ne dzia ła nia, two rzy my świe żą kar mę
- i krą ży my po now nie.

Wła śnie dla te go to kon kret ne ogni wo jest tak de cy du ją ce. Mu- 
si my na uczyć się do świad czać uczuć i wra żeń w taki spo sób,
by nie po zwa lać im bu dzić po żą da nia, awer sji ani obo jęt no ści.
Tu taj uwa ga - świa do mość, pa mięć - ma fun da men tal ne zna- 
cze nie. Waż ne jest, że by śmy byli świa do mi, ja kich wra żeń czy
uczuć do świad cza my, a nie re ago wa li na wra że nia nie świa do- 
mie, tym sa mym two rząc nie zręcz ne wo li cjo nal ne dzia ła nia.

Two rze nie tej luki może być bar dzo nie przy jem ne, bo gdy sta- 
je my się w tym punk cie świa do mi, zda je my so bie spra wę,
że pra gnie nia za sad ni czo nie moż na za spo ko ić. Cho ciaż in- 
stynk tow nie chce my za trzy mać przy jem ność i ode pchnąć ból,
to jed nak w ten spo sób nie za spo ko imy na szych pra gnień, ani
nie uko imy swo je go bólu. Ze zro zu mie nia za sad ni czo nie za do- 
wa la ją ce go cha rak te ru przy ziem nych rze czy (bud dyzm okre śla
to ter mi nem duh kha), może po wstać wia ra, że moż li we jest
coś wyż sze go; moż na po wie dzieć, że wia ra jest po zy tyw nym
od po wied ni kiem po żą da nia.



Ten ruch od świa do mo ści bra ku za do wo le nia do wia ry jest
pierw szym kro kiem na du cho wej ścież ce; i to jest punkt wyj- 
ścia dla roz dzia łu 7., w któ rym zba da my inne na stęp stwo dwu- 
na stu ogniw, na stęp stwo, któ re nie two rzy nie skoń czo ne go
krę gu koła ży cia, ale ścież kę spi ral ną - któ ra roz po czy na się
od tego mo men tu świa do mo ści mię dzy uczu ciem i po żą da- 
niem, i któ ra wy pro wa dza nas z kola ży cia po przez co raz bar- 
dziej po zy tyw ne sta ny świa do mo ści, aż do sa me go oświe ce- 
nia.

Czę sto za po mi na no o tych dwu na stu „po zy tyw nych ogni- 
wach”, jak moż na je na zwać. W ka no nie pali wspo mnia ne są
tyl ko w dwóch lub trzech miej scach, a w pi smach ma ha ja- 
ny, o ile wiem, nie ma o nich żad nej wzmian ki. Wie le sły szy- 
my o tej pierw szej se rii dwu na stu ogniw, ale ni g dy nie sły szy- 
my o tej dru giej, po zy tyw nej se rii. A szko da, po nie waż
wzmac nia to w nie któ rych lu dziach prze ko na nie, że bud dyj ska
ścież ka du cho wa jest za sad ni czo ne ga tyw na i po le ga je dy nie
na uwal nia niu się od po żą da nia, lgnię cia itd. Dla te go waż ne
jest, żeby nie za po mi nać o dwu na stu po zy tyw nych ogni wach.
Re pre zen tu ją one spi ral ny ro dzaj uwa run ko wa nia i bez nich
nasz ob raz rze czy wi sto ści - rze czy wi sto ści re pre zen to wa nej
przez za sa dę uwa run ko wa nia - jest nie kom plet ny. Co wię cej,
bez nich du cho wa ścież ka nie ma uza sad nie nia.

Kon tem plo wa nie dwu na stu ogniw two rzą cych cy klicz ną ten- 
den cję uwa run ko wa nia ma rów nież wiel ką war tość. Każ dy,
kto po waż nie stu diu je bud dyzm, musi je do brze po znać. Po- 
win ni śmy być w sta nie po wta rzać je z pa mię ci, nie mal tak,
jak by śmy re cy to wa li man trę. Bud dyj ska tra dy cja prze ka zu je
okre ślo ne me to dy roz wa ża nia i sys te ma tycz ne go me dy to wa nia
nad dwu na sto ma ogni wa mi (zob. rozdz. 11., Po trój na ścież ka:
me dy ta cja, pod roz dział: Łań cuch ni dan) i po win ni śmy sta rać
się je za sto so wać. Moż na na wet po su nąć się do stwier dze nia,
że bez tego nie ma wiel kiej na dziei, że na praw dę zro zu mie my,
czym jest bud dyzm.



3. Fak tu ra rze czy wi sto ści

Rze czy wi stość to wiel kie sło wo, ale w isto cie nie jest to ter- 
min bud dyj ski. Mamy śun ja tę czy li pust kę, mamy ta tha tę czy- 
li ta kość i mamy dhar ma ka ję czy li „cia ło praw dy”, ale w tra- 
dy cyj nej bud dyj skiej ter mi no lo gii nie ma praw dzi we go se- 
man tycz ne go od po wied ni ka sło wa „rze czy wi stość”.

Rze czy wi stość to nie tyl ko wiel kie sło wo; to tak że słow no
abs trak cyj ne (co czę sto ozna cza brak ja sno ści), a bud dyzm za- 
sad ni czo ni g dy nie lu bił ter mi nów abs trak cyj nych. Bud- 
dyzm ty be tań ski, na przy kład, przyj mu je bar dzo kon kret ne,
a na wet - je śli chce my po słu żyć się pa ra dok sem - ma te ria li- 
stycz ne po dej ście do ży cia du chow ne go. Bud dyzm zen idzie
jesz cze da lej: po słu gi wa nie się abs trak cja mi czy nie ja sny mi
ogól ni ka mi sty ka się na tych miast z prze szy wa ją cym krzy kiem,
trzy dzie sto ma ude rze nia mi lub ja kimś in nym tego ro dza ju na- 
po mnie niem.

Dla te go w od nie sie niu do bud dy zmu sło wa „rze czy wi stość”
uży wa my tyl ko pro wi zo rycz nie. Nie na le ży brać go zbyt do- 
słow nie. Z pew no ścią ko no ta cje przy pi sy wa ne mu w po- 
wszech nym za chod nim fi lo zo ficz nym i re li gij nym za sto so wa- 
niu nie mogą być uży te w bud dyj skim kon tek ście.

Z tych wła śnie wzglę dów - sko ro pol sko ję zycz ny bud dy sta ma
nie wiel ką moż li wość unik nię cia sło wa „rze czy wi stość” -
wpro wa dzam ideę jej fak tu ry. To sło wo jest nie mal na ma cal nie
kon kret ne. Fak tu rę się czu je, do świad cza bez po śred nio do ty- 
kiem. Po nie waż na czub kach pal ców mamy tak wie le za koń- 
czeń ner wo wych, mo że my do ko ny wać sub tel nych roz róż nień
mię dzy ol brzy mią gamą róż nych fak tur. Po tra fi my od róż nić od
sie bie ba weł nę, je dwab i weł nę lub gra nit, łu pek i mar mur.
A moż li we jest wy czu wa nie znacz nie sub tel niej szych róż nic
w fak tu rze. Chiń scy znaw cy ja de itu od róż nia li set ki ro dza jów
i cech ja de itu - ja de it bia ły, czar ny, czer wo ny lub zie lo ny, „ja- 
de it ba ra ni tłuszcz” albo „ja de it smo cza krew”, czy jaki by nie
był - z za mknię ty mi ocza mi, przez samo wy czu wa nie jego
fak tu ry pod wodą.



Po nie waż bud dyzm jest przede wszyst kim prak tycz ny, rów- 
nież rze czy wi stość trak tu je jako coś, co na le ży czuć i do ty kać.
A więc, na dal uży wa jąc tego sło wa w pro wi zo rycz nym sen- 
sie, mo że my po wie dzieć, że w bud dy zmie rze czy wi stość jest
ogól nie bio rąc dwóch ro dza jów: jest rze czy wi stość uwa run ko- 
wa na i rze czy wi stość nie uwa run ko wa na - lub pro ściej, jest
uwa run ko wa ne i nie uwa run ko wa ne.



Dwie rze czy wi sto ści

San skryc ki ter min asam skry ta zwy kle tłu ma czy się jako nie- 
uwa run ko wa ne. Sam zna czy „ra zem”, kry la „zro bio ny”, a a
jest przed rost kiem prze czą cym, tak więc asam skry ta do słow- 
nie zna czy „nie ze bra ny ra zem” lub „nie zło żo ny”. „Uwa run- 
ko wa ne” za tem to sam skry ta - w san skry cie jest to szcze gól nie
in te re su ją ce sło wo, jako że jest na zwą sa me go tego ję zy ka:
„san skryt” to jego zan gli zo wa na wer sja. We dług pan di tów bra- 
miń skich jego na zwa wzię ła się stąd, że zo stał on wła ści wie
zło żo ny, pięk nie zło żo ny, do pro wa dzo ny do do sko na ło ści.
Otrzy mał tę na zwę, żeby prze ciw sta wić go pry mi tyw nym, pro- 
stac kim, po zba wio nym ogła dy „pra kry tom” - w tym pali - któ- 
ry mi po słu gi wał się lud (szcze gól nie nie-bra mi ni). We współ- 
cze snych ję zy kach In dii jak hin di, ben ga li i ma ra thi, sam skry ta
zna czy „kul tu ra”. W ten spo sób po wsta ło prze ko na nie, że sam- 
skry ta, uwa run ko wa ne, jest rów nież sztucz ne, na to miast asam- 
skry ta, nie uwa run ko wa-ne, jest na tu ral ne, pro ste, jest tym, co
nie zo sta ło sztucz nie ze bra ne.

Bud dyzm tan trycz ny wy raź nie roz po znał to zna cze nie ter mi nu
„nie uwa run ko wa ne”. Tan try cy rze czy wi stość okre śla ją in te re- 
su ją cym sło wem: sa ha dża. Saba to „ra zem” a dża to „uro dzo- 
ny” (jak w dża ti, „na ro dzi ny”); a więc sa ha dża do słow nie zna- 
czy „uro dzo ny z” lub „współ-po wsta ją cy”. A więc rze czy wi- 
stość jest tym, z czym się uro dzi li śmy, co jest wro dzo ne, cze- 
go nie trze ba na by wać.

W my śli bud dyj skiej róż ni ca mię dzy uwa run ko wa nym i nie- 
uwa run ko wa nym, mię dzy sztucz nym i na tu ral nym ma fun da- 
men tal ne zna cze nie, mimo że, jak zo ba czy my, mię dzy róż ny- 
mi bud dyj ski mi szko ła mi pa nu je nie zgo da co do tego, czy jest
to róż ni ca ab so lut na, czy nie. Ten spór, jak się oka zu je, się ga
bar dzo da le ko wstecz, na wet do cza sów sprzed oświe ce nia
Bud dy.

W Madż dżhi ma-ni ka ja, śred niej dłu go ści roz pra wach ka no nu
pali, jest jed na roz pra wa szcze gól nie in te re su ją ca ze wzglę du
na jej au to bio gra ficz ną treść. Jest to Ari ja pa ri je sa na Sut ta,
w któ rej Bud da opi su je, jak opu ścił dom, jak zo stał wę drow- 



nym mni chem, jak dą żył do oświe ce nia i jak za sta na wiał się
nad tym, czy pró bo wać na uczać Dhar my.

Nie któ rych czy tel ni ków tej sut ty dzi wi, że nie ma w niej
wzmian ki o sław nych „czte rech wi do kach”, o tym jak pew ne- 
go pięk ne go po ran ka Sid dhar tha Gau ta ma, przy szły Bud da, ra- 
zem ze swym woź ni cą wy ru szył po wo zem i uj rzał cho re go,
a po tem - pod czas ko lej nych wy jaz dów - star ca, zwło ki i na
ko niec wę drow ne go asce tę; w ten spo sób uświa do mił so bie
ist nie nie cho ro by, sta ro ści i śmier ci oraz moż li wość zo sta nia
szu ka ją cym praw dy wę drow cem.

Za miast tego, w tej re la cji znaj du je my sto sun ko wo na tu ra li- 
stycz ny, na wet hu ma ni stycz ny opis tego, jak Sid dhar tha de cy- 
du je się w koń cu po rzu cić ży cie ro dzin ne. Jest to, przy naj- 
mniej zgod nie z tą re la cją, wy łącz nie we wnętrz ny pro ces, nie
ma ją cy żad ne go związ ku z tym, co wi dział czy sły szał. Tu taj
Sid dhar tha przed sta wio ny jest - jego wła sny mi sło wa mi - jako
po pro stu roz my śla ją cy.

Bud da opi su je, jak pew ne go dnia sie dział u sie bie w pa ła cu
i sa mot nie roz my ślał. Po win ni śmy może wy obra zić go so- 
bie pod drze wem w ob rę bie pa ła cu; praw do po dob nie jest
wcze sny wie czór, kie dy chłod ny, ci chy spo kój ogar nia in dyj- 
ską sce nę. Sid dhar tha roz my śla: „Czym je stem? Co ro bię ze
swo im ży ciem? Je stem śmier tel ny, pod le gam sta ro ści, cho ro- 
bie i śmier ci. A jed nak, co ro bię w tym po ło że niu? Pod le ga jąc
na ro dzi nom, go nię za tym, co rów nież pod le ga na ro dzi nom.
Pod le ga jąc sta ro ści, go nię za tym, co rów nież się ze sta rze je.
Pod le ga jąc cho ro bie, roz pa do wi, go nię za tym, co pod le ga ta- 
kie mu sa me mu roz pa do wi. I pod le ga jąc śmier ci, go nię za tym,
co rów nież musi umrzeć”.

Po tem - Bud da da lej opo wia da swe mu roz mów cy z tej sut ty,
któ rym jest dżi ni stycz ny asce ta - w jego umy śle po wsta je inny,
nie mal prze ciw ny tok ro za żań. My śli: „Przy pu ść my, że po stą- 
pił bym od wrot nie? Przy pu ść my, że pod le ga jąc na ro dzi- 
nom, wy ru szył bym w po szu ki wa niu tego, co nie pod le ga na ro- 
dzi nom, co nie ma po cząt ku, co jest po nad cza so we? Przy pu ść- 
my, że pod le ga jąc sta ro ści, wy ru szył bym w po szu ki wa niu
tego, co jest nie zmien ne? Przy pu ść my, że pod le ga jąc cho ro bie,
roz kła do wi, wy ru szył bym w po szu ki wa niu tego, któ re go do- 



sko na łość nie jest umniej szo na? Lub w koń cu przy pu ść my, że
pod le ga jąc śmier ci, wy ru szył bym w po szu ki wa niu nie śmier- 
tel ne go, nie prze mi ja ją ce go, wiecz ne go?”

Pod wpły wem tych roz wa żań wkrót ce po tem od szedł z domu.
W tej sut trze nie ma wiel kie go dra ma tu, nie ma wy my ka nia się
z pa ła cu przy świe tle księ ży ca na ko niu z owi nię ty mi ko py ta- 
mi. Mówi ona po pro stu, że choć jego oj ciec i mam ka pła ka li
i la men to wa li, za ło żył żół tą sza tę, ogo lił gło wę, zgo lił bro dę
i od szedł z domu w bez dom ne ży cie.

Taka jest po krót ce hi sto ria na wró ce nia się Bud dy - na wró ce nia
w do słow nym sen sie „za wró ce nia”, choć w przy pad ku Sid- 
dhar thy nie było to ze wnętrz ne za wró ce nie z jed nej re li- 
gii w dru gą, lecz we wnętrz ne, z uwa run ko wa ne go w nie uwa- 
run ko wa ne. Sid dhar tha zro zu miał, że jest uwa run ko wa ną isto- 
tą, i że cały czas i ener gię po świę ca go nie niu za uwa run ko wa- 
ny mi rze cza mi - to zna czy, na ana ri ja pa ri je sa nie, czy li „nędz- 
nym po szu ki wa niu”. Ina czej mó wiąc, zro zu miał, że przy wią- 
zu je się do wiecz ne go krę gu eg zy sten cji, do koła ży cia, po
któ rym wszy scy krą ży my, bez koń ca prze cho dząc z jed ne go
ży cia w na stęp ne.

Po sta no wił więc cał ko wi cie za wró cić i ru szyć w po szu ki wa niu
nie uwa run ko wa ne go, pod jąć ań ja pa ri je sa nę, „szla chet ne po- 
szu ki wa nie”. Z cza sem za czął ro zu mieć to po szu ki wa nie
jako spi ral ną ścież kę pro wa dzą cą z wiecz ne go krę gu do celu,
oświe ce nia, nir wa ny. Ale w tym punk cie kie ru nek przed sobą
okre ślał tym pro stym, ale moc nym przed-bud dyj skim wy ra że- 
niem wy stę pu ją cym w naj star szych upa ni sza dach: esa na, pęd,
pra gnie nie, wola, po szu ki wa nie, aspi ra cja, dą że nie. Mógł kon- 
ty nu ować „nędz ne po szu ki wa nie” lub pod jąć „szla chet ne po- 
szu ki wa nie”.

Na wró ce nie się nie przy szło Bud dzie ła two, mo że my być tego
pew ni, po nie waż róż ne miej sca w pi smach wska zu ją, że nim
pod jął osta tecz ną de cy zję, to czy ła się w nim strasz li wa wal ka.
Ale odar te z wszyst kich le gend i mi tów, któ re na ro sły wo kół
nie go w cią gu wie ków, do ko na ło się tak pro sto - nie mal kla- 
sycz nie pro sto. Wła śnie w tym naj prost szym opi sie pierw sze- 
go wiel kie go wglą du przy szłe go Bud dy znaj du je my isto tę ży- 



cia du cho we go. Tu taj kła dzie my pa lec na sprę ży nie, któ ra po- 
ru sza ca łym me cha ni zmem.

Tą sprę ży ną jest uwa run ko wa ne w po szu ki wa niu nie uwa run- 
ko wa ne go, śmier tel ne szu ka ją ce nie śmier tel ne go: to zna czy,
nie szu ka ją ce nie śmier tel no ści ja, lecz nie śmier tel no ści prze- 
kra cza ją cej ja. To, cze go Sid dhar tha szu kał było za sad ni czo
od po wie dzią na py ta nie za da ne (w Madż dżhi ma-ni ka ja) przez
mło de go mni cha, Go win dę, któ ry przez cale od osob nie nie
pod czas pory desz czo wej - tzn. oko ło trzy mie sią ce - me dy to- 
wał nad met tą, czy li uni wer sal ną mi łu ją cą do bro cią, w re zul ta- 
cie cze go miał wi zję „wiecz nie mło de go” Brah my Sa nat ku ma- 
ry. Py ta nie, ja kie Go win da za dał Sa nat ku ma rze w tej sut trze
brzmi: Jak śmier tel nik może osią gnąć nie śmier tel ny świat
Brah my?”.

To pod sta wo we re li gij ne py ta nie. Jak uwa run ko wa ne może się
stać nie uwa run ko wa nym, jak śmier tel ne może się stać nie- 
śmier tel nym? Jak mogę po ko nać śmierć? Te raz oczy wi ście
to wszyst ko uję te w ten spo sób, brzmi wspa nia le, ale je śli po- 
waż nie po trak tu je my py ta nie, jak po rzu cić uwa run ko wa ne
i ru szyć na po szu ki wa nie nie uwa run ko wa ne go, chce my znać
od po wie dzi na ko lej ne py ta nia? Co wła ści wie ro zu mie my
przez uwa run ko wa ne? Jak roz po zna je my uwa run ko wa ne?

Zgod nie z tra dy cją bud dyj ską, to co uwa run ko wa ne za wsze
od zna cza się trze ma ce cha mi, czy lak sza na mi, któ re do wo- 
dzą uwa run ko wa nia. Te trzy ce chy cza sa mi na zy wa ne są „trze- 
ma zna ka mi ist nie nia”, ale słusz niej by ło by na zy wać je „trze- 
ma zna ka mi sta wa nia się”, po nie waż na tu ra uwa run ko wa ne go
nie ma w so bie nic tak sta tycz ne go jak „stan ist nie nia”.

Trze ma lak sza na mi, trze ma nie od łącz ny mi ce cha mi ca łej uwa- 
run ko wa nej eg zy sten cji, są: duh kha, nie za do wo le nie, cier pie- 
nie; ani tja, nie trwa łość; i anat man, nie obec ność ja, esen cjona- 
lnej isto ty . Wszyst kie uwa run ko wa ne „rze czy” lub
„isto ty” we wszech świe cie mają te trzy ce chy. Wszyst kie nie
dają za do wo le nia, są nie trwa le i po zba wio ne są ja. Spo śród
trzech lak szan, więk szo ści lu dzi naj trud niej po go dzić się emo- 
cjo nal nie z pierw szą i dla te go przyj rzy my się jej nie co głę biej
i bar dziej szcze gó ło wo niż po zo sta łym dwóm.

Note 13)



Note 13

Trzy lak sza ny wy mie nio ne są w wie lu miej scach ka no nu pali -
zob. np., Satn jut ta-iii ka ja xxxv.l; xxii.46; Uda na iii.10; An gut- 
ta ra-ni ka ja iii.47. Lo cus clas si cus jest Dhatn ma pa da 277-9.
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Cier pie nie

San skryc kie sło wo duh kha zwy kle tłu ma czo ne jest jako „cier- 
pie nie”, ale lep szym - choć nie co nie zręcz nym - jest „nie za do- 
wo le nie”. Być może naj le piej jest za jąć się jego ety mo lo gią:
choć tra dy cyj ne wy ja śnie nie po cho dze nia sło wa duh kha
nie jest już po wszech nie ak cep to wa ne, to wciąż daje nam
praw dzi wy i pre cy zyj ny ob raz.

Duh- jako przed ro stek ozna cza wszyst ko, co jest nie do bre -
złe, nie wła ści we lub nie od po wied nie; a kha, głów na część sło- 
wa, jak się przy pusz cza ma zwią zek z san skryc ką cza krą, czy li
„ko łem”. A więc duh kha pier wot nie mia ła ozna czać źle do pa- 
so wa ne koło po wo zu, w ten spo sób su ge ru jąc iry tu ją cą jaz dę,
pod czas któ rej moc no nami trzę sie, po dróż, w któ rej ni g dy nie
jest nam wy god nie, ni g dy nie je ste śmy od prę że ni.

To tyle je śli cho dzi o ogól ny ob raz duh khi. Jed nak przy bliż- 
szym przyj rze niu się wi dzi my, że nie za do wo le nie, czy cier pie- 
nie po ja wia się w wie lu róż nych for mach - a Bud da zwy- 
kle wspo mi na o sied miu for mach . Po pierw sze, mówi,
na ro dzi ny są cier pie niem: ludz kie ży cie roz po czy na się od
cier pie nia. Uj mu jąc to bar dziej po etyc ki mi sło wa mi Oska ra
Wil de”a: „Na ro dzi nom dziec ka lub gwiaz dy to wa rzy szy ból”.
Jak kol wiek jest to wy ra żo ne, jest to wiel ka du cho wa praw da;
to zna czą ce, że na sze ży cie roz po czy na się od cier pie nia.

Na ro dzi ny są na pew no fi zycz nie bo le sne dla mat ki, a w kon- 
se kwen cji czę sto emo cjo nal nie bo le sne dla ojca, na to miast dla
dziec ka, jak się do wia du je my, są trau ma tycz nym do świad cze- 
niem. To bar dzo nie przy jem ne zo stać na gle wy rzu co nym
ze świa ta peł nej har mo nii w ło nie, w zim ny, obcy świat,
w któ rym praw do po dob nie zo sta nie my przy wi ta ni klap sem
w po ślad ki.

Po dru gie, mówi Bud da, sta rość jest cier pie niem. Jed ną z do le- 
gli wo ści po de szłe go wie ku jest fi zycz na sła bość: nie mo żesz
jak daw niej po ru szać się lek ko i zwin nie. Tra cisz też pa- 
mięć; nie pa mię tasz na zwisk albo gdzie po ło ży łeś rze czy; nie
je steś tak spraw ny i lot ny in te lek tu al nie jak wcze śniej. Kie dy
po gor sze nie ogól ne go sta nu prze cho dzi w de men cję, taki czło- 
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wiek przed sta wia sobą tra gicz ny wi dok, szcze gól nie je śli był
kie dyś wy bit ną jed nost ką. Być może naj bo le śniej sze jest to, że
w póź nej sta ro ści za le żysz od in nych: nie mo żesz zro bić wie le
dla sie bie lub mo żesz na wet wy ma gać sta łej opie ki pie lę gniar- 
ki albo krew nych. Mimo wszyst kich współ cze snych wy gód
i udo god nień - a czę sto skut kiem po stę pu w me dy cy nie - wie lu
z nas do świad czy tego cier pie nia, szcze gól nie je śli do ży je my
bar dzo póź nej sta ro ści.

Po trze cie, cho ro ba jest cier pie niem. Czy bę dzie to ból zęba,
czy nie ule czal na cho ro ba jak rak, żad na cho ro ba nie jest przy- 
jem no ścią. Cier pie nie przy no si nie tyl ko fi zycz ny ból, lecz
rów nież bez rad ność, lęk i fru stra cja. Me dy cy na może cza sem
ła go dzić cier pie nia po wo do wa ne przez cho ro bę, ale nic nie
wska zu je na to, że kie dy kol wiek usu nie my je cał ko wi cie. Wy- 
da je się, że gdy tyl ko uwol ni my się od jed nej cho ro by, za raz
po ja wia się ko lej na. Kie dy tyl ko po ko na my jed ne go wi ru sa,
po wsta je nowy, sil niej szy szczep wi ru sa. A gdy tyl ko po czu je- 
my się fi zycz nie zu peł nie zdro wa, za czy na ją po ja wiać się
wszel kie go ro dza ju men tal ne do le gli wo ści, co raz bar dziej
skom pli ko wa ne ner wi ce i ta jem ni cze syn dro my - a wszyst ko
to wią że się z cier pie niem. Nie mal każ de po czu cie nie do sko- 
na ło ści w na szym ży ciu może roz wi nąć się w ja kąś cho ro bę:
stres pro wa dzi do ata ków’ ser ca, zmę cze nie ro dzi syn dro my,
na wyk sta je się na ło giem. Wy da je się więc, że cho ro ba może
zmie niać ob ja wy, ale nie od cho dzi.

Po czwar te, śmierć jest cier pie niem. Cier pi my, kie dy dro dzy
nam lu dzie umie ra ją, cier pi my, kie dy wi dzi my, jak ży cie ucho- 
dzi z fi zycz ne go cia ła, któ re przez dłu gi czas ko ja rzy li- 
śmy z ży ciem ko goś ko cha ne go. Cier pie nie spra wia nam świa- 
do mość, że nasi uko cha ni umrą oraz świa do mość wła snej
śmier ci. Znacz na część na sze go cier pie nia zwią za ne go ze
śmier cią to oczy wi ście tyl ko lęk. Nim umrze my, więk szość
z nas bę dzie mu sia ła znieść ogrom ną ilość cier pień, tak wiel- 
kie jest bo wiem na sze prze ra że nie nie uchron nym koń cem na- 
szej eg zy sten cji:

Ży cie na tym świe cie,

Choć by naj cięż sze - ja kim sta rość, nę dza

I uwię zie nie mogą nas uci skać -



Ra jem jest, je śli chce my je po rów nać

Z lę kiem przed śmier cią .

Lu dzie nie za wrze czu ją się go to wi umrzeć. Żal im opu ścić
sce nę sw’oich tru dów, przy jem no ści i osią gnięć. Na wet je śli
chcą odejść, na wet je śli bar dzo chęt nie przej dą do no we go ży- 
cia lub w coś nie zna ne go, wciąż po zo sta je ból zwią za ny z fi- 
zycz nym pro ce sem umie ra nia. A z nim cza sem wią że się
ogrom ne cierpie nie men tal ne. Nie kie dy na łożu śmier ci po ja- 
wia ją się wy rzu ty su mie nia: lu dzie pa mię ta ją strasz ne krzyw- 
dy, ja kie wy rzą dzi li in nym, okrop ny ból, jaki za da li pew nym
oso bom; skut kiem tego mogą mieć lęki i oba wy o przy szłość.
Wszyst ko to spra wia, że dla wie lu lu dzi śmierć jest prze ra ża ją- 
cym do świad cze niem, o któ rym, nim na dej dzie, z wszyst kich
sił sta ra ją się nie my śleć.

Po pią te, kon takt z tym, cze go nie lu bi my, jest cier pie niem.
Wszy scy to zna my. Może na wet w na szej ro dzi nie są lu- 
dzie, z któ ry mi nie je ste śmy w do brych sto sun kach. To wiel ka
tra ge dia, szcze gól nie je śli nie lu bi my wła snych ro dzi ców lub
dzie ci. Po nie waż w grę wcho dzi więź - na wet przy wią za nie -
krwi, mu si my zno sić pew ną ilość kon tak tu, a to może być bo- 
le sne.

Na sza pra ca rów nież może być źró dłem cier pie nia, je śli wy ko- 
nu je my ją tyl ko po to, żeby za ro bić na ży cie, a nie mo że my
do stać in nej. Tu też mo że my czuć, że mu si my zno sić coś, cze- 
go nie lu bi my i być może pra co wać z ludź mi, któ rych uwa ża- 
my za nie sym pa tycz nych. Mu si my to zno sić przy naj mniej
przez pew ne okre sy cza su, mimo że wo le li by śmy ro bić coś in- 
ne go.

W na szym oto cze niu rów nież jest wie le nie przy jem nych rze- 
czy: ska że nie, ha łas, po go da. Nie każ dy może wy je chać
i żyć w grec kiej wil li. Wy da je się więc, że nie ma uciecz ki -
w każ dym ra zie nie da się przed tym uciec cał ko wi cie. Mu si- 
my żyć z ludź mi, rze cza mi, w miej scach i wa run kach, któ re
nie zu peł nie lu bi my.

Po szó ste, od dzie le nie od tego, co lu bi my, jest cier pie niem. To
może być bar dzo mę czą ca for ma cier pie nia. Są lu dzie, z któ ry- 
mi chcie li by śmy być, spo ty kać się czę ściej - krew ni, przy ja- 
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cie le - ale oko licz no ści nie po zwa la ją i sta je się to nie moż li- 
we. Jest tak czę sto pod czas woj ny, kie dy ro dzi ny są roz dzie lo- 
ne - męż czyzn po wo łu je się do woj ska i za bie ra na od le głe
pola bi tew, dzie ci wy sła w bez piecz ne miej sca, a lu dzie po
pro stu od cho dzą jako uchodź cy.

Pa mię tam jak w cza sie woj ny pra co wa łem w In diach w służ- 
bach łącz no ści. Wie lu mo ich przy ja ciół re gu lar nie, mniej wię- 
cej co ty dzień otrzy my wa ło li sty z domu; a po tem przy cho dził
dzień, kie dy li sty nie nad cho dzi ły. Nie wie dzie li, co się sta ło,
ale wie dzie li, że na An glię spa da ją bom by, więc wkrót ce za- 
czę li spo dzie wać się naj gor sze go. W koń cu być może do sta li
wia do mość albo od krew nych, albo ofi cjal ną, że ich żona lub
dzie ci, ro dzi ce, sio stry lub bra cia zgi nę li pod czas bom bar do- 
wa nia. To naj strasz niej sze cier pie nie - sta łe od dzie le nie od
tych, któ rych ko cha my. Nie któ rzy lu dzie ni g dy nie do cho dzą
do sie bie po ta kim cier pie niu i do koń ca ży cia roz pa mię tu ją tę
stra tę.

Po siód me, nie otrzy my wa nie tego, cze go pra gnie my, jest cier- 
pie niem. To nie wy ma ga oma wia nia. Kie dy za pra gną łeś cze- 
goś (lub ko goś) i nie osią gną łeś swo je go celu, kie dy na gro da
nie przy pa dła to bie, czu jesz się jesz cze bar dziej za wie dzio- 
ny i sfru stro wa ny. Wszy scy zna my tego ro dza ju krót ko trwa łe
do świad cze nia, kie dy nie uda ło się nam uzy skać szcze gól nie
upra gnio nej pra cy albo nie zo sta li śmy do cze goś wy bra ni lub
stwier dzi li śmy, że ktoś inny przed nami zdo był coś (lub ko- 
goś).

Nie któ rzy lu dzie nie ustan nie są roz cza ro wa ni, sfru stro wa ni
i roz go ry cze ni, je śli czu ją, że ży cie ich w ja kiś spo sób wy ro lo- 
wa ło - a oczy wi ście, im sil niej sze pra gnie nie, tym więk- 
sze cier pie nie. Ale na wet w drob nym wy mia rze jest coś,
z czym sty ka my się każ de go dnia, je śli nie w każ dej go dzi nie -
na przy kład, kie dy od kry wa my, że całe cia sto zni kło.

To jest sie dem aspek tów dub khi okre ślo nych przez Bud dę.
Bud da kie dyś oświad czył: „Uczę tyl ko o jed nej rze czy -
o cier pie niu i o usta niu cier pie nia” - rze czy wi ście, wy zwo le nie
z wię zów cier pie nia jest wąt kiem prze wod nim jego na uki.
W pi smach pali po rów nu je sie bie do le ka rza, któ ry pró bu je
uwol nić pa cjen ta od drę czą cej cho ro by - cho ro by uwa run ko- 



wa nej eg zy sten cji, któ rą wszy scy je ste śmy do tknię ci. Oczy wi- 
ście, jak Bud da ja sno stwier dził, nie za wsze chęt nie pod da je- 
my się le cze niu. Ale przy wie lu oka zjach, kie dy mó wił o cier- 
pie niu i pró bo wał skło nić lu dzi do spoj rze nia na nie z dy stan- 
su, swo ją mowę pod su mo wy wał stwier dze niem, że eg zy sten- 
cja jako ca łość jest bo le sna, że ca łość uwa run ko wa ne go czu ją- 
ce go do świad cze nia, obej mu ją ce go for mę, uczu cie, po strze że- 
nia, czy ny wo li cjo nal ne i świa do mość, nie daje za do wo le nia.

Więk szość lu dzi po wie dzia ła by, że jest w tym tro chę prze sa dy,
że to pe sy mi stycz ne, je śli nie ma ka brycz ne wi dze nie ży cia.
Ich zda niem w żad nym ra zie nie moż na twier dzić, że ludz kie
ży cie jest za wsze nie za do wa la ją ce i bo le sne. Przy zna ją, że na- 
ro dzi ny są bo le sne, zgo dzą się, że cho ro ba, sta rość i oczy wi- 
ście śmierć są rze czy wi ście bo le sne. Ale jed no cze śnie nie
chcą uznać wy pły wa ją ce go z tego wszyst kie go wnio sku, że
sama uwa run ko wa na eg zy sten cja jest cier pie niem. To tak jak- 
by uzna wa li wszyst kie po je dyn cze cy fry w ja kiejś su mie, ale
nie chcie li za ak cep to wać sumy, jaką te cy fry dają. Mó wią, że
ow szem, jest pew na ilość cier pie nia na świe cie, ale w su mie
nie jest on ta kim złym miej scem. Dla cze go być ta kim pe sy mi- 
stą? Jest wie le po wo dów do uśmie chu. Póki ży cie trwa, jest
na dzie ja.

Oczy wi ście, że jest. Mamy i przy jem ne do świad cze nia, i bo le- 
sne. Ale we dług bud dy zmu na wet przy jem ne do świad cze nia
są w grun cie rze czy bo le sne. W isto cie są tyl ko cier pie niem
ukry ty mi, za tu szo wa nym, od ro czo ny mi - do da wa niem so bie
otu chy. W ja kim stop niu po tra fi my to zo ba czyć, za po zło- 
tą przy jem no ści do strzec cier pie nie, „czasz kę pod skó rą”, za le- 
ży od na szej du cho wej doj rza ło ści.

Edward Con ze wy róż nił czte ry róż ne aspek ty ukry te go cier- 
pie nia. Po pierw sze, coś, co jest przy jem ne dla nas, może nieść
cier pie nie dla in nych lu dzi, dla in nych istot. Oczy wi ście na
ogół nie bie rze my tego pod uwa gę. Je śli czu je my się do brze,
je śli do brze się ba wi my, nie mar twi my się zbyt nio o in nych:
„Czu ję się do brze, Ja nie”, mniej wię cej pod su mo wu je tę po- 
sta wę. Naj pow szech niej szym przy kła dem tego jest nie skry wa- 
na przy jem ność, z jaką lu dzie je dzą mię so za bi tych zwie- 
rząt. We so ło za ja da ją, nie my śląc świa do mie o cier pie niu
zwie rząt.



Ale nie świa do me go umy słu nie da się tak ła two oszu kać. Mo- 
żesz nie do pusz czać do świa do me go umy słu ja kie goś nie przy- 
jem ne go fak tu, ale nie świa do mie za uwa żasz wszyst ko i nie za- 
po mi nasz ni cze go. Mo żesz ni g dy świa do mie nie zda wać so bie
spra wy z tego nie przy jem ne go fak tu, ale on na twój men tal ny
stan wy wrze wpływ, któ ry bę dzie sil niej szy wła śnie dla te- 
go, że jest nie do strze żo ny. W ten spo sób po wsta je w nas „ir ra- 
cjo nal ne” po czu cie winy, po nie waż w głę bi sie bie wie my, że
na szą przy jem ność ku pi li śmy za cenę cier pie nia in nych ży ją- 
cych istot. Ta wina wy wo łu je w nas ogrom ny nie po kój i nie za- 
do wo le nie.

Con ze po da je przy kład bo ga tych lu dzi, któ rzy pra wie za wsze
boją się bie dy. Jest tak, mówi, po nie waż nie świa do mie czu ją,
że ich pie nią dze im się nie na le żą. Nie świa do mie czu ją, że po- 
win ny im zo stać za bra ne, a świa do mie mar twią się, że zo sta ną
im za bra ne. Na to miast moż na za uwa żyć, że bied ni lu dzie, któ- 
rzy mogą nie wie dzieć, co będą je dli w przy szły mi ty go dniu,
rzad ko się o to nie po ko ją. Ge ne ral nie są znacz nie spo koj niej si
i po god niej si od bo ga tych.

Bo ga ci lu dzie mogą cier pieć z po wo du nie świa do me go po czu- 
cia winy, po nie waż wie dzą, nie za leż nie jak bar dzo mogą temu
świa do mie za prze czać, że ich bo gac two jest „spla mio ne”: zdo- 
by li je kosz tem, bez po śred nie go lub po śred nie go, cier pie nia
in nych lu dzi. Skut kiem tego czu ją nie ustan ną po trze bę uspra- 
wie dli wia nia się. Mó wią: „Za ra biam swo je pie nią dze, po więk- 
szam do bro byt spo łe czeń stwa, ofe ru ję usłu gi po trzeb ne lu- 
dziom, za pew niam za trud nie nie…” Albo: Je stem bo ga ty a inni
są bied ni, ale to dla te go, że ja cięż ko pra cu ję, po dej mu ję ry zy- 
ko - przy naj mniej nie pro szę, żeby mnie kar mić…”

Je śli po czu cie win ny sta je się zbyt sil ne, trze ba pod jąć dra- 
stycz ne kro ki, żeby je uci szyć, a naj dra stycz niej szym kro kiem
jest od da nie czę ści bo gac twa - ko ścio ło wi, szpi ta lo wi czy po- 
dob nej in sty tu cji. Ulu bio nym roz wią za niem są szpi ta le, po nie- 
waż moż na zre kom pen so wać cier pie nie spo wo do wa ne zdo by- 
wa niem bo gac twa, od da jąc jego część na zła go dze nie cier pie- 
nia. Te pie nią dze na zy wa się „con scien ce mo ney” (pie nią dze
wpła co ne ano ni mo wo dla uspo ko je nia su mie nia). Je śli ktoś ma
ja kieś związ ki z or ga ni za cja mi re li gij ny mi, wkrót ce za czy na
uzna wać tego ro dza ju do na cje. Cza sa mi pie nią dze wkła da ne



są do skrzyn ki pocz to wej w ko per cie z na pi sem: „od ano ni mo- 
we go ofia ro daw cy”. Wte dy wia do mo, że su mie nie ko goś po- 
rząd nie mę czy.

Dru gim ro dza jem ukry te go cier pie nia na li ście Con ze go jest
przy jem ność przy pra wio na nie po ko jem, po nie waż bo isz się
ją utra cić. Taka jest wła dza po li tycz na: bar dzo przy jem nie jest
rzą dzić in ny mi ludź mi, ale za wsze mu sisz oglą dać się za sie- 
bie nie wie dząc, czy mo żesz ufać na wet swo je mu naj lep sze mu
przy ja cie lo wi lub gwar dzi ście u two ich drzwi. Przez cały czas
bo isz się utra cić wła dzę, szcze gól nie je śli zdo by łeś ją siłą,
a inni tyl ko cze ka ją na oka zję, żeby prze jąć ją w swo je ręce.
W ta kiej sy tu acji nie śpisz spo koj nie.

Tra dy cyj ną bud dyj ską ilu stra cją do świad cze nia tego ro dza ju
jest ob raz ja strzę bia ula tu ją ce go z ka wał kiem mię sa w szpo- 
nach. Oczy wi ście mnó stwo in nych ja strzę bi leci za nim i pró- 
bu je wy rwać mu ten ka wa łek mię sa, roz ry wa jąc i kłu jąc nie
samo mię so, ale tego kto je ma, dzio biąc jego cia ło, skrzy dła,
gło wę, oczy. Tak wy glą da świat fi nan sów, biz ne su i roz ryw ki,
w któ rym pa nu je ostra kon ku ren cja. Każ da przy jem ność zwią- 
za na z wła dzą lub po zy cją ska żo na jest nie po ko jem, po czu- 
ciem, że inni chcie li by za stą pić cię na szczy cie two jej wła snej
kupy gno ju.

Trze cim ukry tym cier pie niem wska za nym przez dr Con ze jest
coś, co jest przy jem ne, ale wią że nas z czymś in nym, co po- 
wo du je cier pie nie. Tu taj przy kła dem jest ludz kie cia ło. Po- 
przez nie do świad cza my wszel kie go ro dza ju przy jem nych
wra żeń, skut kiem cze go bar dzo się do nie go przy wią zu je my;
ale po przez nie do świad cza my rów nież wszel kie go ro dza ju
nie przy jem nych wra żeń. A więc przy wią za nie do tego, co do- 
star cza nam przy jem nych wra żeń, wią że nas rów nież z tym,
co do star cza nam nie przy jem nych wra żeń. Nie mo że my mieć
jed nych bez dru gich.

W koń cu Con ze su ge ru je, iż ukry te cier pie nie na le ży do strze- 
gać w fak cie, że przy jem no ści pły ną ce z do świad cza nia uwa- 
run ko wa nych rze czy nie mogą za spo ko ić głęb szych pra gnień
ser ca. W każ dym z nas jest coś nie uwa run ko wa ne go, coś nie
z tego świa ta, coś trans cen den tal ne go, na tu ra Bud dy - na zwij
to, jak chcesz. Jak kol wiek to na zwiesz, roz po znasz to po tym,



że nie moż na tego za spo ko ić ni czym uwa run ko wa nym.
To może być za spo ko jo ne tyl ko przez nie uwa run ko wa ne.

Ja ki mi kol wiek uwa run ko wa ny mi rze cza mi mo żesz się cie- 
szyć, za wsze jest ja kiś brak, pust ka, któ rą wy peł nić może tyl- 
ko nie uwa run ko wa ne. Osta tecz nie wła śnie z tego po wo du -
by wró cić do bud dyj skie go wnio sku - wszyst kie uwa run ko wa- 
ne rze czy, rze czy wi ście lub po ten cjal nie, są nie za do wa la ją ce,
bo le sne. W świe tle nie uwa run ko wa ne go cier pie nie, duh kha,
ja sno uka zu je się jako ce cha wszyst kich form uwa run ko wa- 
nej eg zy sten cji, a czu ją cej uwa run ko wa nej eg zy sten cji
w szcze gól no ści.



Note 14

Krót ki wy kaz źró deł zob. Na no mo li s. 43. Spo śród wie lu ka- 
no nicz nych źró deł być może szcze gól nie god ne uwa gi są roz- 
wa ża nia Bud dy w roz dzia le 18 Ma ha sa ti-pat tha na Sut ta (Dig- 
ba-ni ka ja).
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Note 15

Wil liam Sha ke spe are, Dzie ła, Miar ka za miar kę, III, s. 83,
tłum. M. Słom czyń ski, Wy daw nic two Li te rac kie, Kra ków
1983.
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Nie trwa łość

Prze kład na zwy dru giej pod sta wo wej ce chy uwa run ko wa nej
eg zy sten cji, ani tji, nie sta no wi pro ble mu. Ni tja to „trwa ły”,
„wiecz ny”, a więc po do da niu przed rost ka prze czą ce go otrzy- 
mu je my „nie trwa ły”, „nie-wiecz ny”. Bar dzo ła two ją rów- 
nież zro zu mieć - przy naj mniej in te lek tu al nie. Nie da się za- 
prze czyć, że wszyst kie uwa run ko wa ne rze czy, wszyst kie zło- 
żo ne rze czy, nie ustan nie się zmie nia ją. Skła da ją się z czę ści -
to zna czy, są zło żo ne. A to, co jest zło żo ne, co skła da się
z czę ści, może być rów nież roz ło żo ne, może po now nie zo stać
spro wa dzo ne do swo ich czę ści - oczy wi ście dzie je się tak
przez cały czas.

Dzi siaj zro zu mie nie tej praw dy po win no być ła twiej sze niż
w cza sach Bud dy. Te raz au to ry tet na uki za pew nia nas, że nie
ma cze goś ta kie go jak ma te ria, w sen sie rze czy wi stych brył
twar dej, sta łej ma te rii roz rzu co nej w prze strze ni. Wie my, że
to, co uwa ża my za ma te rię, to w rze czy wi sto ści tyl ko róż ne
for my ener gii.

Ta sama wiel ka praw da sto su je się do umy słu. W na szym we- 
wnętrz nym do świad cza niu sie bie nie ma ni cze go nie zmien ne- 
go, ni cze go trwa łe go czy nie śmier tel ne go. Jest tyl ko nie prze- 
rwa ne na stęp stwo sta nów men tal nych, uczuć, spo strze żeń, ak- 
tów woli, prze ja wów świa do mo ści. W isto cie umysł zmie nia
się szyb ciej niż cia ło. Zwy kłe nie mo że my zo ba czyć, jak fi- 
zycz ne cia ło się zmie nia, ale je śli je ste śmy uważ ni, mo że my
zo ba czyć, jak na sze sta ny men tal ne zmie nia ją się z chwi li na
chwi lę.

Z tego po wo du Bud da wy gło sił (w pierw szej chwi li) dziw nie
brzmią ce twier dze nie, że więk szym błę dem jest utoż sa miać się
(jako trwa ła jed nost ka) z umy słem niż z cia łem. Ale ta kie jest
sta no wi sko bud dy zmu. Wia ra w re al ność „ja” jest więk- 
szym du cho wym błę dem niż wia ra w re al ność cia ła. Jest tak,
po nie waż cia ło ma przy naj mniej pew ną względ ną trwa łość;
ale w umy śle nie ma ni cze go trwa łe go. Nie ustan nie, w do- 
strze gal ny spo sób się zmie nia.



Ogól nie bio rąc, lak sza na ani tji wska zu je na fakt, że cały
wszech świat od góry do dołu, w ca łej jego wspa nia ło ści, w ca- 
łym jego ogro mie, jest tyl ko ol brzy mim zbio rem wszel kie go
ro dza ju wza jem nie po wią za nych pro ce sów za cho dzą cych
na róż nych po zio mach. Nic ni g dy na wet przez chwi lę, na wet
przez uła mek se kun dy nie trwa nie ru cho mo.

Jed nak my tego nie wi dzi my. Kie dy spoj rzy my w górę, wi dzi- 
my wiecz ne wzgó rza, a na noc nym nie bie do strze ga my
te same gwiaz dy, któ rych mapę spo rzą dzi li nasi przod ko wie
u za ra nia dzie jów. Domy sto ją z po ko le nia na po ko le nie,
a usta wio ne we wnątrz nich dę bo we me ble z upły wem lat wy- 
da ją się co raz trwal sze. Na wet na sze cia ła z roku na rok wy da- 
ją się pra wie ta kie same. Tyl ko wte dy, gdy na ra sta nie zmian
po łą czy się z czymś do nio słym, kie dy wiel ki dom spło nie, kie- 
dy zda my so bie spra wę, że gwiaz da, na któ rą pa trzy my, już
wy ga sła, albo kie dy sami le ży my na łożu śmier ci, tyl ko wte dy
uświa da mia my so bie praw dę nie trwa ło ści czy nie-wiecz no ści,
uświa da mia my so bie, że wszyst kie uwa run ko wa ne rze czy - od
zni ko mych czą ste czek po naj po tęż niej sze gwiaz dy - po wsta ją,
trwa ją, a po tem zni ka ją.



Pust ka Ja

Trze cia lak sza na, anat man, zwięź le uj mu je praw dę, że wszyst- 
kie uwa run ko wa ne rze czy po zba wio ne są trwa łe go, nie zmien- 
ne go ja. Co to wła ści wie zna czy? Kie dy Bud da za prze czył re- 
al no ści idei at ma na, to cze mu w isto cie za prze czył?
Czym była wia ra lub dok try na at ma na, gło szo na przez współ- 
cze snych Bud dzie Hin du sów?

W sa mych upa ni sza dach wspo mnia nych jest wie le róż nych
kon cep cji at ma na  Nie któ re mó wią, że at man, ja - lub je- 
śli wo lisz, du sza - jest fi zycz nym cia łem. Gdzie in dziej wy su- 
wa ny jest po gląd, że at man jest wiel ko ści kciu ka, jest ma te- 
rial ny i prze by wa w ser cu. Ale naj pow szech niej szy po gląd
w cza sach Bud dy, któ ry naj bar dziej go nie po ko ił, utrzy my wał,
że at man jest in dy wi du al ny - w tym sen sie, że ja to ja a ty to ty
- bez cie le sny czy nie ma te rial ny, świa do my, nie zmien ny, bło gi
i nie za leż ny - w sen sie peł nej kon tro li nad wła snym lo sem.

Bud da utrzy my wał, że nie ma ta kie go bytu - od wo ły wał się
przy tym do do świad cze nia. Po wie dział, że je śli ob ser wu jesz
swo je wnę trze, sie bie, swo je ży cie men tal ne, wszyst ko, co za- 
ob ser wu jesz, mo żesz umie ścić pod pię cio ma na głów ka mi: for- 
ma, uczu cie, per cep cja, wola, prze ja wy świa do mo ści. Ni cze- 
go, co od kry je my w tych ka te go riach, nie moż na uznać za
trwa łe. Nie ma wśród nich ni cze go nie za leż ne go ani osta tecz- 
nie bło gie go. Wszyst ko w nich po wsta je w za leż no ści od wa- 
run ków i w taki czy inny spo sób jest nie za do wa la ją ce. Tych
pięć ka te go rii lub sku pisk jest anat ma nem. Nie two rzą żad ne- 
go ta kie go ja, któ re go ist nie nie po stu lo wa li Hin du si z cza sów
Bud dy. Ta kie ja nie ist nie je ani w nich, ani poza nimi, ani nie
łą czy się z nimi w ża den inny spo sób.

 

Note 16)



Note 16

Wśród wie lu tek stów na zy wa nych upa ni sza da mi, jest trzy na- 
ście głów nych. Po wsta wa ły one w okre sie od 8 do 4 wie ku
p.n.e. i two rzą pod sta wę szko ły hin du skiej fi lo zo fii zwa nej
we dan tą. At man jest jed nym z ich głów nych te ma tów.
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Trzy wy zwo le nia

Wi dze nie uwa run ko wa nej eg zy sten cji, wi dze nie ży cia w ten
spo sób, jako nie zmien nie pod le ga ją ce go cier pie niu, nie trwa ło- 
ści, pu st ce ja, zwa ne jest wi pa śja ną (w san skry cie) lub wi pas- 
sja ną (w pali), co po pol sku tłu ma czy się jako „wgląd”.

Wgląd nie jest in te lek tu al nym zro zu mie niem. Roz wi nąć go
moż na tyl ko w opar ciu o kon tro lo wa ny, oczysz czo ny, uwznio- 
ślo ny, skon cen tro wa ny, zin te gro wa ny umysł - ina czej mó- 
wiąc, po przez prak ty kę me dy ta cji. Wgląd jest bez po śred nią,
in tu icyj ną per cep cją, któ ra ma miej sce w głę bo kiej me dy ta cji,
kie dy zwy kłe men tal ne pro ce sy zo sta ły za wie szo ne. Wstęp ne
in te lek tu al ne zro zu mie nie tych trzech cech jest na pew no po- 
moc ne, ale osta tecz nie wgląd jest czymś, co prze kra cza in te- 
lek tu al ne dzia ła nia umy słu.

A więc w me dy ta cji przy po mo cy wglą du wi dzisz, że wszyst- 
ko bez wy jąt ku cze go do świad czasz pię cio ma zmy sła mi
i umy słem - wszyst ko, co mo żesz po czuć, do tknąć, po wą chać,
po sma ko wać, zo ba czyć i po my śleć - jest uwa run ko wa ne, pod- 
le ga cier pie niu, jest nie trwa łe i nie ma ja. Kie dy wi dzisz rze- 
czy w ten spo sób, do świad czasz tego, co tech nicz nie zwie się
od ra zą lub obrzy dze niem i od wra casz się od uwa run ko wa ne- 
go. Trze ba za uwa żyć, że to jest do świad cze nie du cho we, a nie
re ak cja psy cho lo gicz na; od wra casz się nie dla te go, że oso bi- 
ście czu jesz od py cha nie od rze czy jako ta kich, lecz dla te go, że
wi dzisz, iż nie war to mieć uwa run ko wa ne go na jego wa run- 
kach. Zde cy do wa ne od wró ce nie się od uwa run ko wa ne go do
nie uwa run ko wa ne go na zy wa ne jest wej ściem w „stru mień”
pro wa dzą cy do nir wa ny.

W tym punk cie mu si my strzec się przed opacz nym zro zu mie- 
niem. Nie któ re szko ły bud dyj skie trak tu ją uwa run ko wa ne
i nie uwa run ko wa ne jak by były dwie ma zu peł nie róż ny mi
rzeczar ni, dwie ma osta tecz ny mi za sa da mi w ja kie goś ro dza ju
fi lo zo ficz nym du ali zmie. Ale tak nie jest. Nie jest tak, że
z jed nej stro ny mamy uwa run ko wa ne, z dru giej nie uwa run ko- 
wa ne, a mię dzy nimi cią gnie się ol brzy mia prze paść. One bar- 
dziej przy po mi na ją dwa bie gu ny. Nie któ re szko ły bud dyj skie



mó wią, że nie uwa run ko wa ne jest sa mym uwa run ko wa nym,
kie dy uwa run ko wa ne wi dzia ne jest w jego osta tecz nej głę bi
lub w nie ja ko no wym, wyż szym wy mia rze . Nie uwa run- 
ko wa ne osią ga się po przez wy star cza ją co głę bo kie po zna nie
uwa run ko wa ne go, po przez zej ście na samo dno uwa run ko wa- 
ne go i (by tak po wie dzieć) wyj ście dru gą stro ną. Ina czej mó- 
wiąc, uwa run ko wa ne i nie uwa run ko wa ne są, w pe wien spo- 
sób, dwie ma stro na mi jed nej mo ne ty.

Na ten bar dzo waż ny punkt wi dze nia na cisk kła dzie wspól na
wszyst kim szko łom na uka zwa na trze ma wi mok sza mi, czy li
„wy zwo le nia mi” . Cza sem na zy wa ne są one rów nież
trze ma sa ma dhi lub trze ma „drzwia mi”: trze ma drzwia mi,
przez któ re moż na dojść do oświe ce nia.

Pierw szym z tych wy zwo leń jest apra ni bi ta, „nie na kie ro wa- 
ny” lub „bez stron ny”. To stan men tal ny, któ ry nie skła nia się
w żad ną stro nę, wol ny od upodo bań i uprze dzeń, do sko na- 
le spo koj ny, do sko na le opa no wa ny. Dla te go jest „dro gą” do
nie-uwa run ko wa ne go, ale dro gą, któ ra wy ma ga nie po dą ża- 
nia w żad nym okre ślo nym kie run ku. Tyl ko wów czas chcesz
iść w okre ślo nym kie run ku, kie dy masz kon cep cję tego kie- 
run ku i pra gniesz tam pójść. Je śli nie ma żad ne go okre ślo ne go
kie run ku, w któ rym chcesz pójść, wte dy po pro stu nie ja ko nie
poruszasz się. Ten stan moż na po rów nać do do sko na le okrą- 
głej kuli na do sko na le pła skiej płasz czyź nie. Po nie waż płasz- 
czy zna jest cał ko wi cie pła ska, do sko na ła kula nie to czy się
w żad nym okre ślo nym kie run ku. Wi mok sza nie ukie run ko wa- 
nia jest po dob na. To stan cał ko wi tej rów no wa gi, w któ rej nie
mamy żad nej ego istycz nej mo ty wa cji, żeby coś ro bić - lub na- 
wet, żeby nie ro bić ni cze go. A więc jest to dro ga pro wa dzą ca
do rze czy wi sto ści, do oświe ce nia.

Dru gie wy zwo le nie, dru gie drzwi do nie uwa run ko wa ne go, to
ani mit ta, „bez zna ko wość”. Ni mit ta do słow nie zna czy znak, ale
może tak że ozna czać sło wo lub kon cep cję, a więc ani mit ta jest
dro gą do nie uwa run ko wa ne go, któ ra po mi ja wszel kie sło wa
i my śli. To bar dzo szcze gól ne do świad cze nie. Po ka zu je
ono, że wszyst kie sło wa, wszyst kie kon cep cje są zu peł nie nie- 
od po wied nie. Nie cho dzi o to, że nie są zbyt od po wied nie, ale
o to że w isto cie w ogó le nic nie zna czą. To ko lej ne drzwi,
przez któ re do cho dzi my do ab so lut ne go, do nie uwa run ko wa- 

Note 17)

Note 18)



ne go. Ani mit ta to stan, w któ rym od ci na my wszel kie kon cep- 
cje rze czy wi sto ści. Ina czej mó wiąc, nie my śli my o rze czy wi- 
sto ści. Nie cho dzi mi o to, że „nie my śli my o niej” w zwy kły
spo sób, w jaki nie my śli my o rze czy wi sto ści. W koń cu, moż na
po wie dzieć, że więk szość z nas, przez więk szość cza su w ogó- 
le nie my śli o rze czy wi sto ści. Ale po osią gnię ciu tej wi mok szy
osią ga my nie ja ko po ziom rze czy wi sto ści, ale nie my śli my
o rze czy wi sto ści. Zda je my so bie spra wę, że żad ne sło wa czy
kon cep cje nie mogą mieć za sto so wa nia; fak tycz nie nie po ja- 
wia się na wet kon cep cja nie moż no ści za sto so wa nia. To jest
wi mok sza czy sa ma dhi nie obec no ści zna ku lub wy obra że nia.

Trze cim wy zwo le niem jest śun ja ta, pust ka. W tym sta nie wi- 
dzisz, że wszyst ko jest nie ja ko cał ko wi cie prze źro czy ste.
Nic nie ma wła snej isto ty, nic nie jest od ręb ne. W ję zy ku do- 
sko na ło ści mą dro ści, „pradź ńa pa ra mi ty”, rze czy są tym, czym
są, po nieważ nie są tym, czym są - moż na wy ra zić to tyl ko pa- 
ra dok sem. To jest wi mok sza pust ki.

Trzy wy zwo le nia re pre zen tu ją róż ne aspek ty nie uwa run ko wa- 
ne go; to zna czy, uka zu ją nie uwa run ko wa ne z róż nych punk- 
tów wi dze nia, któ re są rów nież róż ny mi spo so ba mi urze czy- 
wist nia nia go. W nie uwa run ko wa ne moż na wnik nąć po przez
bez stron ność, po przez bez zna ko wość i po przez pust kę. Jed- 
nak, jak już po wie dzie li śmy, nie uwa run ko wa ne osią ga my
przez do głęb ne po zna nie uwa run ko wa ne go. A więc moż na po- 
wie dzieć rów nież, że do trzech wy zwo leń do cho dzi my po- 
przez zgłę bia nie trzech lak szan, To zna czy, każ de z trzech wy- 
zwo leń moż na osią gnąć przez wy star cza ją co głę bo kie zro zu- 
mie nie od po wia da ją cej mu lak sza ny. W ten spo sób same trzy
lak sza ny moż na wi dzieć jako drzwi do wy zwo le nia.

Je śli wy star cza ją co głę bo ko wnik niesz w za sad ni czo nie za do- 
wa la ją cą na tu rę uwa run ko wa nej eg zy sten cji, zro zu miesz, że
w nie uwa run ko wa nym nie ma stron ni czo ści. Jest tak, po nie- 
waż kie dy wi dzisz cier pie nie tkwią ce w isto cie uwa run ko wa- 
nych rze czy, prze sta ją in te re so wać cię cele i dą że nia uwa run- 
ko wa nej eg zy sten cji. Je steś bar dzo spo koj ny i opa no wa ny, nie
skła niasz się ku temu czy tam te mu, nie masz wła snych pra- 
gnień ani ce lów. Za tem, je śli w uwa run ko wa ne wcho dzisz
przez cier pie nie, to w nie uwa run ko wa ne przez aspekt bez- 
stron no ści.



Al ter na tyw nie, kie dy kon cen tru jesz się na uwa run ko wa nym
jako na nie trwa łym, prze mi ja ją cym, po zba wio nym sta łej toż- 
sa mo ści, to je śli zej dziesz na samo dno - i by tak po wie- 
dzieć, wyj dziesz dru gą stro ną - urze czy wist nisz nie uwa run ko- 
wa ne jako nie ma ją ce żad ne go zna ku. Urze czy wist nisz pust kę
wszyst kich kon cep cji, prze kro czysz wszyst kie my śli; urze czy- 
wist nisz, je śli wo lisz, „wiecz ne” - choć nie to wiecz ne, któ re
trwa w cza sie, lecz wiecz ne, któ re prze kra cza czas.

I po trze cie, je śli kon cen tru jesz się na uwa run ko wa nym jako
po zba wio nym jaź ni, in dy wi du al no ści, ja, ty, mnie, moje,
to urze czy wist niasz nie uwa run ko wa ne jako śun ja tę, pust kę.
Póź nej roz wa ży my, czym jest „pust ka”.

W tym roz dzia le chcie li śmy rzu cić tro chę świa tła na te mat
trzech lak szan, trzech cech uwa run ko wa nej eg zy sten cji.
Mają one pod sta wo we zna cze nie nie tyl ko w bud dyj skiej fi lo- 
zo fii, ale i w bud dyj skim ży ciu du cho wym. We dług Bud dy,
do pó ki uwa run ko wa nej eg zy sten cji nie na uczy my się wi dzieć
w tych ka te go riach, do pó ty nie wi dzi my jej na pra wi ły. Je śli
wi dzi my co kol wiek in ne go, to jest to tyl ko ilu zja, zwy kła pro- 
jek cja. A kie dy uwa run ko wa ne za cznie my wi dzieć jako za sad- 
ni czo nie za do wa la ją ce, nie trwa le i po zba wio ne ja, wte dy krok
po kro ku za cznie my mieć prze bły ski nieuwa run ko wa ne go,
prze bły ski, któ re są na szym pod sta wo wym prze wod ni kiem na
bud dyj skiej ścież ce.

 



Note 17

Szcze gól nie tant ni, ze swą na uką o sa ha dży czy li wro dzo nej
na tu rze rze czy wi sto ści, wi dzi rze czy w ten spo sób; zob. w tym
roz dzia le pod roz dział: Dwie rze czy wi sto ści.
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Note 18

Trzy wy zwo le nia wspo mnia ne są w jed nym z tek stów Abhi- 
dham ma Pi ta ka ka no nu pali, Pa ti samb bi dha wag ga ii.58. Bud- 
dha gho sza oma wia je szcze gó ło wo w Wi sud dhit nag ga xxi.66-
71.
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4. Nir wa na

Kie dy bud dy ści spo ty ka ją nie bud dy stów, pierw szym py ta- 
niem ja kie sły szą naj pew niej jest: „Czym jest nir wa na?” Kie dy
by łem bud dyj skim mni chem wę dru ją cym po In diach, za uwa- 
ży łem, że gdy tyl ko za ją łem miej sce w po cią gu, na tych miast
ktoś pod cho dził do mnie (po nie waż w In diach lu dzie bez skrę- 
po wa nia roz po czy na ją roz mo wy) i mó wił: „Wy glą dasz na
bud dyj skie go mni cha. Po wiedz mi, pro szę - czym jest nir wa- 
na?”

To wła ści we py ta nie. Osta tecz nie do ty czy sa mej isto ty by cia
bud dy stą. Mo że my zo ba czyć bud dy stów za an ga żo wa nych we
wszel kie go ro dza ju ak tyw no ści, ale wszy scy mają na wzglę- 
dzie ten sam ogól ny cel. Moż na zo ba czyć ja poń skich mni- 
chów z ogo lo ny mi gło wa mi, w dłu gich, czar nych sza tach sie- 
dzą cych w rów nych rzę dach i me dy tu ją cych go dzi na mi w ci- 
szy i spo ko ju klasz to ru zen. Moż na zo ba czyć, jak zwy kli Ty- 
be tart czy cy wcho dzą wcze snym ran kiem po stop niach świą- 
tyń, nio sąc kwia ty, świecz ki i wiąz ki ka dzi deł, jak klę ka ją
i skła da ją ofia ry, śpie wa jąc po chwal ne wier sze dla Bud dy,
Dhar my i San ghi, a po tem zaj mu ją się swo imi co dzien ny mi
spra wa mi. Moż na zo ba czyć mni chów ze Sri Lan ki ślę czą cych
nad ma nu skryp ta mi spi sa ny mi na li ściach pal mo wych o stro- 
nach po sza rza łych ze sta ro ści. Moż na zo ba czyć lu dzi świec- 
kich w kra jach The ra wa dy po łu dnio wo-wschod niej Azji da ją- 
cych jał muż nę mni chom prze cho dzą cym ze swo imi czar ny mi
mi ska mi że bra czy mi. Moż na zo ba czyć za chod nich bud dy stów
pra cu ją cych ra zem w Ri ght Li ve li ho od.

Kie dy wi dzisz tę ol brzy mią pa no ra mę bud dyj skich dzia łań,
po ja wia się py ta nie: Dla cze go? Jaki jest po wód tego
wszystkie go? Jaki duch, jaki wiel ki im puls na pę dza tę całą
dzia łal ność? Co ci wszy scy lu dzie pró bu ją zro bić? Co pró bu ją
osią gnąć po przez me dy ta cję, od da wa nie czci, stu dio wa nie, da- 
wa nie jał muż ny, pra cę itd.?

Gdy byś za py tał o to któ re goś z tych lu dzi, praw do po dob nie
otrzy mał byś tra dy cyj ną od po wiedź: „Ro bi my to, żeby osią- 
gnąć nir wa nę, wy zwo le nie, oświe ce nie”. Ale czym za tem jest
nir wa na? Jak na le ży ją ro zu mieć, wy ja śniać? Jak ją włą czyć



we wła sną szcze gól ną men tal ność? Za czy nasz oczy wi ście szu- 
kać ana lo gii. Je śli po cho dzisz z ro dzi ny chrze ści jań skiej, bę- 
dziesz pró bo wał wy obra zić so bie nir wa nę jako wiecz ne ży cie
w nie bie po śmier ci. Je śli wyj miesz ją ze zwy cza jo we go kon- 
tek stu re li gij ne go, mo żesz na wet uwa żać ją za stan cał ko wi te- 
go uni ce stwie nia, wy ga sze nia.

Ale w rze czy wi sto ści tego ro dza ju zu peł nie błęd ne po glą dy
nie mają żad ne go uza sad nie nia. Bez tru du moż na wy ja śnić nir- 
wa nę, po nie waż sta ro żyt ne tek sty ka no nicz ne bar dzo ja sno
mó wią, czym ona jest, a czym nie jest. Je śli ktoś ma przed sta- 
wić te mat nir wa ny, po wi nien pew nie roz po cząć od omó wie nia
ety mo lo gii sło wa nir wa na - czy ozna cza ono „zga śnię cie”,
czy „uspo ko je nie”. Na stęp nie bez wąt pie nia wy ja śni, że, przy- 
naj mniej we dług tek stów pali, nir wa na po le ga na usu nię ciu
wszel kie go pra gnie nia, nie na wi ści i nie zna jo mo ści praw dzi wej
na tu ry rze czy.

W pew nym punk cie tra dy cyj nie mówi się, że nir wa na jest sta- 
nem naj wyż szej bło go ści, z któ rą ziem skiej bło go ści nie da
się po rów nać. A je śli ktoś chce bar dziej spe cja li stycz nie po- 
trak to wać te mat, może opi sać dwa ro dza je nir wa ny: kle śa nir- 
wa nę po le ga ją cą na usu nię ciu wszyst kich na mięt no ści i ska- 
lań; i skan dha nir wa nę po le ga ją cą na wy ga sze niu wszyst kich
pro ce sów psy cho fi zycz nej eg zy sten cji, a na wet tych, któ re za- 
cho dzą w cza sie śmier ci - jak ją zwie my - ko goś, kto już uzy- 
skał kle sa nir wa nę za ży cia .

Po tem moż na omó wić róż ne in ter pre ta cje nir wa ny w róż nych
szko łach bud dy zmu - w The ra wa dzie, Ma dh ja ma ce, Joga-cza- 
rze, tan trze, zen itd. W koń cu za wsze na le ży pod kre ślić, że nir- 
wa na nie jest wiecz nym ży ciem w chrze ści jań skim sen sie
ani uni ce stwie niem lub wy ga sze niem w ma te ria li stycz nym
sen sie -    że tu taj, jak wszę dzie in dziej trze ba po dą żać środ ko- 
wą ścież ką mię dzy dwo ma skraj ny mi po glą da mi.

Tak nir wa na jest tra dy cyj nie przed sta wia na. Być może przede
wszyst kim okre śla na jest po pu lar nie jako cel bud dy zmu. Wła- 
śnie ze wzglę du na ten szcze gól ny spo sób sy tu owa nia tej kon- 
cep cji, nie któ rym lu dziom wyda się - moim zda niem nie słusz- 
nie - że w tym roz dzia le moje po dej ście jest ra czej nie orto dok- 
syj ne.

Note 19)



Note 19

Kie sa nir wa na jest rów no znacz na z osią gnię ciem sta nu ar ha ta;
skand ha nir wa na jest rów no znacz na z osią gnię ciem pa ri nir- 
wa ny („peł nej’’ nir wa ny) - ten ter min zwy kle uży wa ny jest
w od nie sie niu do śmier ci Bud dy, ale w rze czy wi sto ści może
być sto so wa ny w od nie sie niu do śmier ci każ de go ar ha ta.

Back



Psy cho lo gia okre śla nia celu

Na świe cie ist nie ją wszel kie go ro dza ju gru py lu dzi - re li gij ne,
po li tycz ne, kul tu ro we, cha ry ta tyw ne itd. - a każ da gru pa ma
swój cel, czy bę dzie to wła dza, bo gac two, czy coś in ne go, co
daje za do wo le nie. Ten cel może słu żyć do bru gru py lub do bru
in nych. Wy da wać by się mo gło, że bud dy ści po dob nie mają
swój wła sny cel, któ ry na zy wa ją nir wa ną. Przyj rzyj my
się więc, jak ro zu mia na jest idea celu, któ ry na le ży osią gnąć
lub urze czy wist nić, a po tem sprawdź my, w ja kim stop niu
moż na tę ideę od nieść do nir wa ny.

Od razu po win no być ja sne, do cze go ta me to da ma nas do pro- 
wa dzić. Fak tem jest, że za wsze, gdy sło wa uży wa ne są w spo- 
sób luź ny, bez zwa ża nia na ich wła ści we zna cze nie, uru cha mia
to se rię nie po ro zu mień. Jest tak szcze gól nie wte dy, gdy ter mi- 
ny i wy ra że nia zwią za ne z co dzien nym do świad cze niem, jak
„cel”, sto su je my do do świad cze nia du cho we go czy trans cen- 
den tal ne go, jak „nir wa na”. Je śli nie są cał kiem od po wied nie,
to po win ni śmy być tego świa do mi, je śli są zu peł nie nie od po- 
wied nie, to mu si my na nowo prze my śleć całą tę kwe stię.

Pa mię ta jąc o tym, zba daj my nie co bli żej ideę celu. Cel jest
czymś, do cze go dą ży my. Je śli chcesz, mo żesz wpro wa- 
dzić roz róż nie nie mię dzy dą że niem, żeby być, i żeby mieć.
Ale w isto cie te dwie po sta wy spro wa dza ją się do tego sa me- 
go: „po sia da nie” jest czymś w ro dza ju za stęp cze go „by cia”.
Ce lem jest w koń cu coś, czym chcesz być. Za łóż my, że two im
ce lem jest bo gac two: mo żesz po wie dzieć, że two im ce lem jest
po sia da nie bo gac twa, albo że two im ce lem jest by cie bo ga- 
tym, ale oczy wi ście po sia da nie moż na spro wa dzić do by cia,
ist nie nia.

Jest je den pod sta wo wy (choć oczy wi sty) wa ru nek wstęp ny
przy okre śla niu celu: musi on re pre zen to wać coś, czym nie je- 
steś. Nie chcesz mieć cze goś, co już masz lub być kimś,
kim już je steś. Mo żesz tyl ko chcieć być kimś, kim nie je steś -
co oczy wi ście su ge ru je, że nie za do wa la cię to, kim je steś. Je- 
śli za do wa la cię to, kim je steś, ni g dy nie bę dziesz dą żył do
tego, żeby być kimś, kim nie je steś.



Przy pu ść my, dla przy kła du, że two im ce lem są pie nią dze
i wła sność ma te rial na. Uczy ni łeś te rze czy swo im ce lem, po- 
nie waż je steś nie za do wo lo ny z by cia bied nym. Lub je śli, po- 
wiedz my, za swój cel ob ra łeś wie dzę, je śli chcesz po sze rzyć
swo je ro zu mie nie, zgłę bić pod sta wo we za sa dy itd., to chcesz
to zro bić, po nie waż je steś nie za do wo lo ny ze swo jej obec nej
igno ran cji.

Nie za wsze wi dzi my to w tak jed no znacz nych ka te go riach, ale
taki jest pod sta wo wy wzo rzec okre śla nia celu; i jest to zu peł- 
nie wła ści wy spo sób po stę po wa nia na na szym wła snym po zio- 
mie. Ale po pa da my w ta ra pa ty, kie dy tę me to dę prze no si- 
my w ży cie du cho we - nie ro zu miem przez to ja kiejś wznio- 
słej sfe ry do świad cze nia, od le głej od co dzien nych spraw.
Przez ży cie du cho we ro zu miem coś bar dzo zwy kłe go.

Wszyst kie na sze za wi łe pro ble my moż na spro wa dzić do jed- 
ne go naj bar dziej pod sta wo we go pro ble mu, któ rym jest nie za- 
do wo le nie w ta kiej czy in nej for mie. Na przy kład, zły hu- 
mor jest pro ble mem, bo nas przy gnę bia, a rów nie do brze moż- 
na ująć to od wrot nie, przy gnę bie nie wpra wia nas w zły hu- 
mor. Cho ciaż zwy kle o swo im pro ble mie nie my śli my jako
o nie za do wo le niu jako ta kim, ale osta tecz nie jest on wła śnie
nie za do wo le niem.

A za tem pró bu je my uciec od nie za do wo le nia i osią gnąć szczę- 
ście. W tym celu pró bu je my od bić się nie ja ko od uczu cia nie- 
za do wo le nia czy przy gnę bie nia i uzy skać prze ciw ny stan lub
do świad cze nie szczę ścia; a to zwy kle wią że się z lgnię ciem do
ja kie goś przed mio tu lub do świad cze nia, któ re, jak wie rzy my,
da nam szczę ście, któ re go szu ka my.

Kie dy czu je my się nie szczę śli wi, obie ra my szczę ście jako cel,
któ ry sta ra my się osią gnąć. I jak wszy scy wie my, nie osią ga- 
my go. Przez wszyst kie ży wo ty w taki czy inny spo sób szu ka- 
my szczę ścia. Nikt nie szu ka nie do li. Nikt nie szu ka nie szczę- 
ścia. Wszy scy szu ka ją szczę ścia. Nikt nie może po wie dzieć,
że jest tak szczę śli wy, że nie może so bie wy obra zić tro chę
więk sze go szczę ścia. Więk szość lu dzi, je śli są wo bec sie bie
szcze rzy, musi przy znać, że ich ży cie skła da się z chwiej ne go
sta nu nie po ko ju i nie za do wo le nia, prze ry wa ne go chwi la mi



szczę ścia i ra do ści, któ re po zwa la ją im na krót ko za po mnieć
o smut ku i roz go ry cze niu.

Ale moż li wość by cia szczę śli wym sta je się ce lem każ de go -
ce lem, któ ry nie może zo stać osią gnię ty, po nie waż szczę- 
ście jest ulot ne. Jed nak mimo to wszy scy wciąż obie ra my ten
uro jo ny cel, po nie waż al ter na ty wa jest zbyt wy ma ga ją ca. Tą
al ter na ty wą jest po pro stu by cie świa do mym.

Okre śla nie ce lów - co ozna cza pró bę uciecz ki od obec ne go do- 
świad cze nia - jest w isto cie sub sty tu tem świa do mo ści, sa mo- 
po zna nia. Je śli na wet uzy ska my pe wien sto pień sa mo po zna- 
nia, to nie utrzy mu je my go, po nie waż by ło by to zbyt groź ne.
Za wsze koń czy my usta la jąc cele, za miast pod trzy my wać świa- 
do mość.

By wdziać pro sty przy kład, za łóż my, że mam pro blem z pa no- 
wa niem nad sobą. Bar dzo ła two się złosz czę, naw’et wpa dam
w gniew - byle drob nost ka może wy trą cić mnie z rów no wa- 
gi. Mój zły hu mor spra wia, że ży cie moje i in nych jest trud ne,
być może na wet nie szczę śli we. I za łóż my, że któ re goś dnia się
bu dzę i uzna ję, że co za dużo, to nie zdro wo, i czas już
z tym skoń czyć. Co ro bię? Okre ślam dla sie bie cel - cel by cia
w do brym hu mo rze. My ślę: „Oto je stem - bez wąt pie nia je- 
stem wy bu cho wy: jed nak moim ce lem jest być ła god nym
i sym pa tycz nym, za wrze od po wia dać miło, za wrze być go to- 
wym nad sta wić dru gi po li czek”.

Jed nak, co się na praw dę dzie je? Ktoś taki nie mal za wsze po- 
no si po raż kę. In ten cja - na wet sto pień sa mo po zna nia - są god- 
ne po dzi wu. Ale wkrót ce jego po sta no wie nie słab nie. W ze- 
tknię ciu z tymi sa my mi sta ry mi sy tu acja mi, re agu je w ten sam
sta ry na wy ko wy spo sób - i pew nie ob wi nia jąc za to tych sa- 
mych lu dzi i te same ze wnętrz ne oko licz no ści. Ale dla cze- 
go tak jest? Każ dy, kto za czął kie dyś za uwa żać, że sam, przy- 
najmniej w pew nym stop niu, two rzy swo je pro ble my, za uwa- 
żył też, że wła śnie tak to się dzie je. Ale dla cze go to się dzie je?

Po wo dem jest to, że cią gle zaj mu je my się symp to ma mi, za- 
miast cho ro bą. Je śli pró bu je my uwol nić się od swo je go nie- 
szczę ścia, sta ra jąc się po pro stu być w do brym hu mo rze,
to wciąż nie je ste śmy świa do mi pod sta wo wej przy czy ny swo- 
je go złe go hu mo ru. A je śli to nie jest usta lo ne, je śli nie wie my,



dla cze go je ste śmy w złym hu mo rze, je śli nie wie my, co po wo- 
du je gniew ną od po wiedź lub gwał tow ną re ak cję, to w żad nym
ra zie nie mo że my mieć na dziei, że na bie rze my ła god ne go
uspo so bie nia.

Ja ki kol wiek mamy pro blem, au to ma tycz nie - nie mal in stynk- 
tow nie - obie ra my so bie za cel by cie szczę śli wym, żeby uciec
od swo je go nie za do wo le nia. Je śli na wet po ja wi się odro bi- 
na świa do mo ści, drob ny wgląd, nie pod trzy mu je my go. Po- 
wra ca my au to ma tycz nie do usta la nia ta kie go, czy in ne go celu,
za miast pod trzy my wać świa do mość i pró bo wać zro zu mieć
bar dzo głę bo ko, dla cze go ten pro blem po wsta je. Okre śla nie
celu to au to ma tycz ny od ruch, żeby omi nąć roz wój świa do mo- 
ści i sa mo po zna nia - krót ko mó wiąc, żeby uciec od sie bie.

Ale, jak to zmie nić? Mu si my za cząć od zmia ny na sta wie nia.
Za miast pró bo wać uciec od sie bie, mu si my uznać praw dę
o tym, jacy je ste śmy. Mu si my zro zu mieć - nie tyl ko in te lek tu- 
al nie - dla cze go je ste śmy tym, czym je ste śmy. Je śli cier pi my,
nie się ga my od razu po cze ko la dę. Mu si my uznać fakt, że cier- 
pi my i ba dać go co raz głę biej. Lub - za leż nie od oko licz no ści -
je śli je ste śmy szczę śli wi, mu si my uznać to w peł ni, przy swa- 
jać so bie co raz głę biej. Za miast ucie kać w po czu cie winy lub
odu rze nie eks cy ta cją, mu si my zro zu mieć, dla cze go, jaka jest
praw dzi wa na tu ra tego szczę ścia, skąd na praw dę przy cho dzi.
I zno wu nie jest to tyl ko zro zu mie nie in te lek tu al ne; to musi
wnik nąć w nas bar dzo głę bo ko.

U nie któ rych lu dzi tego ro dza ju zro zu mie nie, roz po zna nie czy
wgląd po ja wi się pod czas me dy ta cji. Me dy ta cja nie jest tyl ko
sku pie niem umy słu na ja kimś przed mio cie lub roz wa ża- 
niem ja kiejś idei. W isto cie wy ma ga ona - mię dzy in ny mi -
zej ścia do sa mej pod sta wy umy słu, nie ja ko roz świe tle nia ca łe- 
go umy słu od dołu do góry. Cho dzi w niej o to, że by śmy uj- 
rze li na sze mo ty wa cje, głę bo ko za ko rze nio ne przy czy ny na- 
szych sta nów men tal nych, do świad czeń, ra do ści i cier pie nia
itd. W ten spo sób do ko na się praw dzi wy roz wój świa do mo ści.

Ale do cze go to wszyst ko pro wa dzi? Co to wszyst ko ma
wspól ne go z nir wa ną? Może się zda wać, że zbo czy li śmy z te- 
ma tu, ale w isto cie wy ko na li śmy nie zbęd ne przy go to wa nie
grun tu. W przy pad ku nie któ rych rze czy, je śli pod cho dzi się do



nich zbyt bez po śred nio, moż na chy bić celu. Te raz mo że my
uka zać z pew ne go punk tu wi dze nia spo sób, w jaki nir wa na
jest tra dy cyj nie opi sy wa na - lub ra czej wpływ, jaki wy war ły
na nas te tra dy cyj ne opi sy.

Za łóż my, dla przy kła du, że prze cho dzę przez trud ny, przy gnę- 
bia ją cy czas i czu ję się nie szczę śli wy. Wtem pew ne go dnia
wpa da mi w ręce książ ka, w któ rej czy tam, że nir wa na
jest naj wyż szym szczę ściem, naj wyż szą bło go ścią. Jak za re- 
agu ję? Bar dzo moż li we, że po my ślę: „Świet nie - wła śnie tego
chcę - bło go ści, szczę ścia”. Nir wa na sta nie się moim ce lem.
A to zna czy, że w isto cie swo im ce lem uczy nię brak świa do- 
mo ści. Ucze pię się nir wa ny - na zwa nej naj wyż szą bło go ścią -
po nie waż tak się skła da, że pa su je do mo ich su biek tyw nych
po trzeb i uczuć w tym kon kret nym cza sie. Taka re ak cja nie ma
oczy wi ście nic wspól ne go z by ciem bud dy stą, ale wła śnie
w taki spo sób wie lu z nas pod cho dzi do bud dy zmu i fak tycz- 
nie uży wa go w cał ko wi cie nie świa do my, nie mal au to ma tycz- 
ny spo sób. Nie świa do mie pró bu je my użyć nir wa ny do roz wią- 
za nia pro ble mów, któ re na praw dę mogą być roz wią za ne tyl ko
przy po mo cy świa do mo ści.

Od nie za do wo le nia nie uwol ni my się uda jąc przed sobą, że je- 
ste śmy szczę śli wi, ukry wa jąc swo ją nie do lę. Pierw szym kro- 
kiem jest uzna nie praw dy o swo im po ło że niu: je śli u pod- 
staw na sze go ży cia leży po czu cie nie za do wo le nia, mu si my
sta wić czo ła temu fak to wi. Na pew no do brze jest mieć ra do sną
i opty mi stycz ną po sta wę, ale nie za cenę okła my wa nia sie bie.
Wy star czy spoj rzeć na twa rze lu dzi, któ rych wi dzisz w każ- 
dym mie ście, żeby zo ba czyć „ozna ki sła bo ści, ozna ki nie do li”,
któ re Wil liam Bla ke wi dział dwie ście lat temu w Lon dy nie,
a jed nak nie wie lu lu dzi przy zna się do swo je go nie szczę ścia
na wet przed sobą sa my mi.

Ża den po stęp się nie do ko na, do pó ki nie po go dzi my się z na- 
szym rze czy wi stym do świad cze niem, do pó ki nie po zna my na- 
sze go nie za do wo le nia we wszyst kich jego aspek tach, do pó- 
ki nie na uczy my się z nim żyć i je ba dać. Czym w grun cie rze- 
czy jest to, co czy ni nas nie szczę śli wy mi? Co jest jego źró- 
dłem? Ni g dzie nie doj dzie my, szu ka jąc dro gi wyj ścia z na szej
nie do li, dą żąc do celu szczę ścia lub na wet nir wa ny. Błę dem
jest po stu lo wać cel nir wa ny zbyt szyb ko lub zbyt nie świa do- 



mie. Mo że my je dy nie pró bo wać co raz ja śniej i wy raź niej wi- 
dzieć, czym jest w nas to, co czy ni nas nie szczę śli wy mi. Tyl ko
w ten spo sób osią gnie my nir wa nę.

W tym sen sie nir wa ny nie moż na wi dzieć jako uciecz ki od
nie szczę ścia. Na sze zbyt usil ne pró by uciecz ki od nie szczę- 
ścia nie po zwa la ją nam osią gnąć tego celu. Praw dzi wym klu- 
czem jest świa do mość, sa mo po zna nie. Moż na to wy ra zić -
przy po mo cy pa ra dok su - rów nież tak, że ce lem bud dy zmu
jest by cie w peł ni i cał ko wi cie świa do mym na wszyst kich po- 
zio mach na szej po trze by osią gnię cia celu. Idąc nie co da lej,
mo że my tak że po wie dzieć, że nir wa na po le ga na peł nej i cał- 
ko wi tej świa domo ści tego, dla cze go w ogó le chce my osią gnąć
nir wa nę. Je śli w peł ni ro zu miesz, dla cze go chcesz osią gnąć
nir wa nę, to osią gną łeś nir wa nę. Mo że my pójść jesz cze da lej.
Mo że my na wet po wie dzieć, że nie świa do ma oso ba po trze bu je
nir wa ny, ale nie jest w sta nie jej na praw dę po jąć. Z dru giej
stro ny, świa do ma oso ba ja sno zda je so bie spra wę z tego celu,
ale go nie po trze bu je. Tak to na praw dę wy glą da.

A za tem tu taj mamy je den z pod sta wo wych mi nu sów kon wen- 
cjo nal nych okre śleń nir wa ny jako tego, czy tam te go. Po pro stu
ak cep tu je my lub od rzu ca my ten czy tam ten aspekt nir wa ny
zgod nie z na szy mi w du żej mie rze nie świa do my mi po trze ba- 
mi. Je śli pod sta wo wym - a za tem nie świa do mym - na pę dem
na sze go ży cia jest szu ka nie przy jem no ści, to za re agu je my na
ideę nir wa ny jako naj wyż szej bło go ści. Z dru giej stro ny, je- 
śli emo cjo nal nie kie ru je nami fun da men tal na po trze ba wie dzy,
zro zu mie nia, zo ba cze nia, co się na praw dę dzie je, wów czas
nie mal au to ma tycz nie na szym ce lem uczy ni my stan peł nej ilu- 
mi na cji. Je że li na to miast czu je my, że ży cie nas przy tła cza lub
ogra ni cza, je że li w dzie ciń stwie by li śmy kon tro lo wa ni i trzy- 
ma ni w ry zach lub je że li mamy po czu cie, że na sze szcze gól ne
oko licz no ści ży cio we - bie da, znie wo le nie pra cą lub ro dzi ną
albo ko niecz no ścią opie ki nad star szy mi krew ny mi - ogra ni- 
cza ją na sze moż li wo ści, to po cią gnie nas idea nir wa ny jako
wol no ści, wy zwo le nia.

W ten spo sób pół świa do mie usta la my cele opar te na na szym
wła snym psy cho lo gicz nym lub spo łecz nym uwa run ko wa- 
niu, za miast co raz peł niej ro zu mieć, dla cze go czu je my się nie- 
za do wo le ni, dla cze go czu je my się, jak by śmy byli „w ciem no- 



ści” lub dla cze go od czu wa my brak swo bo dy. Nir wa na sta je się
je dy nie pro jek cją na szych wła snych do cze snych ce lów.

Dla te go, kie dy roz wa ża my te mat nir wa ny, cel bud dy zmu, nie
po win ni śmy py tać: „Czym jest nir wa na?”, lecz: „Dla cze go in- 
te re su je mnie nir wa na? Dla cze go czy tam tę książ kę za miast
tam tej lub za miast, po wiedz my, oglą dać te le wi zję?” Z cie ka- 
wo ści, z obo wiąz ku, z próż no ści, żeby po pro stu zo ba czyć,
jak San gha rak szi ta po ra dzi so bie z tym draż li wym te ma tem?
Czy jest w tym coś głęb sze go?

Ale na wet te py ta nia nie roz wią żą pro ble mu. Je śli to cie ka- 
wość, to dla cze go cie ka wi nas nir wa na? Je śli obo wią zek, wo- 
bec cze go lub kogo na praw dę czu je my się zo bo wią za ni? Je śli
próż ność, dla cze go chce my pysz nić się w ten szcze gól ny spo- 
sób? Co kry je się pod na szym za in te re so wa niem? Je śli w na- 
szej mo ty wa cji jest coś głęb sze go, to co to jest?

Te py ta nia mogą wy da wać się nie kon wen cjo nal ne lub nie orto- 
dok syj ne i sta wia jąc je, może nie do wie my się wie le o bud dy- 
zmie lub nir wa nie w czy sto obiek tyw nym, hi sto rycz nym sen- 
sie. Ale do wie my się wie le o tym, co bud dyj skie idee rze czy- 
wi ście re pre zen tu ją. Je śli po dą ży my tym kon kret nym to- 
kiem py tań, nie ustan nie pró bu jąc wnik nąć w głę bię wła sne go
umy słu, mo że my na wet nie co zbli żyć się do celu nir wa ny.

Cza sem mu si my po pro stu zmie nić całe na sze na sta wie nie.
W przy pad ku wiel kie go te ma tu nir wa ny, abs trak cyj ne, on to lo- 
gicz ne po dej ście samo z sie bie nie wie le daje. Mu si my za- 
cząć ba dać wła sny sto su nek do nir wa ny, ba da jąc spo sób,
w jaki ją so bie wy obra ża my. Znacz nie bar dziej praw do po dob- 
ne jest, że to zbli ży nas do głęb szej świa do mo ści, a tym sa- 
mym do nir wa ny, niż każ da ilość czy sto me ta fi zycz nych lub
psy cho lo gicz nych wy wo dów. Może rów nież przy go to wać nas
na coś jesz cze głęb sze go i waż niej sze go niż nir wa na - na ta- 
jem ni cę pust ki.



5. Ta jem ni ca Pust ki

Pier wot ne chrze ści jań stwo nie było re li gią do gma tów, lecz
„ta jem nic” - i fak tycz nie wschod nie or to dok syj ne ko ścio- 
ły wciąż mó wią o ta jem ni cach chrze ści jań stwa. Wiel ka noc, na
przy kład, jest świę to wa niem ta kiej ta jem ni cy upa mięt nia ją cej,
zgod nie z chrze ści jań ską tra dy cją i wia rą, ukrzy żo wa nie
i zmar twych wsta nie Chry stu sa.

Więk szość or to dok syj nych, prak ty ku ją cych chrze ści jan trak tu- 
je oba te zda rze nia do słow nie. Wie rzą, że Chry stus zo stał
wskrze szo ny w ten sam fi zycz ny, hi sto rycz ny spo sób,
w jaki zo stał ukrzy żo wa ny, i że po tem wstą pił do nie ba ra zem
ze swo im cia łem, krwią i ko ść mi, i wszyst kim, co do nich na- 
le ży. Więk szość prak ty ku ją cych chrze ści jan wie rzy, że cały
jego psy cho fi zycz ny or ga nizm wzniósł się do nie ba zu peł nie
do słow nie i fi zycz nie, i usiadł, przy pusz czal nie na fi zycz nym
miej scu, po pra wi cy Ojca.

Bud dy ści oczy wi ście w to nie wie rzą. Je śli ukrzy żo wa nie rze- 
czy wi ście mo gło mieć miej sce, to zmar twych wsta nie i wnie- 
bo wstą pie nie są, z bud dyj skie go punk tu wi dze nia, nie wąt pli- 
wie mi ta mi. Nie zna czy to, że te mity nie są praw dzi we. Kie- 
dy mó wię, że zmar twych wsta nie, i w isto cie ukrzy żo wa nie, są
za sad ni czo lub głów nie mi ta mi, nie cho dzi mi o to, że nie
są praw dzi we. Na my śli mam to, że za war ta w nich praw da
jest na tu ry du cho wej, a nie na uko wej czy hi sto rycz nej.

Z bud dyj skie go punk tu wi dze nia ukrzy żo wa nie, zmar twych- 
wsta nie, w isto cie całe świę to Wiel ka no cy, re pre zen tu je du- 
cho we od ro dze nie po du cho wej śmier ci. Re pre zen tu je trium- 
fal ne wy ło nie nie się no we go ro dza ju ist nie nia, na wet no we go
ro dza ju świa do mo ści, ze sta re go ist nie nia i sta rej świa do mo- 
ści. Mo że my na wet po wie dzieć, że re pre zen tu je - uj mu jąc to
ter mi na mi bud dy zmu zen - wiel ką śmierć, któ ra na stę pu je
przed osią gnię ciem wiel kie go oświe ce nia .

Świę to Wiel ka no cy wy wo dzi się z po gań skie go świę ta. Ob- 
cho dzo ne jest na wio snę, kie dy drze wa wy pusz cza ją nowe li- 
ście, kie dy po dłu gich zi mo wych mie sią cach zno wu za czy na- 
my sły szeć śpiew pta ków. We dług Beda Czci god ne go,
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w jego Hi sto ria ec c le sia sti ca gen tis An glo rum, sło wo „Wiel- 
ka noc” po cho dzi od an glo sa skie go sło wa eostre, któ re, jak
mówi, było imie niem przed chrze ści jań skiej bry tyj skiej bo gi ni
- praw do po dob nie bo gi ni płod no ści. I oczy wi ście Bi blia nie
daje żad nych pod staw do da ro wa nia jaj wiel ka noc nych. Jaj ko,
nie roz bi te jaj ko jest uni wer sal nym sym bo lem ży cia, szcze gól- 
nie no we go, od ra dza ją ce go się ży cia. Jest sym bo lem zmar- 
twych wsta nia w naj szer szym sen sie, wy stę pu ją cym prak tycz- 
nie we wszyst kich tra dy cjach re li gij nych.

Na przy kład na etru skich ma lo wi dłach gro bo wych, da to wa- 
nych na 1000 lat p.n.e., zmar li czę sto przed sta wia ni są na ścia- 
nach wła snych gro bow ców uło że ni na kla sycz nych ło żach
w po zy cji pół le żą cej. W wy cią gnię tych rę kach trzy ma ją jaj ko,
sym bol ich wia ry, że śmierć nie była koń cem, że po niej na stą- 
pi now’e ży cie. Ten sam sym bol spo ty ka my w bud dyj skich
źró dłach li te rac kich. Bo hi sat twa, ktoś, kto cał ko wi cie po świę- 
cił się osią gnię ciu oświe ce nia dla do bra wszyst kich istot, w pi- 
smach ma ha ja ny przed sta wia ny jest przez Bud dę jako ktoś,
kto jest w trak cie wy do by wa nia się ze sko ru py jaj ka nie wie- 
dzy.

A za tem ta jem ni ca Wiel ka no cy ma zna cze nie dla wszyst kich,
któ rzy wy czu le ni są na wie le pod tek stów tego świę ta, mimo że
wciąż ofi cjal nie pod trzy my wa na jest pro stac ko do słow na in- 
ter pre ta cja jego mi tów, któ ra nie po zwa la bud dy stom świę to- 
wać go tak, jak to czy nią chrze ści ja nie. Świę to Wiel ka no cy
jest ta jem ni cą, po nie waż jego mity re pre zen tu ją nie dok try nę,
fi lo zo fię czy do gmat, ale do świad cze nie, coś za sad ni czo nie- 
prze ka zy wal ne go, ta jem ni cę. W swej uni wer sal no ści jest
to naj więk sza z chrze ści jań skich ta jem nic.

Bud dyzm rów nież ma swo je ta jem ni ce. Być może naj więk szą
z nich, tą, któ ra naj bar dziej bez kom pro mi so wo re pre zen tu je
za sad ni czo nie prze ka zy wal ne do świad cze nie, jest ta jem ni- 
ca pust ki, czy li w san skry cie śun ja ty. „Pust ka”, „pu stość” - lub
na wet, w tłu ma cze niu Gu en the ra, „ni cość” - jest wier nym tłu- 
ma cze niem śun ja ty. Moż na ją na wet prze ło żyć jako „zero”:
we współ cze snych ję zy kach In dii zero w ma te ma tycz nym sen- 
sie to śun ja. Ale, jak zo ba czy my, wszyst kie te mniej lub bar- 
dziej do słow ne, fi lo lo gicz nie po praw ne tłu ma cze nia mogą być
bar dzo my lą ce.



Śun ja ta jest głę bo ka ta jem ni cą nie dla te go, że jest nie zro zu- 
mia łą teo rią, trud ną dok try ną, czy szcze gól nie za wi łym ele- 
men tem bud dyj skiej fi lo zo fii. Jest ta jem ni cą, po nie waż nie jest
teo rią, dok try ną ani fi lo zo fia. Moż na na wet po wie dzieć, że jest
nie tyl ko ta jem ni cą; to „za gad ka owi nię ta w ta jem ni cę we- 
wnątrz sza ra dy” (by po słu żyć się sław nym po wie dze niem
Chur chil la cha rak te ry zu ją cym po li ty kę ra dziec ką). Śun ja ta,
„pust ka” czy „pu stość” to tyl ko sło wo uży wa ne na okre śle nie
do świad cze nia - du cho we go, na wet trans cen den tal ne go do- 
świad cze nia - któ re go w ża den spo sób nie po tra fi my opi sać.
Jest ta jem ni cą, po nie waż jest nie wy ra żal na. Mó wie nie o śun ja- 
cie tak jak by była dok try ną, teo ria, fi lo zo fią i ni czym wię cej to
ka ta stro fal ny błąd, po nie waż wy klu cza wszel ką moż li wość
głęb sze go zro zu mie nia.

Bez wąt pie nia ist nie je dok try na, a na wet teo ria czy fi lo zo fia
śun ja ty. Ale mu si my pa mię tać, że te kon cep tu al ne sfor mu ło- 
wa nia, jak wszyst kie inne w bud dyj skiej tra dy cji, słu żą je dy- 
nie ko mu ni ka cji mię dzy oświe co ny mi (tymi, któ rzy mie li do- 
świad cze nie śun ja ty) a nie oświe co ny mi (tymi, któ rzy nie mają
ta kie go do świad cze nia). To zna czy, re pre zen tu ją przede
wszyst kim - hi sto rycz nie bio rąc - to, co Bud da po wie dział
o wła snym do świad cze niu swo im bez po śred nim uczniom. Nie
tyl ko opi su ją praw dę do świad cze nia Bud dy, lecz wszyst kie, ze
swo ich róż nych kon tek stów, po ka zu ją me to dę, przy po mo cy
któ rej sami mo że my do świad czyć tej praw dy. Wszyst kie te tak
zwa ne dok try ny, opi sy, są tyl ko ele men ta mi „tra twy”, któ ra ma
je dy nie prze nieść nas przez wody na ro dzin i śmier ci, przez po- 
wódź uwa run ko wa nej eg zy sten cji, na brzeg nir wa ny. Poza tą
funk cją nie mają one żad ne go in ne go zna cze nia. Są środ ka mi
do celu, a nie ce lem sa mym w so bie.

Za wsze mu si my o tym pa mię tać, kie dy stu diu je my bud dyzm,
szcze gól nie w na szej ży wią cej się in for ma cją kul tu rze.
Wszyst ko, cze go mo że my do wie dzieć się o bud dy zmie,
a szcze gól nie o „fi lo zo fii” śun ja ty, za wsze za sad ni czo jest ta- 
jem ni cą, czymś, co trze ba do świad czyć w ta kiej sa mej ta jem- 
ni cy wła sne go ży cia du cho we go.

Trze ba jed nak wspo mnieć, że jak na coś, co jest z isto ty kwe- 
stią do świad cze nia, śun ja ta jest te ma tem nie zwy kle bo ga to
i głę bo ko opra co wa nym w bud dyj skiej li te ra tu rze. W isto- 



cie pi sma po świę co ne ba da niu śun ja ty, zna ne jako su try do- 
sko na ło ści mą dro ści, sta no wią łącz nie chy ba naj waż niej szą
od ręb ną część ka no nicz nej li te ra tu ry ma ha ja ny.

W su mie jest po nad trzy dzie ści sutr do sko na ło ści mą dro ści,
nie któ re li czą kil ka to mów, a inne są bar dzo krót kie. Naj bar- 
dziej zna ne to Su tra dia men to wa, czy li Wa dżrać će di ka Su tra,
i Hri da ja, czy li Su tra ser ca. Obie są krót kie i re cy to wa ne są
codzien nie w klasz to rach zen w Ja po nii, jak rów nież czę sto
w ty be tań skich klasz to rach .

Wszyst kie te su try, te bar dziej i te mniej zna ne, zaj mu ją się za- 
sad ni czo jed nym te ma tem: śun ja tą, pust ką, pu sto ścią. Co wię- 
cej, wszyst kie trak tu ją ją za sad ni czo w ten sam spo sób: nie lo- 
gicz nie, nie me ta fi zycz nie, lecz jako bez po śred nie du cho- 
we do świad cze nie. Po dob nie jak inne su try, więk szość z nich
ma for mę mowy wy gło szo nej przez Bud dę, któ ry mówi z głę- 
bi wła sne go trans cen den tal ne go do świad cze nia.

Wszyst kie zwa ne są su tra mi do sko na ło ści mą dro ści, po nie waż
praw da śun ja ty po strze ga na jest (lub ra czej od bie ra na in tu icyj- 
nie) przy po mo cy du cho wej zdol no ści do sko na ło ści mą dro ści,
czy li pradż ni. Lub, uj mu jąc to nie co po praw niej (tzn. mniej
du ali stycz nie), pradż nia, do sko na łość mą dro ści, re pre zen tu- 
je su biek tyw ny bie gun, a śun ja ta obiek tyw ny bie gun tego, co
za sad ni czo jest tym sa mym nie du al nym do świad cze niem.

Jed nak błę dem by ło by wy obra żać so bie, że sko ro mó wi my
o „do świad cze niu”, to mamy do czy nie nia z czymś pro stym
czy po je dyn czym. To, co na zy wa my śun ja tą skła da się
z ogrom ne go spek trum do świad czeń. Każ dy ty be tań ski mnich
po wi nien być w sta nie od kle pać na zwy co naj mniej trzy dzie- 
stu dwóch ro dza jów śun ja ty i po wi nien je rów nież stu dio wać.

I nie tyl ko mnich, jak się do wie dzia łem od przy ja cie la z Ka- 
lim pon gu (mia sta u pod nó ża Hi ma la jów, w któ rym ży- 
łem w la tach pięć dzie sią tych). Ten czło wiek był jed no cze śnie
gu ber na to rem re jo nu Gy ant se w Ty be cie i mę żem naj star szej
cór ki ma ha ra dży Sik ki mu, księż nej Pema Tse deum. Pa mię tam,
jak przy pew nej oka zji księż na po wie dzia ła (żar to bli wie):
„Kie dy by li śmy w Lha sie, mo je go męża ni g dy nie było
w domu. Za wsze w klasz to rach dys ku to wał z la ma mi o bud dy- 
zmie. Pra wie go nie wi dzia łam”. Za in try go wa ny, zwró ci łem
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się do nie go: „O czym lu bisz dys ku to wać z la ma mi?” Przy ja- 
ciel po my ślał przez chwi lę, a po tem po wie dział: „Zwy kle, kie- 
dy przej dzie my przez to i tam to, z przy jem no ścią dys ku tu je my
- cza sem przez całą noc - o trzy dzie stu dwóch ro dza jach pust- 
ki”. (No to wia do mo, gdzie szu kać męża, któ ry zni ka na całą
noc w Lha sie.)

Na po czą tek jed nak roz sąd nie bę dzie ogra ni czyć się do czte- 
rech - głów nych i naj waż niej szych - z trzy dzie stu dwóch ro- 
dza jów śun ja ty. Nie są to do słow nie czte ry róż ne ro dza je śun- 
ja ty, tak jak mogą być czte ry róż ne ro dza je ka pu sty czy żon kil.
W isto cie re pre zen tu ją czte ry ko lej ne eta py w na szym do- 
świad cza niu ta jem ni cy pust ki, czte ry punk ci ki w sta łym, cią- 
gle po głę bia ją cym się do świad cze niu rze czy wi sto ści .
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Note 20

W bud dy zmie zen „wiel ka śmierć” jest rów no znacz na z peł- 
nym sa ma dhi. Zob. na przy kład, Mu mon kan, „Bez bram na bra- 
ma”, w Tiro Zen Clas sics, tłum. K. Se ki da, We ather hill, Nowy
Jork 1996, s. 129.
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Note 21

Wszyst kie su try do sko na ło ści mą dro ści do stęp ne są w an giel- 
skim tłu ma cze niu. Wpro wa dze nie do nich zob. San gha rak szi- 
ta, Wis dom Bey ond Words, Win dhor se, Glas gow 1993.
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Zob. „Lar ge Su tra on Per fect Wis dom with the Di vi sion of the
Abhi sa may alan ka ra. Part I”, tłum. Edward Con ze, s. 129-130,
Orien tal Stu dies Fo un da tion Inc, Lon dyn 1961.
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Pust ka uwa run ko wa ne go

To pierw sza z czte rech śun jat: sam skry ta-śun ja ta, do słow nie
„pust ka uwa run ko wa ne go”. Aby to zro zu mieć, mu si my uznać
pod sta wo wy bud dyj ski po dział na rze czy wi stość uwa run ko wa- 
na (to, co za le ży od przy czyn i wa run ków) i rze czy wi stość nie- 
uwa run ko wa ną (to, co nie za le ży od przy czyn i wa run- 
ków). Rze czy wi stość uwa run ko wa na to eg zy sten cja, jaką zna- 
my na tej zie mi; po zna je się ją po jej trzech pod sta wo wych ce- 
chach: nie daje za do wo le nia, jest nie trwa ła i po zba wio na nie- 
zmien nej in dy wi du al no ści, czy li ja.

Na to miast rze czy wi stość nie uwa run ko wa na (tzn. nir wa na) ma
trzy prze ciw ne ce chy - choć nie wszyst kie są, jak moż na by się
spo dzie wać, cał ko wi cie prze ciw ne. Pierw sza jest zu peł nie ja- 
sna: rze czy wi stość nie uwa run ko wa na jest naj wyż szą bło go- 
ścią. Dru gą oczy wi ście jest to, że rze czy wi stość nie uwa run ko- 
wa na jest wiecz na - choć nie na le ży tego ro zu mieć w sen- 
sie wiecz ne go trwa nia w cza sie, lecz cał ko wi te go prze kro cze- 
nia cza su. Co do trze ciej ce chy, je śli uwa run ko wa ne po zba- 
wio ne jest ja, to nie uwa run ko wa ne po win no oczy wi ście cha- 
rak te ry zo wać się ja. Ale tu taj mię dzy bud dyj ski mi szko ła mi
wy stę pu je róż ni ca - choć głów nie ter mi no lo gicz na.

The ra wa di no wie, na przy kład, twier dzą, że nie tyl ko uwa run- 
ko wa ne jest po zba wio ne ja; nie uwa run ko wa ne, nir wa na jest
tak że po zba wio na ja. Owa pust ka ja naj wy raź niej nie jest zu- 
peł nie tym sa mym w obu przy pad kach, ale ta róż ni ca nie za- 
wsze jest ja sna. Nie któ re szko ły ma ha ja ny mó wią o nie uwa- 
run ko wa nym w ka te go riach jaź ni - jako maha-atma, „wiel kie
ja”  lub w tra dy cji zen jako „praw dzi we” czy „rze czy wi- 
ste” ja.

The ra wa di no wie zwy kle moc no sprze ci wia ją się tej pro ce du- 
rze - i nie bez po wo du. Ist nie je ogrom ne i re al ne nie bez pie- 
czeń stwo uprzed mio to wie nia ja, gdy osta tecz nie chce my cał- 
ko wi cie uwol nić się od wszel kie go po czu cia od ręb ne go ja.
Choć w pew nym sen sie zu peł nie za sad ne może być mó wie nie
o wyż szym lub więk szym ja - przy naj mniej w po etyc ki spo- 
sób - za wsze po zo sta je nie bez pie czeń stwo, że za miast dą żyć
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do po rzu ce nia po czu cia ja, je dy nie za stą pi my jed no ja in nym,
za mie nia jąc sto sun ko wo cięż kie ego na sub tel niej sze, do sko- 
nal sze ja.

Jed no cze śnie trze ba pa mię tać, że wszyst kie po zy tyw ne twier- 
dze nia na te mat nir wa ny są z ko niecz no ści ana lo gia mi: żad ne- 
go z nich nie na le ży brać do słow nie. Mo że my mó wić o nir wa- 
nie jako „naj wyż szej bło go ści”, nir wa nam pa ra nam su- 
kham, ale na pew no nie jest to bło gość w na szym ro zu mie niu
tego sło wa, choć by śmy nie wiem jak wy si la li swo ją wy obraź- 
nię. Na wet gdy by śmy po mno ży li bło gość, jaką zna my, set ki
lub ty sią ce razy, nie uzy ska my na wet cie nia po ję cia o tym,
czym na praw dę jest bło gość nir wa ny. Sło wa „bło gość” uży wa- 
my jako ana lo gii.

W ten sam spo sób moż na użyć sło wa „ja” i wła śnie tak ro bią
ma ha ja ni ści. Nie się ga ją po nie czę sto, a kie dy już się na nie
zde cy du ją, ro bią to po wścią gli wie. Opie ra ją się przy tym
na ka no nicz nych źró dłach. W kil ku su trach ma ha ja ny Bud da
mówi o nir wa nie jako o „wiel kim ja” - na przy kład w Su trze
ma ha pa ri nir wa ny (któ rej nie na le ży my lić z Ma ha pa ri nib ba na
Sut ta z ka no nu pali). Ale w rze czy wi sto ści ter min maha-atma
zna leźć moż na rów nież w ka no nie pali. Znaj du je się on
w wier szu z An gut ta ra-ni ka ja, zbio rze „stop nio wych po wie- 
dzeń”, w któ rym (w jego for mie pali maha-atta) uży ty jest
w zgod nym sen sie, rów nież jako pro wi zo rycz ne okre śle nie
nir wa ny.

Tan try idą oczy wi ście da lej niż ma ha ja na: nie tyl ko „wiel kie
ja”, ale na wet „wiel ka na mięt ność” i „wiel ki gniew” po ja wia- 
ją się w nich jako sy no ni my oświe ce nia. Na le ży je ro zu mieć
w sen sie ezo te rycz nym - ta kie ter mi ny sto so wa ne są w tra dy- 
cyj nie okre ślo nej struk tu rze, w któ rej mogą być bar dzo sku- 
tecz ne a nie nie bez piecz ne. Na Za cho dzie, gdzie nie ma jesz- 
cze moc nej tra dy cji, ist nie je nie bez pie czeń stwo błęd ne go zro- 
zu mie nia tych ter mi nów.

Tyle je śli cho dzi o kło po tli wą kwe stię anat ma na czy li nie-ja
jako ce chy uwa run ko wa nej eg zy sten cji i jako in ne go ro dza ju
ce chę nir wa ny. Ale te raz mo że my za cząć ro zu mieć, co ozna- 
cza pust ka uwa run ko wa ne go. Ży cie, ja kie zna my, uwa run ko- 
wa na rze czy wi stość, po zba wio na jest nie uwa run ko wa ne go



i jego atry bu tów. Bło go ści, trwa ło ści i praw dzi wej jaź ni nie
znaj dzie my w tym świe cie, a je śli chce my tych rze czy, mu si- 
my pa trzeć poza ten świat, mu si my skie ro wać wzrok w wyż- 
szy wy miar rze czy wi sto ści. „Pust ka uwa run ko wa ne go” po le ga
w isto cie na tym, że nie ma w nim nie uwa run ko wa ne go.



Note 23

Wy znaw cy dok try ny ta tha gaut gar bhy, któ rych idee przed sta- 
wio ne są w maha-ja ni stycz nym tek ście zwa nym Su trą ma ha- 
pań ninm ny, szcze gól ny na cisk kła dli na ideę praw dzi we go,
rze czy wi ste go lub wiel kie go ja. Zob. Paul Wil liams, Bud- 
dyzm ma ba ja na, tłum. H. Sma gacz, Wy daw nic two A, Kra ków
2000, s. 121 i na stęp ne.
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Pust ka nie uwa run ko wa ne go

Je śli uwa run ko wa ne po zba wio ne jest nie uwa run ko wa ne go, to
cze go po zba wio ne jest nie uwa run ko wa ne? To zu peł nie oczy- 
wi ste: nie uwa run ko wa ne po zba wio ne jest uwa run ko wa ne- 
go. W nie uwa run ko wa nym, w nir wa nie nie ma cier pie nia, nie
ma nie trwa ło ści, nie ma ilu zo rycz ne go ja - ono jest po zba wio- 
ne tych rze czy. To jest dru ga z czte rech śun jat: asam skry ta-
śun ja ta, „pust ka nie uwa run ko wa ne go”, któ ra po le ga na tym,
że jest po zba wio na uwa run ko wa ne go.

Nie uwa run ko wa ne jest rów nież „trans cen den tal nym”. Nie jest
to ide al ne okre śle nie, ale dość wier nie od da je san skryc- 
kie i pali sło wo lo kut ta ra. Loka zna czy „świat” a ut ta ra „wy- 
żej” lub „poza”, a więc trans cen den tal ne jest to, co jest po nad
lub poza świa tem. Nie po nad lub poza w sen sie prze strzen- 
nym, a je dy nie w tym sen sie, że nie jest uwa run ko wa ne. Jest
poza wszel kim cier pie niem, poza prze mi jal no ścią, poza po- 
czu ciem ja (przy naj mniej, poza złud nym po czu ciem ja). Jest
po nad i poza wszyst kim, o czym mo że my po my śleć, co mo że- 
my so bie wy obra zić lub co mo że my za cząć poj mo wać. Kon- 
tem plu jąc to, umysł uty ka w mar twym punk cie i za wo dzi. Jest
nie mal tak, jak by przed nami była tyl ko wiel ka pust ka, nie- 
ogra ni czo na i nie po ję ta ob fi tość.

To jest nie uwa run ko wa ne, trans cen den tal na rze czy wi stość, cel
ży cia du cho we go, ań ja par je sa na, „szla chet ne po szu ki wa nie”
nie uwa run ko wa ne go przez uwa run ko wa ne. Oczy wi ście
nie moż na już po su nąć się poza, wy żej, po nad czy da lej. Nie
moż na, przy naj mniej z punk tu wi dze nia pew nych szkół bud- 
dyj skich. Szko ły tak zwa nej kla sycz nej hi na ja ny - Sar wa sti wa- 
dy - po słu gu ją się ideą dwóch wza jem nie wy klu cza ją cych się
rze czy wi sto ści, uwa run ko wa nej i nie uwa run ko wa nej. To roz- 
róż nie nie więk szo ści z nas, je śli nie prak tycz nie wszyst kim
z nas daje od po wied nią pod sta wę dla ży cia du cho we go. Ale
ma ha ja na, w li te ra tu rze do sko na ło ści mą dro ści idzie jesz cze
da lej.



Wiel ka Pust ka

To trze cia śun ja ta: maha-śun ja ta. Jest ona nie obec no ścią róż- 
ni cy mię dzy uwa run ko wa nym i nie uwa run ko wa nym, mię dzy
świa tem i trans cen den cją, sam sa rą i nir wa ną. Na tym eta- 
pie do świad cza my i uświa da mia my so bie, że roz róż nie nie, na
któ rym do tąd opie ra ło się całe na sze ży cie du cho we, w osta- 
tecz nym roz ra chun ku jest tyl ko wy my słem. To tyl ko kon cep- 
cja, roz róż nie nie kon cep tu al ne, a nie rze czy wi ste. Wszyst kie
rze czy, uwa run ko wa ne i nie uwa run ko wa ne, są tyl ko śun ja tą.
Wszyst kie są tą samą pust ką, tą samą pu sto ścią, tą samą wiel- 
ką śun ja tą. Maha-śun ja ta za wie ra w so bie wszel kie prze ci- 
wień stwa, wszel kie roz róż nie nia.

We dług nauk do sko na ło ści mą dro ści wszyst kie rze czy, wiel kie
czy małe, wy so kie czy ni skie, czy ste czy nie czy ste, oświe co ne
czy nie oświe co ne, wszyst kie isto ty są tą je dy ną, nie wy sło wio- 
ną, ab so lut ną rze czy wi sto ścią, w któ rej nie ma żad nych róż nic.
Rzecz nie w tym, że róż ni ce zo sta ły wy ma za ne lub uni ce- 
stwio ne, lecz w tym, że są tym cza so we, a nie osta tecz ne. Ta
na uka przyj mu je bar dzo wy so ki punkt wi dze nia - w żad nym
ra zie nie jest to nasz punkt wi dze nia. Ale po ka zu je nam, czym
nasz punkt wi dze nia mógł by osta tecz nie być.

Pust ka Pust ki

Śun ja ta-śun ja ta, pust ka pust ki, to osta tecz ny i w pe wien spo- 
sób naj waż niej szy po ziom pu sto ści. Przy po mi na nam on,
że osta tecz nie pust ka jest tyl ko tech nicz ną kon cep cją. Nie tyl- 
ko uwa run ko wa ne jest pu ste, nie tyl ko nie uwa run ko wa ne jest
pu ste, ale na wet ab so lut na pu stość, wiel ka pust ka, jest pu- 
sta. W koń cu nie jest to osta tecz na dok try na, czy do gmat, któ- 
re go mamy się trzy mać. Ją też trze ba po rzu cić.

We dług wiel kie go dia lek ty ka szko ły Ma dh ja ma ki, Na gar dżu- 
ny, cała na uka - lub ra czej do świad cze nie - śun ja ty ma być le- 
kar stwem le czą cym wszel kie przy wią za nia, czy to do uwa run- 
ko wa ne go, czy do nie uwa run ko wa ne go. Prze zna czo ne jest do
le cze nia każ dej for my przy wią za nia do ja, od naj cięż sze go do
naj sub tel niej sze go, czy do ma łe go ego, czy do du że go



ja. Mówi on, że je śli przy wią że my się do sa mej pust ki, to ska- 
zi li śmy le kar stwo, któ re po win no nas le czyć. Je śli le kar stwo
sta je się tru ci zną, nasz przy pa dek jest bez na dziej ny.

Mu si my więc po stę po wać bar dzo ostroż nie. Na gar dźu na
stwier dza na wet: „Le piej być przy wią za nym do ja wiel kie go
jak góra Su me ru, niż do idei śun ja ty” . Je śli je steś przy- 
wią za ny do idei ja, za wsze mo żesz wy le czyć się le kar stwem
śun ja ty. Ale je śli je steś przy wią za ny do sa mej śun ja ty - żad ne
le kar stwo tego nie wy le czy. A kie dy śun ja tę za czy na my uwa- 
żać za do gmat, dok try nę, kon cep cję lub na wet za do świad cze- 
nie, za czy na my na tym po prze sta wać, przy wią zy wać się do
tego. Za tem mu si my stą pać na praw dę ostroż nie.

Pust ka jest na wet poza pust ką. Pust ki nie moż na wy ra zić na- 
wet ka te go ria mi pust ki. To jest pu stość pu sto ści, śun ja ta-śun- 
ja ta. W koń cu, je śli chce my wy po wie dzieć się o czwar tym ro- 
dza ju śun ja ty, naj le piej jest dać dłu gie i szcze gó ło we wy ja śnie- 
nia i ko men ta rze i pod-ko men ta rze, i nie po wie dzieć nic. Mo- 
żesz być nie wiem jak elo kwent ny i wni kli wy, ale je śli cho dzi
o na uki Bud dy, śun ja ta za wsze po zo sta nie osta tecz nie ta jem ni- 
cą, na wet naj więk szą ze wszyst kich ta jem nic. Nie moż na jej
wy ja śnić ani na wet opi sać.

Po mysł, żeby na pi sać zgrab ny roz dzia lik na ten te mat albo dać
gład ki, do brze uło żo ny wy kład jest do praw dy bar dzo za baw ny.
W naj lep szym ra zie moż na przed sta wić luź ne uwa gi, tro chę
su ge stii i wska zać ogól ny kie ru nek, jak by się wska zy wa ło pal- 
cem na księ życ. A je śli upew ni my się, że nie my li my pal- 
ca z księ ży cem, je śli nie po trak tu je my tych wska zó wek i su ge- 
stii zbyt do słow nie, to nie któ re z nich mogą pchnąć nas ku rze- 
czy wi ste mu do świad cze niu śun ja ty, któ re jest rów no znacz ne
z do świad cze niem naj wyż sze go oświe ce nia.

W ten spo sób do świad cze nie śun ja ty roz wi ja my do punk tu,
w któ rym sło wa nie słu żą już żad ne mu uży tecz ne mu ce lo- 
wi. Za czy na my od do świad cze nia pust ki świa ta. Jest to głę bo- 
kie zro zu mie nie fak tu, że to co ziem skie, świat, ja kim go zna- 
my, nie za wie ra ni cze go, do słow nie ni cze go - po wtórz, ni cze go
- co jest osta tecz nie in te re su ją ce lub ma praw dzi wą war tość.

Po nie waż ten świat jest pu sty, kie ru je my uwa gę na trans cen- 
den tal ne, nie uwa run ko wa ne. Za nu rza my się (nie ja ko) w nim
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i z za chwy tem stwier dza my, że nie ma tu ni cze go ziem skie- 
go. Tego, co było w świe cie, nie ma tu taj. W świe cie było cier- 
pie nie; tu do zna je my bło go ści. W świe cie była nie trwa łość; tu
do świad cza my wiecz no ści. W świe cie nie było praw dzi we go
in dy wi du al ne go ja; tu taj, tra cąc sie bie, od naj du je my praw dzi- 
wą in dy wi du al ność.

W koń cu tak bar dzo za nu rza my się w nie uwa run ko wa nym, że
cał ko wi cie za po mi na my o uwa run ko wa nym. Po tem tak bar dzo
za nu rza my się w sa mym nie uwa run ko wa nym, że cał ko wi- 
cie o nim za po mi na my. Za po mniaw szy o uwa run ko wa nym
i nie uwa run ko wa nym, tra ci my wszel kie po czu cie róż ni cy mię- 
dzy uwa run ko wa nym i nie uwa run ko wa nym, ziem skim i trans- 
cen den tal nym. A po tem (choć w urze czy wist nie niu na tu ry rze- 
czy wi sto ści oczy wi ście nie ma ta kiej róż ni cy jak „przed tem”
i „po tem”) uzy sku je my stan (choć nie jest to ża den „stan”),
któ ry wy ra zić i prze ka zać moż na tyl ko ci szą. W tej ci szy do- 
świad cza my ta jem ni cy pust ki.

 



Note 24

W ko men ta rzu Czan dra kir tie go do Na gar dżu ny (Mula-Mad- 
bja ma ka ka ri ka,
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CZĘŚĆ II. ŚCIEŻ KA



6. Siła gra wi ta cji i punkt, z któ re go nie ma od wro tu

We dług szko ły zen ostat nim in dyj skim pa triar chą był Bo dhi- 
dhar ma, za ło ży ciel chan, czy li zen w Chi nach. Jak się zda je,
nim sam do tarł do Chin, cie szył się tam już do brą re pu ta cją.
W tam tym okre sie - mó wi my o pią tym lub szó stym wie ku
n.e. - wiel cy in dyj scy ucze ni i mę dr cy od cza su do cza su po- 
dró żo wa li z miej sca na ro dzin bud dy zmu, In dii, do Chin, gdzie
wła śnie za czął za pusz czać ko rze nie, a lu dzie chęt nie spo ty ka li
się z nimi i do wia dy wa li o bud dy zmie. Ów cze sny ce sarz Chin
był, jak się zda je, bar dzo gor li wym bud dy stą, choć ra czej
w kon wen cjo nal nym sen sie - to zna czy, bu do wał i wspie rał fi- 
nan so wo klasz to ry, ze zwa lał na wy świę ca nie mni chów (po nie- 
waż w tam tych cza sach wstą pie nie do za ko nu wy ma ga ło ce- 
sar skie go ze zwo le nia) i ge ne ral nie zaj mo wał się ze wnętrz ny mi
for ma mi bud dy zmu.

Kie dy ce sarz usły szał, że Bo dhi dhar ma, wiel ki in dyj ski mę- 
drzec, przy był wła śnie do Chin, bar dzo pra gnął go spo tkać
i po roz ma wiać z nim. Bez zwłocz nie po sła no za pro sze nie
i wkrót ce Bo dhi dhar ma zna lazł się w pa ła cu przed ob li czem
ce sa rza. Ce sarz na tych miast prze szedł do isto ty rze czy. Miał
ra czej aka de mic kie na sta wie nie i do brze znał bud dyj ską fi lo- 
zo fię. Dla te go po wie dział do Bo dhi dhar my: „Prze każ mi
w kil ku sło wach pod sta wo wą za sa dę bud dy zmu, na któ rej
wszyst ko inne jest opar te, z któ rej wszyst ko inne wy pły wa”.
Po tem usiadł i cze kał, co ten wiel ki mę drzec za pre zen tu je.

Bo dhi dhar ma po wie dział bar dzo ci cho, bar dzo spo koj nie: „To
cał kiem pro ste”. Nie po wie dział: „Po nie waż jest to, tam to po- 
wsta je”, choć, jak wi dzie li śmy, jest to jed na z od po wie dzi
na to py ta nie. Za miast tego wy re cy to wał ga thę, czy li „wiersz”
pali z Dham ma pa dy
Sab ba pa pas sa aka ra nam
Ku sa las sa upa sam pa da
Sa chit ta pa ńy oda pa nam
Etam bud dha na sa sa nam.



Co zna czy: „Po wstrzy my wa nie się od zła, czy nie nie do bra,
oczysz cza nie ser ca - oto na uka Bud dów” .

Usły szaw szy to, ce sarz nie po tra fił ukryć swe go roz cza ro wa- 
nia. „To wszyst ko?”, za py tał. A Bo dhi dhar ma rze czo wo od po- 
wie dział: „Tak, wa sza Ce sar ska Mość, to wszyst ko”. Ale ce- 
sarz nie mógł w to uwie rzyć. Po wie dział: Je steś pe wien? Po
pro stu prze stać czy nić zło, na uczyć się czy nić do bro, oczysz- 
czać ser ce - nie ma w bud dy zmie ni cze go wię cej?” A Bo dhi- 
dhar ma rzekł: „W isto cie nie ma ni cze go po nad to”. Ce- 
sarz, któ ry naj wy raź niej ocze ki wał ja kie goś głę bo kie go wy wo- 
du na te mat bud dyj skiej fi lo zo fii, po wie dział: „Ale to może
zro zu mieć na wet trzy let nie dziec ko”. Bo dhi dhar ma od parł:
„To praw da. Na wet trzy let nie dziec ko może to zro zu mieć. Ale
na wet osiem dzie się cio let ni sta rzec nie po tra fi za sto so wać tego
w prak ty ce”.

Tu tkwi róż ni ca. Tak bar dzo nie współ mier na jest bud dyj ska
teo ria i prak ty ka. Teo ria to jed na rzecz, a czym in nym jest
prak ty ka. Trze ba po wie dzieć, że więk szość stu diu ją cych bud- 
dyzm, szcze gól nie w kra jach Za cho du, bar dziej przy po mi na
ce sa rza. Kie dy mają prak ty ko wać coś po zor nie pro ste go, czę- 
sto mó wią lub przy naj mniej my ślą so bie: „Czy to wszyst ko?”
Chcą dłu gie go, uczo ne go, za wi łe go wy kła du, cze goś, w co
mo gli by się wgryźć in te lek tu al nie, co mo gli by prze dys ku to- 
wać z przy ja ciół mi itd.

Oczy wi ście tra dy cja bud dyj ska stwo rzy ła wie le bar dziej
szcze gó ło wych opi sów ścież ki prak ty ki bud dyj skiej, niż to
zwię złe stwier dze nie, któ re Bo dhi dhar ma przed sta wił ce sa rzo- 
wi. W tej czę ści książ ki bę dzie my roz wa ża li Dhar mę jako
ścież kę, czy na ukę: dwa na ście ogniw spi ral nej ścież ki; szla- 
chet ną ośmio ra ką ścież kę; sie dem czyn ni ków oświe ce nia; sie- 
dem stop ni oczysz cze nia; naj prost szy opis ścież ki, po trój ną
ścież kę; i sześć do sko na ło ści bo dhi sat twy. Cho ciaż w każ dym
przy pad ku na cisk po ło żo ny jest gdzie in dziej, w isto cie są to
tyl ko róż ne spo so by uj mo wa nia tej sa mej rze czy: ścież ki do
oświe ce nia. Ale któ rą kol wiek z tych ście żek pró bu je my prak- 
ty ko wać, prę dzej czy póź niej - a zwy kle prę dzej - na ty ka my
się na pro blem, któ ry Bo dhi dhar ma na tych miast ujaw nił. Teo- 
ria jest wspa nia ła - ale dla cze go nie po tra fi my wpro wa dzić jej
w prak ty kę? Co uda rem nia na sze wy sił ki? Dla cze go tak trud- 
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no zro bić coś, co brzmi tak pro sto? Chy ba war to naj pierw
przyj rzeć się temu, nim ru szy my ścież ką.

Do tej kwe stii moż na po dejść w róż ny spo sób. Moż na, na
przy kład, po wie dzieć, jak to zro bi łem gdzie in dziej, że cen tral- 
ny pro blem ży cia du cho we go po le ga na zna le zie niu emo cjo- 
nal ne go od po wied ni ka dla zro zu mie nia in te lek tu al ne go .
Ale mo że my rów nież ująć to w ka te go riach związ ku mię dzy
uwa run ko wa nym i nie uwa run ko wa nym.

Naj bar dziej zna nym bud dyj skim sym bo lem uwa run ko wa nej
eg zy sten cji jest ty be tań skie koło ży cia. Moż na po wie dzieć,
że jest to ob raz na tu ry ży cia, wręcz zwier cia dło, w któ rym mo- 
że my zo ba czyć sie bie. Przyj rze li śmy się już ze wnętrz ne mu
krę go wi tego koła, któ ry przed sta wia dwa na ście ogniw uwa- 
run ko wa ne go współ two rze nia. Na stęp ny krąg, bliż szy wnę- 
trza, po dzie lo ny jest na sześć ele men tów re pre zen tu ją cych
sześć pla nów uwa run ko wa nej eg zy sten cji. W tra dy cyj nej, nie- 
mal mi to lo gicz nej ter mi no lo gii są to pla ny: bo gów; asu rów
czy li ty ta nów; lu dzi; zwie rząt; głod nych du chów; oraz istot
w sta nach cier pie nia. Na stęp nie, we wnątrz tego krę gu jest ko- 
lej ny krąg po dzie lo ny na dwie po ło wy, jed ną ciem ną, dru gą ja- 
sną. W ja snej po ło wie przed sta wie ni są lu dzie o szczę śli wym
wy glą dzie, któ rzy wy da ją się po dą żać w górę do ob sza ru bo- 
gów, na to miast w ciem nej po ło wie są lu dzie ża ło śnie spa da ją- 
cy w ob szar pie kieł. W pia ście koła są trzy po sta cie zwie rząt -
ko gut, wąż i Świ nia - któ re utrzy mu ją całe koło w cią głym ru- 
chu i re pre zen tu ją trzy głów ne tru ci zny: pra gnie nie, awer sję
i nie wie dzę.

Bud dyzm na zy wa to sam sa rą, ob sza rem uwa run ko wa nej eg- 
zy sten cji. Nie uwa run ko wa ne rów nież cza sem uwa ża ne jest za
ob szar, któ ry zwa ny jest dhar ma dha tu. Tu taj Dhar ma ozna cza
„osta tecz ną praw dę” lub „osta tecz ną rze czy wi stość”, na to- 
miast dha tu ozna cza coś w ro dza ju „ob sza ru dzia ła nia”. Man- 
da lę Pię ciu Bud dów z tra dy cji ma ha ja ny moż na na zwać ob ra- 
zem dhar ma dha tu . Nie któ re tra dy cje bud dyj skie mó wią
tak że o tak zwa nym Bud da-ksze tra. Ksze tra zna czy „pole”,
a więc Bud da-ksze tra zna czy „pole Bud dy” i od no si się do ob- 
sza ru, w któ rym dzia ła du cho wy wpływ, czy, je śli wo lisz, du- 
cho wa moc okre ślo ne go Bud dy. Ów wpływ czę sto okre śla ny
jest, szcze gól nie w tra dy cji ty be tań skiej, jako jego ad hi stha na
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- to nie prze kła dal ne sło wo, ale z grub sza moż na prze tłu ma- 
czyć je jako „ła ska”. Czy sta Kra ina z tra dy cji ja poń skiej rów- 
nież jest sym bo lem dhar-ma dha tu, jako że jest ob sza rem,
w któ rym do mi nu ją cym wpły wem jest nie skoń czo ne świa tło
i wiecz ne ży cie Bud dy Ami ta bhy.

Mamy więc dwa ob sza ry, z któ rych każ dy rzą dzo ny jest przez
wła sne siły: sa ma rę na pę dza ną si ła mi chci wo ści, nie na wi ści
i złu dze nia oraz dhar ma dha tu, w któ rym do mi nu ją cą siłą jest
ad hi stha na Bud dy. Mo że my roz wi nąć tę ana lo gię i po wie- 
dzieć, że tak jak zie mia, słoń ce i inne cia ła nie bie skie
mają wła sne pole gra wi ta cji, wła sny ob szar, w któ rym przy cią- 
ga ją wszyst kie mniej sze cia ła, tak samo sfe ra uwa run ko wa nej
eg zy sten cji i sfe ra nie uwa run ko wa ne go wy wie ra ją wła sną siłę
przy cią ga nia. Moż na po wie dzieć, że du cho wa ścież ka jest po- 
dró żą z jed nej sfe ry do dru giej, być może po dró żą z zie mi na
słoń ce. To jed na z od po wie dzi na py ta nie ce sa rza. Trud no jest
po dą żać ścież ką du cho wą, po nie waż gdy przy cią ga ni je ste śmy
do oświe ce nia, do słoń ca, po wstrzy mu je nas siła przy cią ga nia
wią żą ca nas z zie mią. To musi pro wa dzić do kon flik tu.

Dą że nie do oświe ce nia mo że my po dzie lić na trzy eta py: etap,
na któ rym wciąż w ogrom nym stop niu znaj du je my się w gra- 
wi ta cyj nym polu sa ma ry, uwa run ko wa nej eg zy sten cji; etap po- 
śred ni, kie dy sil nie przy cią ga ni je ste śmy przez oba ob sza- 
ry; i etap ostat ni, kie dy wol ni je ste śmy od przy cią ga nia sa ma- 
ry i pod le ga my tyl ko co raz sil niej sze mu przy cią ga niu dhar ma- 
dha tu, oświe ce nia. Moż na po wie dzieć, że te trzy eta py od po- 
wia da ją trzem eta pom po trój nej ścież ki, naj prost sze mu przed- 
sta wie niu ścież ki Dhar my: mo ral no ści, czy ety ce, me dy ta cji
i mą dro ści . Szcze gó ło wo tym trzem eta pom przyj rzy my
się w dal szych roz dzia łach; tu taj przed sta wię tyl ko krót kie
wpro wa dze nie.
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Dbam ma pa da xiv,183.
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Note 26

Zob. San gha rak shi ta, Vision and Trans for ma tion, Win dhor se,
Bir ming ham 1999, s.30
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Note 27

Krót kie omó wie nie Pię ciu Bud dów tej man da li, zob. pod roz- 
dział Mą drość w roz dzia le 13. Ko smicz ne zna cze nie ide ału
bo dhi sat twy.
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Note 28

To jest po trój ny po dział szla chet nej ośmio ra kiej ścież ki; cza- 
sem zwa ny jest po trój nym tre nin giem. Zob., na przy kład, Ma- 
ba pa ri nib baua Sut ta (Di gha-ni ka ja 16:
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Mo ral ność

Naj pierw „mo ral ność” - jed nak, nim przej dzie my da lej, na le ży
po wie dzieć, że w bud dy zmie nie ma ta kie go sło wa jak mo ral- 
ność. Bud dy ści ze Wscho du nie mó wią o mo ral no ści, lecz
o zręcz nym dzia ła niu. Zręcz ne dzia ła nia wy ra ża ją zręcz ne sta- 
ny men tal ne - to zna czy, sta ny men tal ne, któ re są wol ne od
cięż szych form pra gnie nia, awer sji i nie wie dzy, a za tem nie
wy rzą dza ją szko dy ani nam, ani in nym; a cza sem mogą na wet
przy no sić in nym po ży tek. Mo ral ność w ta kim zna cze niu ma
fun da men tal ne zna cze nie w bud dy zmie.

Jed no cze śnie jej war tość uwa ża się za ści śle ogra ni czo ną.
Zręcz ne dzia ła nie z pew no ścią przy go to wu je dro gę dla do- 
świad cze nia eta pu me dy ta cji. Ale - a bud dyzm pod kre śla to
raz za ra zem - zręcz ne dzia ła nie samo w so bie, na wet zręcz ne
sta ny men tal ne same w so bie nie mogą pro wa dzić bez po śred- 
nio do do świad cze nia nie uwa run ko wa ne go. Z bud dyj skie go
punk tu wi dze nia mo ral ność bar dziej przy po mi na pły tę wy rzut- 
ni ra kie to wej. Bez wy rzut ni nie moż na wy strze lić ra kie ty, ale
kie dy ra kie ta zo sta nie wy strze lo na, gdy mknie pro sto w stra- 
tos fe rę, wy rzut nia po zo sta je na zie mi; nie leci do gwiazd.
A więc mo ral ność nie jest toż sa ma z ży ciem du cho wym. Jest
tyl ko jego czę ścią, środ kiem do celu. Pierw szym ce lem ży cia
du cho we go jest me dy ta cja, a ce lem osta tecz nym, mą drość lub
na wet urze czy wist nie nie nie uwa run ko wa ne go.

Na le ży tak że wspo mnieć, że bud dyzm zde cy do wa nie roz róż- 
nia mię dzy dwo ma ro dza ja mi mo ral no ści: „mo ral no ścią na tu- 
ral ną” i „mo ral no ścią kon wen cjo anal ną” two rzą dzia ła nia wy- 
ra ża ją ce zręcz ne sta ny men tal ne, na to miast mo ral ność kon- 
wen cjo nal na jest je dy nie kwe stią lo kal ne go zwy cza ju lub opi- 
nii i nie ma żad ne go praw dzi we go mo ral ne go zna cze nia.
Pierw szy etap ścież ki du cho wej do ty czy oczy wi ście nie mo ral- 
no ści kon wen cjo nal nej, lecz na tu ral nej. Moż na po wie dzieć, że
mo ral ność w tym sen sie od po wia da ja snej po ło wie dru gie- 
go krę gu koła ży cia, któ ra pro wa dzi w górę, do krań ca pola
przy cią ga nia uwa run ko wa ne go. Jed nak ów ja sny ele ment
wciąż znaj du je się we wnątrz tego pola przy cią ga nia. Same



zręcz ne dzia ła nia nie wy star czą, żeby wy pro wa dzić nas z koła
ży cia.

Nie ste ty ta na uka do pro wa dzi ła do po waż nych nie po ro zu mień.
Lu dzie nie kie dy są dzą, że ścież ka, któ rej Bud da uczył, słu ży
wy łącz nie dba niu o wła sny in te res; a je śli ktoś my śli w tych
ka te go riach, wów czas wy da wać się może, że zręcz ne my śle nie
za le ca ne jest wy łącz nie jako śro dek do osią ga nia wła snych ce- 
lów, że do broć i szczo drość dla in nych ma być tyl ko spo so bem
na zwięk sze nie wła snych du cho wych szans. Do pie ro ma ha ja na
wy raź nie po ka za ła raz i na za wsze, je śli była co do tego ja ka- 
kol wiek wąt pli wość, że bez tro ski o po myśl ność i roz wój in- 
nych nie może być cze goś ta kie go jak wła sny roz wój. Na wet
dą że nie do oświe ce nia nie jest kwe stią in dy wi du al ne go wy- 
zwo le nia: nie pra gnie my go tyl ko dla wła sne go po żyt ku, lecz
dla do bra wszyst kich istot. Uka za nie tego jest pod sta wo wym
ce lem ma ha ja ni stycz nej na uki zwa nej ide ałem bo dhi st ta wy
(zaj mie my się nią w rozdz. 13).



Me dy ta cja

Dru gi etap po trój nej ścież ki zwy kle zwa ny jest „me dy ta cją”.
Sło wo me dy ta cja jest uży wa ne, a na wet nad uży wa ne, na naj- 
róż niej sze spo so by, ale wła ści wie mó wiąc, ma ono trzy zna- 
cze nia, któ re od po wia da ją trzem co raz wyż szym po zio mom
do świad cze nia du cho we go. Po pierw sze me dy ta cja ozna cza
kon cen tra cję umy słu, wy co fa nie uwa gi z ze wnętrz ne go świa ta.
Ni cze go nie wi dzisz - masz za mknię te oczy. Ale rów nież nie
sły szysz, nie sma ku jesz i nie wą chasz ni cze go. Nie czu jesz na- 
wet po dusz ki me dy ta cyj nej, na któ rej sie dzisz ani ubrań, któ re
masz na so bie. Wy co fa łeś uwa gę ze zmy słów, a więc rów nież
z od po wia da ją cych im przed mio tów zmy słów i kon cen tru jesz
się w so bie. Wszyst kie two je psy cho fi zycz ne ener gie nie są
już roz pro szo ne, lecz sku pio ne, skon cen tro wa ne na jed nym
punk cie, wręcz wi bru ją ce w jed nym punk cie.

Na stęp nie mamy to, co moż na by chy ba na zwać „wła ści wą
me dy ta cją”. Uwa ga zo sta ła wy co fa na ze zmy słów, ze świa- 
ta ze wnętrz ne go. Ener gie są skon cen tro wa ne we wnątrz, zjed- 
no czo ne, zin te gro wa ne. Po tem, na tym dru gim eta pie, ener- 
gie za czy na ją się wzno sić i stop nio wo pod no si się cały po- 
ziom świa do mo ści, cały po ziom ist nie nia. Opusz cza my zwy- 
kłe fi zycz ne cia ło, zwy kły, fi zycz ny, ma te rial ny wszech świat,
któ ry zna my. W swo im we wnętrz nym do świad cze niu wzno si- 
my się na co raz wyż sze stop nie czy eta py „nad świa do mo ści”.

Je ste śmy co raz bar dziej skon cen tro wa ni, co raz spo koj niej si,
do zna je my co raz sil niej szej bło go ści, a świat co raz bar dziej
się od da la. Usta je na wet ak tyw ność men tal na, aż po zo sta je tyl- 
ko ci sza i spo kój, w któ rym za czy na my wi dzieć we wnętrz- 
nym wzro kiem i sły szeć we wnętrz nym słu chem. Te eta py nad- 
świa do mo ści zwa ne są w bud dy zmie czte re ma sta na mi dhja ny.
To jest „wła ści wa me dy ta cja”: nie tyl ko jed no czy my na sze
psy cho fi zycz ne ener gie, ale pod no si my je na co raz wyż sze po- 
zio my świa do mo ści i ist nie nia, dzię ki cze mu ży je my w in nym
świe cie i, przy naj mniej w pew nym stop niu, je ste śmy kimś in- 
nym.



W koń cu po ja wia się me dy ta cja w naj wyż szym sen sie: kon- 
tem pla cja - zwró ce nie tego zjed no czo ne go, wznio słe go sta nu
ist nie nia w kie run ku nie uwa run ko wa ne go, rze czy wi sto ści sa- 
mej. Wi dzi my ją, choć by prze lot nie, i za czy na my ku niej
zmie rzać, pły nąć, gra wi to wać. Na sza zjed no czo na, pod wyż- 
szo na świa do mość za czy na kon tak to wać się z naj głęb szy mi
i naj wyż szy mi po zio ma mi eg zy sten cji, ist nie nia i świa do mo- 
ści.

Jako dru gi etap po trój nej ścież ki me dy ta cja skła da się z tego,
co na zwa łem „kon cen tra cją” i „wła ści wą me dy ta cją”;
nie obej mu je kon tem pla cji, któ ra, choć zwy kłe prak ty ko wa na
jest w kon tek ście me dy ta cji, w rze czy wi sto ści na le ży do trze- 
cie go eta pu ścież ki, eta pu mą dro ści. Me dy ta cja jest po śred nim
eta pem ścież ki du cho wej, na któ rym dzia ła ją obie siły przy cią- 
ga nia: siła uwa run ko wa ne go i siła nie uwa run ko wa ne go. Moż- 
na po wie dzieć, że to wy ja śnia dwie rze czy:

Jed ną z nich jest ła twość z jaką cza sem spa da my z wy żyn me- 
dy ta cji pro sto na samo dno przy ziem no ści. Więk szość prak ty- 
ku ją cych me dy ta cję do świad cza tego od cza su do cza su. Cie- 
szy my się, jak się zda je, na praw dę wspa nia łą me dy ta cją. Mo- 
że my za cząć my śleć, że na praw dę gdzieś do tar li śmy. Mo że- 
my na wet są dzić, że - w du cho wych ka te go riach - w koń cu
osią gnę li śmy cel. Po wszyst kich tych wy sił kach do tar li śmy
tam na praw dę. Pięk ne do świad cze nia pły ną wo kół nas jak ró- 
żo we i błę kit ne ob ło ki. My śli my: „To cu dow ne, to bę dzie
trwa ło przez całe ży cie, wiecz nie. Pły nę na tych ob ło kach poza
cza sem. Ni g dy nie będę już miał żad nych pro ble mów, żad nych
zmar twień. W koń cu do tar łem tam”.

Ale co się dzie je? W cią gu kil ku mi nut - nie go dzin, dni czy
ty go dni, ale mi nut - ogar nię ci je ste śmy przez coś, co na- 
zwać moż na je dy nie wy so ce nie zręcz ny mi sta na mi men tal ny- 
mi. Co wię cej, w kil ka mi nut po tym jak uno si li śmy się bło go
na pięk nych ob ło kach, na wet dzia ła my w zgo dzie z tymi wy- 
so ce nie zręcz ny mi sta na mi men tal ny mi. W ten spo sób oscy lu- 
je my mię dzy wznio sło ścią i przy ziem no ścią. Cza sem je ste śmy
nie ja ko wśród bo gów, my śląc: „Chciał bym całe ży cie po świę- 
cić me dy ta cji”, a w na stęp nej mi nu cie je ste śmy już w cze lu ści.



W tej sy tu acji cał kiem na tu ral nie za czy na my się za sta na wiać,
czy war to zaj mo wać się me dy ta cją. Moż na zro zu mieć ko goś,
kto my śli: „Po dej mu ję ten ogrom ny wy si łek, roz po ście ram
skrzy dła i przez chwi lę szy bu ję w górę… po tem skrzy dła ja- 
koś słab ną i opa da ją! Znów je stem na zie mi, być może z kil ko- 
ma uszko dzo ny mi pió ra mi. Czy to war to? Być może by ło by
war to, gdy bym mógł wznieść się tam i tam po zo stać; ale to
bar dzo przy kre wzla ty wać w górę tyl ko po to, żeby zno wu
spaść”. Za czy na my się za sta na wiać, czy coś ta kie go jak roz- 
wój du cho wy jest w ogó le moż li we. Czy tyl ko się łu dzi my?
Czy ska za ni je ste śmy na wiecz ne wzlo ty i upad ki?

Nie ko niecz nie. Wszyst kie te pro ble my wy ni ka ją z siły przy- 
cią ga nia uwa run ko wa ne go - od któ rej mo że my uwol nić się na
trze cim eta pie ścież ki. Ale wcze śniej mo że my w każ dej chwi- 
li spaść, nie za leż nie od tego jak wy so ko się znaj du je my i jak
wie le cza su po świę ci li śmy na me dy ta cję. Mo że my być w tym
wznio słym sta nie przez kil ka go dzin, na wet przez cały ty- 
dzień. To nie robi żad nej róż ni cy - spad nie my rów nie ła two.

W In diach jest wie le tego ro dza ju hi sto rii, zwy kle o hin du- 
skich ri szich. Do wia du je my się, że ty sią ce lat temu ri szi taki
a taki od szedł w Hi ma la je i spę dził ty sią ce lat na me dy ta cji -
nie zwa ża jąc na nic me dy to wał w ja ski niach, w głę bi la- 
sów, w pu stel niach, na ośnie żo nych szczy tach. Jest wie le cu- 
dow nych hi sto rii o tym, że bro da ri szie go ro sła na wie le ki lo- 
me trów, po kry wa jąc całą oko li cę i o tym, że inny ri szi był
tak obo jęt ny na to, co się dzia ło wo kół nie go, iż spo koj nie
kon ty nu ował me dy ta cję, na wet gdy na de szła ko lo nia mró wek
i zbu do wa ła na nim wiel kie mro wi sko.

Ale oczy wi ście każ dy ri szi musi kie dyś skoń czyć swo ją me dy- 
ta cję - lub przy naj mniej po sta no wić ją skoń czyć - i co wte dy
się dzie je? Za każ dym ra zem po wta rza się to samo. Gdy tyl ko
wsta nie ze swej me dy ta cji, gdy zej dzie z góry lub wyj- 
dzie z lasu, spo ty ka nim fę, nie biań ską dziew czy nę, i już po
kil ku mi nu tach, mimo ty się cy lat me dy ta cji, ule ga jej po ku som
i wra ca tam, gdzie za czy nał.

O co cho dzi w tych wszyst kich hi sto riach? Za wsze o to samo -
o to, że w ży ciu du cho wym sama me dy ta cja nie wy star cza,
gdyż może do pro wa dzić nas tyl ko do pew ne go punk tu. Ale



mimo że jest nie wy star cza ją ca, jest jed no cze śnie nie zbęd- 
na. Sta no wi pod sta wę dla roz wo ju mą dro ści, tak samo jak
zręcz ne dzia ła nie sta no wi pod sta wę dla roz wo ju me dy ta cji. Je- 
śli mo ral ność jest pły tą wy rzut ni ra kie to wej, me dy ta cja jest
pierw szym czło nem ra kie ty, z któ re go na od po wied niej wy so- 
ko ści od pa la ny jest dru gi człon. Tym dru gim czło nem ra kie ty
jest oczy wi ście mą drość.

Me dy ta cja jest nie zbęd na, po nie waż tyl ko ona otwie ra dro gę
do mą dro ści. Mu si my osią gnąć pe wien po ziom do świad cze nia
me dy ta cyj ne go i, je śli po tra fi my, utrzy mać się na nim przy naj- 
mniej przez pe wien czas, a po tem pró bo wać roz wi nąć mą- 
drość. Gdy roz wi nie my mą drość, nie gro zi nam już żad ne nie- 
bez pie czeń stwo, nie je ste śmy już dłu żej zda ni na ła skę
siły przy cią ga nia uwa run ko wa ne go.

Za tem, to jest jed na z rze czy, któ re znaj du ją wy ja śnie nie
w fak cie, że na eta pie me dy ta cji dzia ła ją obie siły przy cią ga- 
nia. Dru gą rze czą jest to, że je śli przez ja kiś czas me dy to wa li- 
śmy sku tecz nie, cza sem mamy uczu cie, jak by śmy mie li zsu- 
nąć się w nie zgłę bio ną ot chłań lub jak by miał nas po nieść
wiel ki stru mień pły ną cy z ogrom ną mocą we wnątrz i na ze- 
wnątrz nas. W ta kich ra zach zwy kle do świad cza my, jak kol- 
wiek nie ja sno i nie ko niecz nie zda jąc so bie z tego spra wę, siły
przy cią ga nia nie uwa run ko wa ne go. Ale co się na ogół dzie je?
Gdy za czy na my czuć to przy cią ga nie, gdy za czy na my czuć, że
się po ru sza my, ze śli zgu je my, spa da my, że je ste śmy uno sze ni,
wów czas zwy kle sta wia my opór. Zwy kle się co fa my, bo je ste- 
śmy prze stra sze ni. Oczy wi ście, mó wi my, że chce my oświe ce- 
nia, chce my nir wa ny, ale kie dy na praw dę przy cho dzi co do
cze go, nie chce my dać się po nieść. Nie chce my stra cić sie bie.

Przy po mi na to hi sto rię sta rej Ja pon ki, żar li wej bud dyst ki.
Zwy kła ona cho dzić do świą ty ni Ami ta bhy, Bud dy Nie skoń- 
czo ne go Świa tła, wład cy Czy stej Kra iny, w któ rej - we dług
bud dy zmu ja poń skie go - od ra dza my się po śmier ci, je śli re cy- 
tu je my jego man trę. Co dzien nie rano cho dzi ła do tej świą ty ni
i od pra wia ła prak ty ki re li gij ne, kła nia jąc się wie le razy i wo ła- 
jąc: „Pa nie, Ami ta bho, Bud do Nie skoń czo ne go Świa tła
i Wiecz ne go Ży cia, pro szę za bierz mnie z tego nie szczę sne go,
po grą żo ne go w smut ku, pod łe go świa ta. Obym zmar ła tej
nocy i od ro dzi ła się w two jej Czy stej Kra inie. Wła śnie tam



chcę być, żeby dniem i nocą prze by wać w twej obec no ści, słu- 
chać twej na uki i osią gnąć nir wa nę”. W ten spo sób, ze łza mi
w oczach i z wiel ką szcze ro ścią mo dli ła się każ de go ran ka
a cza sem rów nież wie czo rem.

Pe wien mnich przy pad kiem usły szał jej mo dły i łka nia, i po- 
my ślał: „W po rząd ku, zo ba czy my”. Po sąg Bud dy w tej świą- 
ty ni, jak wie le po są gów w Ja po nii, był ogrom ny, mie rzył oko- 
ło trzy dzie stu stóp wy so ko ści. Kie dy sta rusz ka przy szła na- 
stęp nym ra zem, mnich ukrył się za po są giem. Gdy szlo cha ła:
„Pa nie, za bierz mnie te raz, że bym od ro dzi ła się w Czy stej
Kra inie. Za bierz mnie”, mnich za wo łał zza po są gu grom kim
gło sem: „Za bio rę cię te raz. Sta rusz ka sko czy ła na rów ne nogi
krzy cząc z prze ra że nia i wy bie gła ze świą ty ni. Wy bie ga jąc,
rzu ci ła przez ra mię do po są gu: „Bud do, czy nie mogę so bie
tro chę po żar to wać?”

Twier dzi my, że chce my osią gnąć oświe ce nie i cał kiem szcze- 
rze twier dzi my, że wła śnie po to me dy tu je my. Ale kie dy tyl ko
po czu je my to przy cią ga nie, po czu je my, że zo sta nie my po rwa- 
ni, że stra ci my sie bie, co fa my się. Bo imy się, tak jak ta sta- 
rusz ka. Nie chce my stra cić sie bie. Ale wła śnie tego mu si- 
my się na uczyć, czy to w me dy ta cji, czy w ja kimś in nym
aspek cie ży cia du cho we go. Mu si my się na uczyć zwy czaj nie
pusz czać. To naj trud niej sza rzecz pod słoń cem: zwy czaj nie
pusz czać. Mu si my, je śli wo lisz, zre zy gno wać - nie w zwy- 
kłym, co dzien nym sen sie tego sło wa, ale w bar dziej du cho- 
wym sen sie. By użyć bar dziej re li gij nej ter mi no lo gii, mu si my
się pod dać nie uwa run ko wa ne mu.



Mą drość

Trze cim wiel kim eta pem po trój nej ścież ki jest mą drość. Nie
jest to oczy wi ście ja kie goś ro dza ju men tal na ak tyw ność;
przez mą drość ro zu mie my tu taj bez po śred nią, cią głą świa do- 
mość rze czy wi sto ści, czy nie uwa run ko wa ne go. Jako że mą- 
drość jest te ma tem dal szych roz dzia łów, na ra zie po mi nie my
to za gad nie nie.



Punkt, z któ re go nie ma od wro tu

To są trzy wiel kie eta py na szej po dró ży z sam sa ry, sfe ry uwa- 
run ko wa ne go, do dhar ma dha tu, nie uwa run ko wa ne go. Naj- 
pierw wal czy my z siłą przy cią ga nia uwa run ko wa ne go, a przy- 
cią ga nie nie uwa run ko wa ne go wy da je się bar dzo ni kłe -
ale musi ist nieć, ina czej w ogó le nie by ło by pro ble mu zdą ża- 
nia do oświe ce nia. Lecz po tem do cho dzi my do de cy du ją ce go
punk tu, w któ rym przy cią ga nie nie uwa run ko wa ne go, oświe ce- 
nia, sta je się prze wa ża ją cą siłą. Mo gli by śmy na zwać go punk- 
tem, z któ re go nie ma od wro tu. Po prze kro cze niu tego punk tu
nasz po stęp du cho wy jest pew ny; nie gro zi nam cof nię cie się.
A za tem jest to bar dzo waż ny cel, do któ re go mu si my dą żyć -
pa mię ta jąc przez cały czas, że „dą że nie” do ta kie go „celu” jest
pro ce sem cią głe go pusz cza nia.

Mówi się, że osta tecz nym ce lem bud dy zmu jest oświe ce nie,
stan Bud dy, nir wa na, czy jak kol wiek chce my go na zwać. Ale
w isto cie są to tyl ko sło wa, któ re nie mogą dać wła ści we- 
go po ję cia o na tu rze tego osią gnię cia, na któ re po win ni śmy
kie ro wać na sze wy sił ki; ono jest zbyt od le głe od nas. Mo że my
jed nak skie ro wać wzrok na bar dziej bez po śred ni, bar dziej zro- 
zu mia ły, bar dziej do stęp ny cel: osią gnię cie punk tu, z któ re go
nie ma od wro tu, punk tu, w któ rym przy cią ga nie nie uwa run ko- 
wa ne go jest sil niej sze niż przy cią ga nie uwa run ko wa ne go. Gdy
osią gnie my ten punkt, oświe ce nie jest za pew nio ne i zo sta nie
osią gnię te, zgod nie z tra dy cją, nie póź niej niż w sie dem ko lej- 
nych ży wo tów.

Cho ciaż punkt, z któ re go nie ma od wro tu jest w na szym za się- 
gu, to jed nak osią gnię cie go bę dzie wy ma ga ło od nas wiel kie- 
go wy sił ku. Nie po win ni śmy lek ce wa żyć siły przy cią ga- 
nia uwa run ko wa ne go. Dzia ła ona na wie lu róż nych po zio- 
mach i do ty czy wszyst kich aspek tów ludz kie go ży cia. Z po- 
wo du siły przy cią ga nia uwa run ko wa ne go ar ty sta może na wet
sprze nie wie rzyć się lub mieć ocho tę się sprze nie wie rzyć wła- 
snej we wnętrz nej wi zji. Z po wo du siły przy cią ga nia uwa run- 
ko wa ne go re li gie tra cą wszel kie po czu cie ich praw dzi wej mi- 
sji i sta ją się je dy nie kwe stią zwy cza ju i tra dy cji. I to z po wo- 
du siły przy cią ga nia uwa run ko wa ne go sta cza my się ze szczy- 



tów me dy ta cji, czę sto rów nie szyb ko, jak szyb ko je zdo by li- 
śmy, lub na wet w ogó le prze sta je my me dy to wać.

Bar dzo waż ne jest sa me mu uj rzeć dzia ła nia tej wiel kiej siły
za rów no w ludz kiej hi sto rii, jak i we wła snym ży ciu. Gdy
to uj rzy my, gdy zro zu mie my, ja kie są po tęż ne, wszech obec ne
i wie lo stron ne, uświa do mi my so bie, że nie wol no nam za prze- 
stać wy sił ku. Je śli usta nie my w wy sił kach, nie po zo sta nie my
tam, gdzie by li śmy - przy naj mniej nie na dłu go. Kie dy prze- 
sta je my się wy tę żać, siła przy cią ga nia uwa run ko wa ne go za- 
czy na nie ubła ga nie do mi no wać i nim spo strze że my, co się sta- 
ło, znaj dzie my się zno wu tam, gdzie za czy na li śmy, może mie- 
sią ce lub na wet lata temu. Na krót ką prze rwę być może bę- 
dzie my mo gli so bie po zwo lić do pie ro, kie dy osią gnie my
punkt, z któ re go nie ma od wro tu. Do tego cza su nie wol no
nam spo cząć na du cho wych lau rach, choć by nie wiem jak
wspa nia łych. Dla te go ostat nie sło wa Bud dy do jego uczniów
brzmia ły: Ap pa ma de na sam pa de tha - „Świa do mie - uważ nie -
wy tę żaj cie się. Prak tycz nie ozna cza to, że je śli tyl ko po tra fi my
utrzy mać te dwie rze czy - świa do mość i wy si łek - to po stęp
jest za pew nio ny.

Tra dy cyj nie w bud dyj skich pi smach osią gnię cie pun ku, z któ- 
re go nie ma od wro tu na zy wa się wej ściem w stru mień. Ten
„stru mień” to prze moż na siła nie uwa run ko wa ne go, gdy zbli- 
żysz się do nie go wy star cza ją co bli sko. A więc po now nie
mamy ob raz rze ki. Zno wu nie ja ko sto imy na brze gu rze ki, któ- 
ry re pre zen tu je uwa run ko wa ną eg zy sten cję. W tym po rów na- 
niu nie-uwa run ko wa ne wy obra żo ne jest nie przez dru gi brzeg
(jak w przy po wie ści o tra twie), lecz przez oce an, do któ re go
rze ka pły nie.

Moż na po wie dzieć, że od le głość od pun ku, w któ rym się znaj- 
du je my, do brze gu rze ki od po wia da pierw sze mu eta po- 
wi ścież ki, eta po wi mo ral no ści. Od le głość od brze gu rze ki do
głów ne go nur tu od po wia da dru gie mu eta po wi ścież ki, eta po wi
me dy ta cji. Gdy do tar li śmy do głów ne go nur tu i za czy na my
czuć po tęż ną siłę stru mie nia pły ną ce go do oce anu, mu si my mu
się po pro stu pod dać; to jest punkt wej ścia w stru mień, punkt,
z któ re go nie ma od wro tu. A od le głość stąd do oce anu jest
trze cim eta pem ścież ki, eta pem mą dro ści.



Ten ob raz przy po mi na jed ną z przy po wie ści Ra ma krisz ny,
wiel kie go współ cze sne go in dyj skie go świę te go i na uczy cie- 
la. Opo wie dział tę przy po wieść, by zi lu stro wać re la cję mię dzy
„ła ską” i „pra ca mi”, ale ma ona rów nież pe wien zwią zek
z całą kwe stią wej ścia w stru mień. Po wie dział, że przy po mi na
to wpły nię cie ło dzią pro sto na śro dek rze ki, w głów ny nurt.
Pro ces wcho dze nia do ło dzi, wio sło wa nia i wpły wa nia z wiel- 
kim tru dem w śro dek nur tu re pre zen tu je „pra ce”, kar mę
w zna cze niu dzia ła nia. Ale kie dy je steś już w głów nym nur cie,
mo żesz pod nieść ża giel; jak tyl ko ża giel znaj dzie się w gó rze,
zła pie wiatr. Wte dy mo żesz od po cząć, odło żyć wio sła, bo dal- 
szy wy si łek jest zbęd ny. Sko ro wiatr cię nie sie, mu sisz tyl ko
ste ro wać ło dzią. Wiatr re pre zen tu je „ła skę” - ina czej mó wiąc,
siłę przy cią ga nia nie uwa run ko wa ne go.

A więc, je śli wej ście w stru mień mamy obrać za „cel”, to jak
mamy go osią gnąć? Wła śnie to Dhar ma jako na uka czy ścież- 
ka ma szcze gó ło wo ob ja śniać. Nie na ka zu je się nam po pro- 
stu: „bądź cie do sko na li”; ani też rada Bo dhi dhar my dla ce sa- 
rza nie jest ostat nim sło wem w tej kwe stii. W swych na ukach
Bud da znaj do wał wie le spo sób na kre śla nia dro gi do oświe ce- 
nia, a póź niej sza tra dy cja bud dyj ska do da ła nowe spo so by wi- 
dze nia tej sa mej ścież ki - nie tyl ko wi dze nia jej, ale szcze gó ło- 
we go opra co wy wa nia prak tycz nych kro ków, któ re trze ba pod- 
jąć.

Nie któ re spo śród tych wszyst kich spo so bów opi sy wa nia ścież- 
ki bar dzo ja sno po ka zu ją, jak roz po znać punkt, z któ re go nie
ma od wro tu, punkt wej ścia w stru mień. Na przy kład, tak
jak mo że my po wie dzieć, że w ka te go riach po trój nej ścież ki
punkt, z któ re go nie ma od wro tu jest punk tem, w któ rym me- 
dy ta cja prze cho dzi w mą drość, tak w ka te go riach dwu na stu
ogniw spi ral nej ścież ki punkt, z któ re go nie ma od wro tu osią- 
ga ny jest na ósmym eta pie, „po zna nia i wi zji rze czy ta ki mi, ja- 
ki mi na praw dę są”. Inne spo so by wi dze nia ży cia du cho we go -
na przy kład, pięć du cho wych cech - uj mo wa ne są bar dziej
w ka te go riach osią ga nia rów no wa gi cech. Ale wspól nym mia- 
now ni kiem tych opi sów ścież ki jest to, że wszyst kie do ty czą
kul ty wo wa nia po zy tyw nych du cho wych cech. Ina czej na spo- 
sób wcho dze nia w stru mień moż na spoj rzeć, gdy uj mie się je
w ka te go riach zry wa nia łań cu chów.



Zry wa nie łań cu chów

Tra dy cja bud dyj ska wy li cza dzie sięć łań cu chów, któ re wią żą
nas z uwa run ko wa ną eg zy sten cją. Każ dy z nich re pre zen tu je
inny aspekt siły przy cią ga nia uwa run ko wa ne go. Gdy by- 
śmy mo gli ro ze rwać je na ka wał ki, na tych miast by li by śmy
wol ni, cał ko wi cie wol ni. Ale łań cu chy są moc ne i krę pu ją nas,
i zwy kle trze ba je zry wać po tro chu, prze pi ło wy wać stop nio- 
wo w cią gu lat du cho wej prak ty ki. Dzie sięć łań cu chów to: (1)
po gląd o so bie; (2) wąt pie nie lub nie zde cy do wa nie; (3) po le- 
ga nie na za sa dach mo ral nych i prak ty kach re li gij nych jako ce- 
lach sa mych w so bie; (4) pra gnie nie zmy sło we w zna cze niu
pra gnie nia, by do świad czać w i po przez pięć fi zycz nych zmy- 
słów; (5) zła wola, nie na wiść, awer sja; (6) pra gnie nie ist nie nia
na pla nie (ar che ty po wej) for my; (7) pra gnie nie ist nie nia na
pla nie bez fo-rem nym; (8) za ro zu mia łość w zna cze niu uwa ża- 
nia sie bie za wyż sze go, niż sze go lub rów ne go in nym lu dziom,
tzn. krzyw dzą ce go po rów ny wa nia sie bie z in ny mi; (9) nie po- 
kój i nie sta łość; (10) nie wie dza - to zna czy, du cho wa nie wie- 
dza ozna cza ją ca nie zna jo mość osta tecz nej rze czy wi sto ści.

Po ze rwa niu pierw szych trzech łań cu chów sta je my się wcho- 
dzą cym w stru mień, dzię ki cze mu od tąd bę dzie my pod le ga li
bar dziej sile przy cią ga nia nie uwa run ko wa ne go, niż sile przy- 
cią ga nia uwa run ko wa ne go. Czwar ty i pią ty łań cuch - pra gnie- 
nie zmy sło we i zła wola - uwa ża ne są za szcze gól nie sil ne.
Po osła bie niu - nie ze rwa niu, a je dy nie osła bie niu - tych
dwóch, sta je my się tak zwa nym „raz po wra ca ją cym” (wszyst- 
kie te ter mi ny po cho dzą z tra dy cji The ra wa dy). „Raz po wra ca- 
ją cy” od szedł da le ko za punkt, z któ re go nie ma od wro tu i jest
jesz cze sil niej przy cią ga ny przez nie uwa run ko wa ne, od czu wa- 
jąc sto sun ko wo nie wiel kie przy cią ga nie uwa run ko wa ne go.
Zgod nie z tra dy cją jako raz po wra ca ją cy mamy przed sobą tyl- 
ko jed no od ro dze nie jako czło wiek, a po tem osią gnie my
oświe ce nie.

Po rze czy wi stym ze rwa niu czwar te go i pią te go łań cu cha sta je- 
my się „nie-po wra ca ją cym”. Zgod nie z tra dy cją nie-po wra ca- 
ją cy od ra dza się w jed nej z „czy stych sie dzib”, bli sko naj dal- 
szych gra nic siły przy cią ga nia uwa run ko wa ne go. Te raz



siła przy cią ga nia nie uwa run ko wa ne go zde cy do wa nie do mi nu- 
je; nie-po wra ca ją cy osią ga oświe ce nie bez po śred nio w czy- 
stych sie dzi bach bez ko niecz no ści od ra dza nia się jako czło- 
wiek.

Pięć pierw szych łań cu chów na zy wa się pię cio ma niż szy mi
łań cu cha mi. Wią żą nas one z tak zwa nym pla nem pra gnie- 
nia zmy sło we go - ina czej mó wiąc, z we wnętrz nym krę giem
pola przy cią ga nia uwa run ko wa ne go, gdzie siła przy cią ga nia
jest naj więk sza. Szó sty i siód my łań cuch zwią za ny jest z „pla- 
nem (ar che ty po wej) for my” i „pla nem bez fo rem nym”; czy li,
od po wied nio, ze środ ko wym i ze wnętrz nym krę giem pola
przy cią ga nia uwa run ko wa ne go. Po ze rwa niu pię ciu wyż szych
łań cu chów je ste śmy cał ko wi cie wol ni. Do świad cza my wy- 
łącz nie siły przy cią ga nia nie uwa run ko wa ne go - w rze czy wi- 
sto ści sami je ste śmy nie uwa run ko wa nym - i wię cej się już nie
od ra dza my. W tra dy cyj nej ter mi no lo gii ktoś taki na zy wa ny
jest ar ha tem - „szla chet nym” lub „świę tym”.

Tak przy naj mniej w tra dy cyj ny spo sób uj mu je to bud dyzm
The ra wa dy. Jak wi dzie li śmy, peł ne urze czy wist nie nie śun ja- 
ty po ka zu je, że osta tecz nie nie ma żad nej róż ni cy mię dzy sa- 
ma rą i nir wa ną; a więc mó wie nie o prze cho dze niu z jed ne go
do dru gie go to tyl ko spo sób mó wie nia - któ ry może nam nie
od po wia dać, je śli nie ufa my ni cze mu, co wy da je się su ge ro- 
wać po zo sta wie nie świa ta jego lo so wi. Bud dy ści ma ha ja ny
mó wią za sad ni czo o tym sa mym pro ce sie w ka te go riach bu- 
dze nia woli oświe ce nia i przyj mo wa nia ślu bo wań bo dhi sat twy,
pod kre śla jąc, że dą że nie do oświe ce nia nie słu ży tyl ko na sze- 
mu do bru, ale wy ma ga wiel kie go al tru izmu - w isto cie jest
z nim nie ro ze rwal nie zwią za ne.

Choć my śle nie w ka te go riach zry wa nia łań cu chów pew nie nie
daje nam peł ne go ob ra zu, to jed nak może być bar dzo uży tecz- 
ne. Usu nię cie tych dal szych może prze kra czać na sze moż li wo- 
ści, ale z po żyt kiem mo że my sku pić uwa gę na pierw- 
szych trzech, ze rwa nie któ rych jest rów no znacz ne z wej ściem
w stru mień. (Po wie dzia ne jest, że kie dy je den z tych trzech
łań cu chów zo sta nie ze rwa ny, po zo sta łe dwa rów nież pusz czą.)

Za tem pierw szym łań cu chem jest usta lo ny po gląd o so bie. Jest
to na wy ko we ak cep to wa nie na sze go obec ne go do świad cza nia



oso bo wo ści jako trwa łej, nie zmien nej i osta tecz nej. W isto cie
rów na się to od rzu ca niu moż li wo ści zmia ny lub po stę pu. Tak
do brze sie bie zna my, tak się do sie bie przy zwy cza ili śmy, tak
bar dzo przy zwy cza ili śmy się do my śle nia o so bie w pe- 
wien spo sób. My śli my: „To je stem ja. Za wsze taki będę -
mogę się tro chę zmie nić, ale wciąż będę roz po zna wal nym
sobą, bar dzo po dob ny jak te raz”. Nie mo że my po pro stu uwie- 
rzyć, że ta jaźń, to mnie, to „ja”, ta kie ja kim do świad cza my go
tu i te raz, może kie dyś zo stać nie ja ko stra wio ne przez ogień,
tak iż z po pio łów tego sta re go ja może po wstać nowe ja. Nie
chce my uznać, że to może się zda rzyć choć by je den raz - nie
mó wiąc już o wie lu ra zach. Dla te go usta lo ny po gląd o so bie
jest za prze cze niem du cho wej ścież ki. Fak tycz nie mo że my po- 
wie dzieć, że jest ra cjo na li za cją siły przy cią ga nia uwa run ko wa- 
ne go.

Dru gim łań cu chem jest wąt pie nie lub nie zde cy do wa nie. To nie
jest wąt pie nie w in te lek tu al nym sen sie; nie jest to brak wia ry
lub prze ko na nia. Tu taj wąt pie nie ozna cza nie chęć do za an ga- 
żo wa nia się, do zro bie nia de cy du ją ce go kro ku. Ozna cza po- 
wstrzy my wa nie się bez po wo du, a na wet gdy wi dzi my do bre
po wo dy, by się nie po wstrzy my wać. Siła przy cią ga nia uwa- 
run ko wa ne go dzia ła tu taj z wiel ką mocą. Wie lu lu dzi w pe- 
wien spo sób in te re su je się ży ciem du cho wym, ale nie chcą się
za an ga żo wać, nie chcą się w nie rzu cić. Z re gu ły tyl ko za nu- 
rza ją pa lec w wo dzie, a po tem go co fa ją. A je śli na wet od wa żą
się je pod jąć, moc no przy wią zu ją się do so lid ne go pala na
brze gu, żeby nie dać się po nieść, żeby może mieć to, co naj- 
lep sze z obu świa tów. Trud no jest nam po pro stu rzu cić się
w nie - czę sto ze zwy kłe go stra chu. Mo że my zga dzać się ze
wszyst kim, co sły szy my o du cho wej ścież ce, ale nie chce my
na praw dę spró bo wać za sto so wać tego w prak ty ce, po nie waż
je ste śmy sil nie zwią za ni dru gim łań cu chem, łań cu chem wąt- 
pie nia i nie zde cy do wa nia.

Trze cim łań cu chem jest „po le ga nie na za sa dach mo ral nych
i prak ty kach re li gij nych jako ce lach sa mych w so bie”. Wie- 
le moż na o tym po wie dzieć; ale naj waż niej sze jest to, że tym,
co two rzy ten łań cuch, jest owa za leż ność. San skryc ki ter min
to śi law ra ta pa ra mar sza, co wcze śni tłu ma cze cza sem od da- 
wa li jako „po le ga nie na ry tu ałach i ce re mo niach”. Jed nak



w isto cie nie ma to nic wspól ne go z ry tu ała mi i ce re mo nia mi.
Śila ozna cza „za sa dy etycz ne”, jak w pan cza śila, pięć za sad;
wra ta to „prak ty ka re li gij na”; a pa ra mar sza to „lgnię cie” czy
„przy wią za nie”. A więc lgnię cie, przy wią za nie do za sad etycz- 
nych i prak tyk re li gij nych jest we dług bud dy zmu łań cu chem.
Nie cho dzi o to, żeby te prak ty ki były w ja ki kol wiek spo sób
nie wła ści we; pro blem się po ja wia, je śli za nad to na nich po le- 
ga my.

Za tem kon wen cjo nal na re li gij ność jest prze szko dą do oświe- 
ce nia. Wie lu lu dziom trud no jest prze łknąć tę gorz ką praw dę.
Rze czy wi ście, bar dzo duża, je śli nie więk sza część zwy kłe- 
go, kon wen cjo nal ne go ży cia re li gij ne go jest je dy nie prze ja- 
wem tego łań cu cha. Re li gij ni lu dzie na ogół sta ją się więź nia- 
mi sa mej re li gii. Nie trak tu ją jej jak środ ka do celu - oświe ce- 
nia, czy ja kie go kol wiek in ne go celu - ale jako cel sam w so bie.
Nie ma po trze by mno żyć przy kła dów; mo że my zna leźć je
wszę dzie wo kół, a na wet, mimo wszyst kich ostrze żeń Bud dy,
w sa mym bud dy zmie.

A więc od pra wiaj my pu dże; me dy tuj my; stu diuj my tek sty. Ale
za wsze pa mię taj my, że one są cen ne tyl ko w ta kim stop- 
niu, w ja kim pro wa dzą nas w kie run ku oświe ce nia. Mu si my
cią gle sie bie py tać: „Czy to, co ro bię, na praw dę po ma ga mi
po dą żać do oświe ce nia, czy tyl ko me cha nicz nie prze cho dzę
ty dzień za ty go dniem, mie siąc za mie sią cem, jak cho mik bie- 
ga ją cy w kół ko? Czy wpa dłem w coś w ro dza ju re li gij ne go
uwa run ko wa nia? Czy tyl ko wy god nie osia dłem w ja kiejś re li- 
gij nej dok try nie, prak ty ce czy gru pie? Czy uży wam tych me- 
tod w taki spo sób, że na praw dę zbli żam się tro chę do oświe ce- 
nia?”

Nie wy star czy oświad czyć, że jest się bud dy stą. Nie wy star czy
na wet pod trzy my wać co dzien ną me dy ta cję. Rzecz w tym, czy
zbli ża my się do oświe ce nia? Czy ro bi my ja kiś po stęp?
Czy rze czy, w któ re się an ga żu je my są środ ka mi do celu, czy
sta ły się ce lem sa mym w so bie? Przez całe ży cie du cho we mu- 
si my utrzy my wać taką czuj ność, cią gle py ta jąc sie bie, czy
kon ty nu uje my coś nie dla te go, że jest uży tecz ne dla nas du- 
cho wo, ale tyl ko dla te go, że za wsze ro bi li śmy to w ten spo sób.



Trze ba pa mię tać o tych łań cu chach, po nie waż do pó ki ich nie
ze rwie my, za wsze będą nas krę po wa ły. Mu si my wciąż przy po- 
mi nać so bie, że mo że my się na praw dę zmie nić. Mu si my uwa- 
żać na te chwi le, kie dy mamy ocho tę zre zy gno wać z du cho wej
ścież ki, bo się lę ka my, bo nie wie my, do kąd nas za pro wa dzi.
I mu si my spraw dzać, kie dy tyl ko stwa rza my po zo ry prak ty ki
du cho wej, lgnąc do na wy ku, któ re go na bra li śmy.

Dla każ de go z nas ze rwa nie tych trzech łań cu chów i wej ście
w stru mień po win no być re al nie moż li we jesz cze w tym ży ciu.
A kie dy osią gnie my ten punkt, mo że my już tyl ko wzno sić się
ścież ką co raz wy żej i wy żej. Wte dy z co raz więk szą mocą bę- 
dzie my od czu wa li siłę przy cią ga nia nie uwa run ko wa ne go. Po- 
przez wszyst kie za sło ny, prze szko dy, za ciem nie nia uwa run ko- 
wa ne go bę dzie my prze lot nie do strze ga li nie uwa run ko wa ne,
stop nio wo roz po zna jąc je co raz peł niej, wy raź niej, ja śniej.
Kie dy osią gnie my te wy ży ny, świat, któ ry wcze śniej był za sło- 
ną, prze szko dą, za ciem nie niem, bę dzie co raz bar dziej się prze- 
mie niał, sta wał się co raz bar dziej olśnie wa ją cy, co raz wspa- 
nial szy.

Ta kie mamy przed sobą per spek ty wy. Ale na ra zie cof nie my
się do po cząt ku - przy naj mniej w wy obraź ni - tam, gdzie to
wszyst ko się za czy na: do pierw sze go stop nia spi ral nej ścież- 
ki do oświe ce nia.



7. Ścież ka spi ral na

Na tu ra roz wo ju du cho we go naj ja śniej chy ba od zwier cie dla się
w spi ral nym spo so bie uwa run ko wa nia, w któ rym przed sta wia- 
ny jest on jako na stęp stwo do świad czeń - jed no do świad cze nie
po wsta je w za leż no ści od in ne go. Tak jak z pąka wy ra sta
kwiat, a z kwia tu owoc, tak z jed ne go do świad cze nia du cho- 
we go wy ra sta dru gie, a z tego ko lej ne, z nie go zaś jesz cze na- 
stęp ne, a każ de wyż sze, sub tel niej sze, pięk niej sze, tro chę bliż- 
sze nir wa ny. Każ dy etap jest du cho wym do świad cze- 
niem w pro ce sie prze cho dze nia do ko lej ne go, bar dziej za- 
awan so wa ne go do świad cze nia. Eta py nie są sta łe ani sta tycz- 
ne; wzno sze nie się du cho wą ścież ką nie przy po mi na wcho dze- 
nia po stop niach scho dów, na wet spi ral nych scho dów. Mó wi- 
my o „bud dyj skiej ścież ce” lub „ścież ce du cho wej”, ale nie
mo że my dać się zwieść tej me ta fo rze. Nie jest tak, że ścież ka
du cho wa jest usta lo na i nie zmien na, a my po pro stu po niej
wcho dzi my; albo że my idzie my, a ścież ka po zo sta je nie ru cho- 
ma. Ścież ka ro śnie jak ro śli na - je den etap prze cho dzi w na- 
stęp ny, a więc jest cią gły ruch w górę.

Tak dzia ła uwa run ko wa nie spi ral ne; roz wój du cho wy, jak
wszyst ko inne, po stę pu je w zgod nie z tym wiel kim pra- 
wem. Jak już wi dzie li śmy, pra wo uwa run ko wa nia dzia ła na
dwa spo so by - „cy klicz ny” i „pro gre syw ny”. Mo del cy klicz ny
jest pro ce sem ak cji i re ak cji mię dzy prze ciw ny mi czyn ni ka mi
- po wiedz my, mię dzy szczę ściem i nie szczę ściem lub przy gnę- 
bie niem i eu fo rią albo na ro dzi na mi i śmier cią; na to miast mo- 
del pro gre syw ny, spi ral ny, jest pro ce sem sta le wzra sta ją cej in- 
ten syw no ści, tak iż prze cho dzi my, na przy kład, od przy jem no- 
ści do szczę ścia, od szczę ścia do unie sie nia, od unie sie nia do
bło go ści itd.

Prak ty ka bud dyj ska dąży do prze rwa nia nie skoń czo ne go cy klu
ak cji i re ak cji przed sta wio ne go w kole ży cia jako łań- 
cuch uwa run ko wa ne go współ two rze nia. Ale jak? Bud dyzm ty- 
be tań ski mówi o czymś w ro dza ju prze rwy mię dzy jed nym ży- 
ciem i na stęp nym - na zy wa nej bar do, „sta nem po śred nim”.
Mówi się, że bar do mię dzy ży wo ta mi ofe ru je wiel ką du cho wą
spo sob ność. Ale nie mu si my cze kać na śmierć, żeby zna leźć



spo sob ność dla roz wo ju du cho we go. Łań cuch uwa run ko wa ne- 
go współ two rze nia moż na prze rwać w środ ku ży cia - w isto- 
cie, w każ dym mo men cie.

Łań cuch jest tyl ko tak sil ny jak jego naj słab sze ogni wo.
A więc, w któ rym miej scu łań cuch ni dan jest naj słab szy?
Gdzie może być naj ła twiej prze rwa ny? Pa ra dok sal nie, w tym
przy pad ku naj słab szym ogni wem jest ogni wo naj sil niej sze.
De cy du ją cy punkt jest tam, gdzie w opar ciu o we da nę, uczu- 
cie, po wsta je trisz na, pra gnie nie. To wła śnie to ogni wo na pę- 
dza cały ten pro ces. Uczu cia zwy kle nie do świadcz my tak,
jak by śmy byli lu strem, któ re tyl ko od bi ja. Pra gnie nie, awer sja
czy we wnętrz ny za męt wy da je się po wsta wać au to ma tycz nie
ra zem z uczu ciem. Ale rze czy wi ście moż na prze rwać łań cuch
w tym punk cie. Je śli po tra fi my do świad czać uczu cia nie po- 
zwa la jąc po wstać pra gnie niu, koło ży cia jest roz bi te; nie ob ra- 
ca się już wię cej. Lub, by ująć to ina czej, już się nie od ra dza- 
my.

Łań cuch prze rwać moż na w tym naj słab szym i naj sil niej szym
punk cie dwo ma spo so ba mi - me to dą na głą i me to dą stop nio- 
wą. Wie le hi sto rii w ka no nie pali po twier dza fakt ist nie nia na- 
głej me to dy - wi dzi my lu dzi, któ rzy, jak Śa ri pu tra, usły sze- 
li le d wie kil ka słów i prze szli na tych mia sto wą i nie od wra cal- 
ną prze mia nę. Ale zdol ność do na głe go ze rwa nia łań cu cha jest
czymś nie zwy kłym; w przy pad ku więk szo ści lu dzi le piej
spraw dza się me to da stop nio wa. Jest ona „stop nio wa” nie ko- 
niecz nie dla te go, że jest wol na, ale dla te go, że skła da się
z pew nej ilo ści ko lej nych eta pów, któ rych po rzą dek opar ty jest
na okre ślo nej za sa dzie. Je śli cy klicz ny ro dzaj uwa run ko wa nia
jest krę giem, to ro dzaj pro gre syw ny jest spi ra lą. Wszyst kie
wer sje bud dyj skiej ścież ki - szla chet na ośmio ra ka ścież ka,
sied mio ra ka ścież ka oczysz cze nia, sześć pa ra mit itd. - są
ścież ka mi spi ral ny mi, po nie waż opar te są na pro gre syw nym
ty pie uwa run ko wa nia. Ale gdzie spi ral na ścież ka się za czy na?
Jej po cząt kiem jest de cy du ją cy punkt na sze go do świad cze nia
we da ny, uczuć, któ re w nas po wsta ją.



Nie za do wo le nie

Do świad cza my uczuć przy jem nych, bo le snych i neu tral nych.
Zwy kle re agu je my na nie zu peł nie au to ma tycz nie. Chce my
chwy tać przy jem ne do świad cze nia i trzy mać się ich jak naj- 
dłu żej. Kie dy do świad cza my cze goś bo le sne go, oczy wi ście
pró bu je my uciec od bólu. Nie mo że my wiecz nie do świad czać
przy jem no ści, ona nie uchron nie musi ustać i to usta nie zwy kle
rów nież spra wia nam ból. A za tem oscy lu je my mię dzy przy- 
jem no ścią i bó lem, bó lem i przy jem no ścią, i tym spo so bem
koło ży cia wciąż się ob ra ca.

Ale mo że my przy jąć bar dziej obiek tyw ny punkt wi dze nia. Je- 
śli spoj rzy my na całe swo je ży cie, na wszyst ko, o czym kie dy- 
kol wiek my śle li śmy lub co po zna li śmy, i je śli po tem po my śli- 
my o ca łym ludz kim ży ciu, o tym, co się dzie je na świe cie, je- 
śli prze my śli my to wy star cza ją co głę bo ko, zo ba czy my,
że w su mie, za sad ni czo, fun da men tal nie jest to nie za do wa la ją- 
ce. To praw da, zda rza ją się przy jem ne do świad cze nia. Fak- 
tycz nie są rze czy, któ ry mi się cie szy my. Ale nic nie daje głę- 
bo kie go i sta łe go za do wo le nia.

W ta kim sen sie bud dyzm mówi — co przy spo rzy ło mu złą
pra sę - że ży cie jest cier pie niem. W tym kon tek ście „cier pie- 
nie” ozna cza nie tyl ko oso bi ste bo le sne do świad cze nia jak
ból zęba, za cię cie się w pa lec lub gorz kie roz cza ro wa nie
z czy je goś po wo du. Jak wi dzie li śmy, san skryc kie sło wo tłu- 
ma czo ne jako „cier pie nie” to duh kha, „źle do pa so wa ne koło
wozu”: taki dys kom fort, jaki po wsta je, kie dy rze czy nie pa su ją
do sie bie lub nie współ pra cu ją wła ści wie, roz draż nie nie, ja kie
od czu wa my w co dzien nym ży ciu.

Wszy scy wie my, że rze czy ni g dy nie ukła da ją się w stu pro- 
cen tach do brze. Za wsze coś, choć by tyl ko drob ne go, idzie nie
tak. Na wet naj pięk niej sze go dnia jak że czę sto ob łok
musi prze mknąć przez tar czę słoń ca. Coś jest nie tak. Być
może cze ka łeś na ten dzień: mia łeś spo tkać ko goś, kogo lu- 
bisz, wy obra ża łeś so bie, że wszyst ko uło ży się tak wspa nia le.
Ale wtem zda rza się coś ab sur dal ne go i wszyst ko to czy się źle.
Je steś roz draż nio ny. Tak prze cho dzi my przez ży cie. Nic nie



speł nia cał ko wi cie na szych ocze ki wań - a przy naj mniej nie na
dłu go. Wła śnie to ozna cza duh kha, nie za do wo le nie lub cier- 
pie nie.

Gdy w wy star cza ją cym stop niu zda my so bie z tego spra wę,
za cznie my czuć się nie za do wo le ni. Mo że my pró bo wać naj róż- 
niej szych rze czy: szu kać świa to we go suk ce su, przy jem no- 
ści, wy go dy i luk su su lub wie dzy. Ale w koń cu to wszyst ko
nie przy no si za do wo le nia. W po wszech nym prze ko na niu ma- 
te rial ny do bro byt daje szczę ście, ale na wet nie wiel ki kon takt
z ludź mi, któ rzy go mają, ja sno po ka zu je, że tak na praw dę nie
jest. Nie ko niecz nie mu sisz fak tycz nie do świad czać nie ustan- 
ne go bólu, ale nie je steś na praw dę szczę śli wy. Czu jesz nie- 
okre ślo ny nie po kój; nie mo żesz się od prę żyć, czu jesz się obco.
W po wszech nym do świad cze niu, „nie mamy tu mia sta trwa łe- 
go”, jak mówi biblia . To tak, jak by w sa mym środ ku na- 
sze go ser ca było strasz ne, pu ste miej sce.

Tego Bud da z pew no ścią do świad czał. Je śli kto kol wiek kie dy- 
kol wiek miał wszyst ko, to był to Bud da. Na wet je śli po mi nie- 
my le gen dar ne do dat ki do hi sto rii jego ży cia, ja sne jest, że
uro dził się w bo ga tej, cie szą cej się wiel kim sza cun kiem ro dzi- 
nie, i że od naj wcze śniej szych dni miał wszyst kie go pod do- 
stat kiem. Miał pięk ne pa ła ce, żonę, dziec ko, po zy cję spo łecz- 
ną, a na wet wła dzę po li tycz ną, moż li wość ob ję cia tro nu po
ojcu. Ale mimo tego wszyst kie go nie był szczę śli wy. Wie dział,
że ma wszyst ko, ale nic z tego nie może trwać. On i każ dy
czło nek jego ro dzi ny, każ dy kto był mu dro gi któ re goś dnia
za cho ru je, po sta rze je się i umrze. Dla te go po rzu cił to wszyst- 
ko - dom, żonę, ro dzi ców, dziec ko - i ru szył w świat, szu kać
roz wią za nia dla pro ble mu ludz kie go cier pie nia .

Fi lo zo fia po ka zu je nam, jak waż ne jest ba da nie przy czyn rze- 
czy. Je śli chce my usu nąć ja kąś nie spra wie dli wość spo łecz ną,
naj pierw mu si my od kryć jej przy czy nę. Je śli w na szych spra- 
wach do mo wych wy stę pu je ja kieś za kłó ce nie - po wiedz my,
na przy kład, że sa mo chód się psu je - mu si my od kryć, dla cze- 
go. Do pó ki nie od kry je my, co spo wo do wa ło pro blem, wszyst- 
kie na sze wy sił ki będą da rem ne. Je śli więc chce my uwol nić
się od bo le snych ogra ni czeń ludz kiej eg zy sten cji, naj pierw
mu si my usta lić ich przy czy nę.

Note 29)

Note 30)



Ana li za pro ble mu cier pie nia pro wa dzi do dwóch zu peł nie roz- 
bież nych po glą dów. Więk szość z nas, świa do mie lub nie świa- 
do mie, przyj mu je na stę pu ją cą po sta wę: „Mam sil ne pra gnie- 
nia, któ rych nie mogę tłu mić - pra gnie nie po sia da nia
tego i cie sze nia się tam tym. Je śli pra gnie nia są za spo ko jo ne,
je stem szczę śli wy; je śli nie, je stem przy gnę bio ny. Dla te go
szczę ście musi po le gać na peł nym za spo ko je niu pra gnień,
a cier pie nie po wsta je z bra ku ta kie go za spo ko je nia. Tak więc
z ca łych sił będę pró bo wał zdo być rze czy, któ rych pra gnę
i uni kać bo le snych do świad czeń, któ rych nie chcę. W ten spo- 
sób będę mógł unik nąć bólu i cier pie nia”.

Ale Bud da, roz wa ża jąc ten sam pro blem, do szedł do prze ciw- 
ne go wnio sku. Za czął od wska za nia, że wszyst kie rze czy są
nie trwa łe. Nikt nie może temu za prze czyć, po nie waż
w taki czy inny spo sób do świad cza my tego co dzien nie. Mo że- 
my są dzić, że źró dłem szczę ścia i wol no ści od bólu jest za spo- 
ko je nie na szych pra gnień, ale nie mo że my zu peł nie - a przy- 
naj mniej nie na dłu go - igno ro wać ta kich przy krych fak tów
ży cia jak cho ro ba, sta rość, śmierć i od dzie le nie. Czym kol wiek
się cie szy my, nie może trwać, a to jest bo le sne, bo chce my,
żeby to trwa ło wiecz nie. Chce my za wsze być w do brym zdro- 
wiu i hu mo rze, ale któ re goś dnia do pad nie nas cho ro ba. Chce- 
my za cho wać mło dzień czą siłę i wi gor, ale wkrót ce sta rość
pod krad nie się do nas nie po strze że nie. Chce my żyć wiecz nie,
ale prę dzej czy póź niej bę dzie my mu sie li umrzeć. Po myśl my,
ile bo le snych roz stań mu si my znieść w cią gu jed ne go ży cia:
z ro dzi ną, z dro gi mi przy ja ciół mi, z wła sno ścią. Wszyst ko to
spro wa dza na nas cier pie nie. A więc nie mo że my unik nąć cier- 
pie nia po przez za spo ka ja nie pra gnień. W rze czy wi sto ści na sze
roz wią za nie tego pro ble mu nie jest żad nym roz wią za niem.

Więk szość z nas prę dzej czy póź niej za czy na to prze czu wać.
Oczy wi ście ro bi my co mo że my, żeby to zi gno ro wać. Pró bu je- 
my sie bie prze ko nać, że je ste śmy szczę śli wi, że mu si my być
szczę śli wi, mamy prze cież wszyst kie rze czy, któ re dają lu- 
dziom szczę ście. Ale wte dy z głę bi ser ca do cho dzi szept, któ ry
wciąż po wta rza: „Ale nie je steś na praw dę szczę śli wy”. Nie
chce my słu chać tego ci che go gło su. Za ci ska my uszy pal ca mi
i wy cho dzi my, żeby ja koś za głu szyć na sze smut ki, tłu- 
miąc i du sząc to drę czą ce uczu cie. Ale ono jest pod spodem,



na si la jąc się, bo le śnie na pie ra jąc, na wet za ognia jąc się jak
ukry ta rana. Tłu mie nie i du sze nie go tyl ko wszyst ko po gar sza.
Prze ciw nie, po win ni śmy pie lę gno wać swo je nie za do wo le nie,
po nie waż to z jego po wo du je ste śmy nie spo koj ni, a to wła śnie
nie po kój zmu sza nas do szu ka nia cze goś wyż sze go, cze goś
bar dziej za do wa la ją ce go, ja kie goś więk sze go szczę ścia.

Oczy wi ście z po cząt ku nie wie my, cze go szu ka my. Na tym po- 
le ga ab sur dal ność tej sy tu acji, ale rów nież jej pięk no.
I choć nie wie my, cze go chce my, za czy na my tego szu kać. Jest
tyl ko nie okre ślo ny nie po kój, szu ka nie po omac ku na wszyst- 
kie stro ny sami nie wie my cze go. I w koń cu, je śli szu ka my
wy star cza ją co dłu go, na wią zu je my kon takt z czymś, co z bra- 
ku lep sze go okre śle nia moż na by na zwać du cho wym. (Nie jest
to cał kiem od po wied nie sło wo, ale bę dzie mu sia ło wy star- 
czyć.) Na wią zu je my kon takt z czymś wyż szym lub przy naj- 
mniej z prze bły skiem cze goś wyż sze go, z czymś nie z tego
świa ta, a na wet z czymś „spo za tego świa ta”. Może to być
sym bol, echo, od bi cie: książ ka, któ ra do cie bie prze ma wia, ob- 
raz, oso ba. Kie dy wcho dzisz z tym w kon takt, nie za leż nie
w ja kich oko licz no ściach, na tych miast od po wia dasz. W głę bi
ser ca masz uczu cie, a przy naj mniej prze czu cie, że wła śnie
tego szu ka łeś przez cały czas, choć o tym nie wie dzia łeś.
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Wia ra

Ta od po wiedź w kon tek ście tra dy cji bud dyj skiej zwa na jest
wia rą. To ko lej ny krok na du cho wej ścież ce: z nie za do wo le nia
po wsta je wia ra. San skryc kie sło wo to śrad dha. Tłu ma czy my
je jako wia ra, ale nie jest to wia ra w sen sie prze ko na nia,
że coś, cze go nie moż na ra cjo nal nie do wieść, jest praw dą. Sło- 
wo śrad dha moż na rów nież prze ło żyć jako za ufa nie lub od da- 
nie i od no si się ono do ca łej emo cjo nal nej stro ny ży cia du cho- 
we go. Po cho dzi od cza sow ni ka, któ ry ozna cza „po ło żyć ser ce
na”. A więc wia ra w bud dyj skim zna cze niu ozna cza po ło że nie
ser ca na nie uwa run ko wa nym, na ab so lut nym, a nie na uwa run- 
ko wa nym. To re orien ta cja ca łe go na sze go ży cia emo cjo nal ne- 
go.

Ina czej mó wiąc, jest ona etycz nie zdro wym od po wied ni kiem
trisz ny, po żą da nia lub pra gnie nia. Z uczu cia - w tym przy pad- 
ku uczu cia nie za do wo le nia ze świa ta - po wsta je nie pra gnie- 
nie, lecz wia ra - wia ra w coś po nad i poza świa tem, wy czu le- 
nie na wyż szy wy miar praw dy i rze czy wi sto ści. Być może
wia rę naj le piej zde fi nio wać moż na jako od po wiedź tego, co
w nas osta tecz ne, na to, co osta tecz ne we wszech świe cie.

Dla bud dy stów wia ra ozna cza kon kret nie wia rę w Trzy Klej- 
no ty: Bud dę, oświe co ne go na uczy cie la, Dhar mę, ścież kę pro- 
wa dzą cą do oświe ce nia i San ghę, du cho wą spo łecz ność tych,
któ rzy urze czy wist ni li wyż sze eta py trans cen den tal nej ścież- 
ki . Na zwa Trzy Klej no ty bie rze się stąd, że tak jak klej- 
no ty są naj cen niej szy mi rze cza mi w świe cie ma te rial nym,
Bud da, Dhar ma i San gha są trze ma naj cen niej szy mi rze cza mi,
trze ma naj wyż szy mi war to ścia mi w świe cie du cho wym.

Wia ra - ta in tu icyj na, emo cjo nal na, na wet mi stycz na od po- 
wiedź na coś wyż sze go, coś osta tecz ne go, coś o naj wyż szej
war to ści - jest pierw szym kro kiem na du cho wej ścież ce i po- 
cząt kiem ży cia du cho we go. Na stęp nie z wia ry po wsta je ra- 
dość. To ko lej ny krok. Zna la złeś to, cze go szu ka łeś. Być może
nie zdo ła łeś tego uchwy cić, ale przy naj mniej uj rza łeś prze lot- 
nie, jak słoń ce przez chmu ry. A za tem na tu ral nie, po za pew ne
dłu gich po szu ki wa niach, je steś za do wo lo ny i ura do wa ny.

Note 31)



Po nad to, kon takt z wyż szy mi war to ścia mi za czął zmie niać
two je ży cie. To nie tyl ko teo ria. Two je ser ce na praw dę się
pod nio sło; ta kie jest do słow ne zna cze nie sło wa śrad dha - pod- 
nie sie nie ser ca. Zo sta łeś pod nie sio ny do cze goś wyż sze go, do- 
tkną łeś cze goś wyż sze go, do świad czy łeś, choć by przez chwi- 
lę, cze goś wyż sze go. Dzię ki temu kon tak to wi, choć by naj krót- 
sze mu, choć by nie ja ko elek trycz ne mu, za czy na na stę po wać
zmia na. Czu jesz, że te raz masz kon kret ny cel w ży ciu. Wcze- 
śniej by łeś tyl ko nie sio ny bez celu, po py cha ny w po go ni za
tym lub tam tym - wy kształ ce niem, awan sem, mał żeń stwem,
do brym za rob kiem, czym by to nie było. Ale kie dy po wsta ła
wia ra, masz kon kret ny cel: roz wi jać kon takt z wyż szym wy- 
mia rem, na któ ry się wy czu li łeś.

Oczy wi ście zwy kłe nie wszyst ko idzie jak po ma śle. Wia ra
może po wstać, ale może rów nież za nik nąć. Po wstęp nym wy- 
bu chu en tu zja zmu dla ży cia du cho we go i okre sie czy ta nia
wszyst kie go, co ci wpad nie w ręce, cho dze nia na mowy i me- 
dy ta cje, na gle mo żesz stra cić za in te re so wa nie. Być może za in- 
te re so wa ło cię coś in ne go albo, szcze rze mó wiąc, ode chcia ło
ci się pró bo wać być „du cho wym” i masz ocho tę zo sta wić to
na ja kiś czas. Wa ha dło może wa hać się tam i z po wro tem,
w mia rę jak twój en tu zjazm dla ży cia du cho we go ro śnie i za- 
mie ra, ale z cza sem jego wah nię cia co raz bar dziej słab ną, aż
w koń cu za trzy mu je się w środ ku.

Gdy wia ra się wzmac nia, stop nio wo sta je my się tro chę mniej
ego cen trycz ni. Nasz ego izm do znał za bu rze nia, wstrzą su,
skut kiem cze go sta je my się, lub za czy na my się sta wać, tro chę
bar dziej szczo drzy, tro chę bar dziej otwar ci. Już nie lgnie my
tak kur czo wo do rze czy. To, co moż na na zwać niż szą czę ścią
na szej na tu ry, ta część, któ ra za in te re so wa na jest głów nie je- 
dzeniem, snem i sek sem, za czy na być świa do mie kon tro lo wa- 
na przez wyż szą część na szej na tu ry. Za czy na my żyć pro- 
ściej i spo koj niej, dzię ki cze mu sta je my się szczę śliw si i bar- 
dziej za do wo le ni. Od czu wa jąc więk szy we wnętrz ny spo kój,
nie po le ga my za nad to na rze czach ze wnętrz nych. Nie po trze- 
bu je my ich już tak bar dzo jak daw niej. Nie mar twi my się tym,
że nie mamy pięk ne go domu na przed mie ściach, szpa ner skie- 
go sa mo cho du i tej ca łej resz ty. Nie lgnąc do tych wszyst kich
rze czy, bar dziej swo bod ni i mniej przy wią za ni niż daw niej,



od czu wa my spo kój. Może nie zba da li śmy w peł ni tego, co od- 
kry li śmy, ale na wią za li śmy z tym kon takt, wie my, że to jest
i ten kon takt przy naj mniej za czął zmie niać na sze ży cie.

W spo sób na tu ral ny za czy na my pro wa dzić się bar dziej etycz- 
nie, prze strze ga jąc przede wszyst kim tego, co bud dyzm na zy- 
wa pię cio ma wska za nia mi: nie od bie rać ży cia, nie brać tego,
nie zo sta ło nam dane, po wstrzy my wać się od nie wła ści wych
za cho wań sek su al nych, mó wić praw dę i po wstrzy my wać się
od odu rza ją cych i osza ła mia ją cych na po jów i nar ko ty ków

. Mamy mniej wię cej czy ste su mie nie. A więc czu je my
się ra do śni. Ina czej mó wiąc, ra dość jest ko lej nym eta pem du- 
cho wej ścież ki.

 

Note
32)



Note 31

Bud da, Dhar ma i San gha zna ne były jako Trzy Klej no ty od
naj wcze śniej szych lat bud dy zmu. Zwa ne są rów nież Trze ma
Schro nie nia mi. Ta na zwa rów nież da tu je się z naj wcze śniej- 
szych dni bud dy zmu; kie dy lu dzie spo ty ka li Bud dę i czu li
prze ko na nie do jego na uki, wy krzy ki wa li: „Przyj mu ję schro- 
nie nie w Bud dzie! Przyj mu ję schro nie nie w Dhar mie! Przyj- 
mu ję schro nie nie w San dze!”
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Note 32

Te wska za nia wie lo krot nie wy mie nia ne są w ka no nie pali;
zob. np., Na na mo li, s. 238-239; An gut ta ra-ni ka ja v,172-3.
Zob. rów nież s. 166.
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Ra dość

Zgod nie z bud dyj skim po dej ściem, je śli pro wa dzisz ży cie du- 
cho we, po wi nie neś być szczę śli wy, otwar ty i bez tro ski. Szcze- 
gól nie ra do sny mi wy da rze nia mi są świę ta i uro czy sto ści re li- 
gij ne. Kie dy po dwu dzie stu la tach spę dzo nych na Wscho dzie
wró ci łem do An glii, ze zdu mie niem stwier dzi łem, że w ca łym
ru chu bud dyj skim pa no wa ła śmier tel nie po waż na at mos fe ra.
Lu dzie le d wie ośmie la li się uśmiech nąć, gdy pod czas wy kła- 
du padł żart. Ale sko ro zna la złeś cen ną rzecz, któ rej szu ka łeś
i je śli ona na praw dę za czę ła zmie niać two je ży cie, to dla cze go
nie miał byś być szczę śli wy? Je śli nie je steś szczę śliw szy od
in nych, któ rzy nie zna leź li tego źró dła in spi ra cji, to jaki po ży- 
tek z by cia bud dy stą? Co to na praw dę zna czy, być bud dy stą?
Moż na po wie dzieć, że ra dość jest ce chą cha rak te ry stycz ną
praw dzi we go bud dy sty.

Bud dyzm przy wią zu je wiel kie zna cze nie do tego eta pu: je ste- 
śmy szczę śli wi, bez tro scy i spo koj ni, mamy czy ste su mie nie,
mo że my cho dzić z pie śnią na ustach. Cza sem z ja kie goś po- 
wo du ktoś tra ci ten stan ra do ści - na przy kład dla te go, że zro- 
bił coś, cze go nie po wi nien był ro bić - i sta je się bar dzo smut- 
ny i po waż ny, za czy na bić się w pier si i uwa żać za strasz ne go
grzesz ni ka. We dług bud dy zmu jest to bar dzo nie zdro wy stan
i im szyb ciej z nie go wyj dzie my, tym le piej.

Może być tak, że w rze czy wi sto ści nie mamy cze go ża ło wać.
Na Za cho dzie lu dzie aż nad to czę sto cier pią z po wo du ir ra cjo- 
nal ne go po czu cia winy, być może przede wszyst kim w związ- 
ku z sek sem, od no śnie któ re go or to dok syj ne chrze ści jań stwo
mo gło już od wcze sne go dzie ciń stwa wpa jać nam pew ne prze- 
ko na nia. Trze ba uwol nić się od ta kich uczuć, ina czej bo wiem
du cho wy po stęp nie jest na praw dę moż li wy.

Je śli rze czy wi ście po peł ni li śmy błąd, mu si my się do nie go
przy znać, pró bo wać go na pra wić i po sta no wić nie po peł- 
niać go po now nie. Ale kie dy zro zu mie li śmy swój błąd i spró- 
bo wa li śmy go na pra wić, mo że my prze stać o nim my śleć - za- 
po mnieć o nim i iść da lej, zo sta wić go za sobą; cią głe roz- 
myśl nie o nim nie przy nie sie żad ne go do bra.



Bud dyj ska tra dy cja za le ca róż ne me to dy pro wa dzą ce do ta kie- 
go psy cho lo gicz ne go skut ku. Je śli czu je my się ob cią że ni ja- 
kimś nie zręcz nym czy nem, któ ry po peł ni li śmy, po waż nym czy
drob nym, mo że my sta nąć przed oł ta rzem i skło nić się
przed Bud dą, po tem prze my śleć to i po wie dzieć do sie bie: “Ja- 
kim by łem głup cem. Nie po wi nie nem był tego ro bić, na praw- 
dę ża łu ję”. (Jest to szcze gól nie waż ne, je śli to, co zro bi li śmy,
zra ni ło ko goś.) Po tem mó wi my do sie bie: „W po rząd ku, nie
zro bię tego po now nie. Będę bar dzo uwa żał, będę sie bie ob ser- 
wo wał, będę świa do my i uważ ny”. Po tem re cy tu je my ja kieś
tek sty, pró bu je my sku pić się na na uce Bud dy, przy po mnieć so- 
bie ten ide ał; je śli chce my, za pa la my świecz ki, pa li my ka dzi- 
dła. W ten spo sób oczysz cza my umysł z żalu i od zy sku je my
czy ste su mie nie, stan ra do ści (w san skry cie pra mo dja) i szczę- 
ścia .

 

Note 33)



Note 33

Wię cej in for ma cji o bud dyj skim wy zna niu (któ re go kon cep cja
jest bar dzo róż na od chrze ści jań skiej prak ty ki wy zna nia) zob.
na przy kład. San gha rak shi ta, Trans fo ri ning Self and World,
Win dhor se, Bir ming ham 1995, rozdz. 2.

Back



Unie sie nie

W isto cie mo że my stać się jesz cze bar dziej ra do śni. Z ra do ści
po wsta je unie sie nie; to na stęp ny etap ścież ki. Na wet ra dość to
nie wszyst ko; mo że my uzy skać jesz cze po zy tyw niej szy
stan. „Unie sie nie” to wy raz naj bliż szy ory gi nal ne mu pry ti,
któ re jest w san skry cie bar dzo moc nym sło wem. Pry ti to in- 
ten syw na, po ry wa ją ca, eks ta tycz na ra dość, tak po tęż na, że
czu je my ją w cie le i umy śle. Kie dy słu cha my pięk nej sym fo- 
nii, ob ser wu je my za chód słoń ca lub mamy ser decz ne po ro zu- 
mie nie z przy ja cie lem. cza sem je ste śmy tak głę bo ko po ru sze- 
ni, że do świad cza my nie tyl ko emo cji, ale rów nież fi zycz nej
re ak cji. Mo że my na przy kład być tak wstrzą śnię ci, że wło sy
sta ją nam dęba. Nie któ rzy lu dzie pła czą. Na kon cer tach sym- 
fo nicz nych moż na zo ba czyć lu dzi wy cie ra ją cych oczy - cza- 
sem z za wsty dze niem, po nie waż w tym kra ju nie jest to do brze
wi dzia ne. To jest pry ti. W peł nym tego sło wa zna cze niu jest to
prze moż ne psy cho fi zycz ne do świad cze nie unie sie nia, bło go- 
ści, eks ta zy, pod wpły wem któ re go mo że my na wet stra cić pa- 
no wa nie nad sobą; tego ro dza ju do świad cze nie po ja wi się, gdy
bę dzie my po dą ża li ścież ką.

Moż na po wie dzieć, że mię dzy unie sie niem i do świad cze niem
ar ty stycz nym ist nie je pew ne po do bień stwo. Nie róż ni się ono
od na głe go przy pły wu in spi ra cji, któ ra wzbie ra w ar ty- 
stach w cza sie two rze nia. Mogą ro bić coś bar dzo trud ne go -
czy two rzą ob raz, po emat czy utwór mu zycz ny, może on spra- 
wiać im wszel kie go ro dza ju trud no ści - ale rów no cze śnie do- 
świad cza ją cze goś w ro dza ju unie sie nia, eks ta zy, pod wpły- 
wem któ rej two rzą, ze wzglę du na któ rą two rzą.

Jest pięć ro dza jów pry ti. Naj pierw jest „lżej szy dreszcz”, jak
go zwą. To tego ro dza ju unie sie nie, od któ re go wło sy sta ją
dęba, jak wów czas, gdy je ste śmy czymś bar dzo po ru sze ni. Po- 
tem jest „chwi lo we unie sie nie”; to unie sie nie po ja wia się jak
bły ska wi ca. Jest tak prze moż ne, że mo że my znieść je tyl ko
przez chwi lę. Ogar nia nas, nie ja ko ob ra ca w po piół i zni ka.
Dłu żej by śmy go nie znie śli - ono tyl ko po ja wia się i od cho- 
dzi. Na stęp nie jest tak zwa ne „za le wa ją ce unie sie nie”. Tak jak
przy cho dzi przy pływ i wy peł nia gro tę na brze gu mo rza, tak



unie sie nie wpły wa w nas, szcze gól nie pod czas me dy ta cji,
i czu je my się nie mal po rwa ni przez nie. Po tem mamy tak
zwia ne „wszech prze ni ka ją ce unie sie nie”, w któ rym czu je my
się jak ba lon, tak lek ko i swo bod nie, jak by śmy nie mal byli
uno sze ni. I w koń cu jest tak zwa ne „pod no szą ce unie sie nie”,
któ re po noć rze czy wi ście wy wo łu je le wi ta cję .

Le wi ta cja in try gu je wie lu lu dzi. W bud dy zmie przy wią zu je się
do niej mniej sze zna cze nie, ale spo tka łem róż nych lu dzi, któ- 
rzy jej do świad czy li. Na przy kład wie le lat temu prze cho dzi- 
łem w In diach przez miej sce zwa ne Kha rag pur, któ re
leży w po bli żu wę zła ko le jo we go. Przy by łem tam z Kal ku ty,
żeby dać wy kład, któ ry był za pla no wa ny na oko ło je de na stą
wie czo rem - w tej oko li cy lu bią, jak wy kła dy od by wa ją się
póź no. Cze ka łem więc na po ciąg po wrot ny do Kal ku ty, któ ry
od jeż dżał o pierw szej w nocy. Cze ka łem na pe ro nie w tłu mie
lu dzi. Wszy scy roz ma wia li śmy, żeby za bić czas nim nad je dzie
po ciąg. Oczy wi ście, jak to w In diach, po ciąg się spóź niał.

Po chwi li ja cyś lu dzie wy cią gnę li z tłu mu czło wie ka, zwy czaj- 
nie wy glą da ją ce go męż czy znę w zwy kłym in dyj skim ubra niu,
i po wie dzie li: „On ma pro blem”. Po my śla łem, że może jego
żona ucie kła albo syn nie zdał eg za mi nu czy coś w tym ro dza- 
ju. Ale oni po wie dzie li: „Nie. Jego pro ble mem jest to, że le wi- 
tu je”. Wte dy za py ta łem: „Cho dzi wam o to, że on na praw dę
le wi tu je?” Oni od par li: „Tak. On jest Ka bi ra pan thi”. Ka bi ra- 
pan thi to czło nek sek ty za ło żo nej przez Ka bi ra, wiel kie go hin- 
du sko-mu zuł mań skie go jo gi na. Wi docz nie co dzien nie rano ten
czło wiek prak ty ko wał ćwi cze nia od de cho we, w re zul ta cie cze- 
go uno sił się kil ka cali lub na wet kil ka stóp po nad zie mię.

Na tu ral nie za py ta łem tych lu dzi nie co po dejrz li wie: „Czy ktoś
to wi dział?” Od po wie dzie li: „Tak, wszy scy wi dzie li śmy to co- 
dzien nie. On nad tym nie pa nu je. Chce me dy to wać, ale le wi ta- 
cja mu prze szka dza. Jak tyl ko za cznie ćwi cze nia od de cho- 
we, od razu uno si się w po wie trze. Co ma zro bić? Jak ma to
za trzy mać?” Oczy wi ście w In diach za wsze moż na usły szeć ta- 
kie py ta nie.

Po wie dzia łem: „We dług bud dy zmu le wi ta cja po wsta je z nad- 
mia ru pry ti - unie sie nia. Dla te go na le ży kul ty wo wać umy sło- 
wą rów no wa gę, czy spo kój, upek sza. Dzię ki temu po wsta nie
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rów no wa żą ca siła dla pry ti i le wi ta cja nie wy stą pi”. Ni g dy
wię cej nie by łem w Kha rag pur, nie do wie dzia łem się więc,
czy to za le ce nie po skut ko wa ło, ale miej my na dzie ję, że tak.

In ne go le wi tu ją ce go czło wie ka spo tka łem, gdy miesz ka łem
w Ka lim pon gu w Hi ma la jach. Kie dyś po dej mo wa łem lun- 
chem ame ry kań ską parę i zna mie ni te go ty be tań skie go lamę.
W trak cie lun chu Ame ry ka nin po wie dział ze zna czą cym
uśmiesz kiem: „Są dzę, że nie sły sza łeś o ni kim, kto po tra fi le- 
wi to wać?” Wte dy lama po wie dział skrom nie: „Tak. Sam tro- 
chę le wi tu ję”. Na te sło wa Ame ry ka nie omal nie spa dli z krze- 
seł. Spy ta li: „Sam po tra fisz?” Lama od parł: „Tak. Nie wy da je
mi się, że bym mógł to zro bić te raz, ale je śli spę dzę sześć mie- 
się cy na sa mot nej me dy ta cji w dżun gli lub w od osob nio nym
klasz to rze, pod ko niec tego okre su mogę le wi to wać”.

Ten lama nie był w isto cie ni kim nie zwy kłym - choć moi go- 
ście na pew no tak są dzi li. Spo tka łem wie lu Ty be tań czy- 
ków, któ rzy albo wi dzie li, jak ktoś le wi tu je, albo sami po tra fi li
le wi to wać. Mówi się, że spo wo do wa ne jest to nad mia rem pry- 
ti, unie sie nia, kie dy do świad cze nie, szcze gól nie w me dy ta cji,
sta je się tak in ten syw ne, że cia ło jest do słow nie pod no szo ne.
Opi sy tego ro dza ju rze czy spo ty ka my nie tyl ko w li te ra tu rze
bud dyj skiej, ale rów nież w ży wo tach nie któ rych sto sun ko wo
współ cze snych mi sty ków chrze ści jań skich. Lecz zda niem
bud dy stów, nie jest to szcze gól nie waż ne zja wi sko czy do- 
świad cze nie. Jest to wciąż tyl ko trze ci etap ścież ki - za sad ni- 
czo jest to przy ziem ne do świad cze nie. Je śli się zda rza, nie po- 
win ni śmy po świę cać mu zbyt wie le uwa gi. Zna czy to tyl ko
tyle, że po wsta ło w nas wy star cza ją co in ten syw ne unie sie nie,
by stwo rzyć ten szcze gól ny psy cho fi zycz ny sku tek.

Uży wa jąc współ cze snej ter mi no lo gii, mo gli by śmy po wie- 
dzieć, że unie sie nie po wsta je w re zul ta cie uwol nie nia za blo ko- 
wa nej ener gii - ener gii, któ ra nie ja ko po zo sta je sama ze sobą
w zwar ciu lub jest jak by za mknię ta. W trak cie ży cia du cho we- 
go, szcze gól nie gdy prak ty ku je my me dy ta cję, te blo ka dy się
roz pusz cza ją. Wni ka my w sie bie, od kry wa my w so bie pew ną
głę bię; roz wią zu ją się drob ne kom plek sy, dzię ki cze mu za- 
mknię ta w nich ener gia uwal nia się i wzbie ra. Z po wo du
tego wy pły wu ener gii, któ ry od czu wa my za rów no w sys te mie
ner wo wym, jak i w umy śle, do świad cza my pry ti.



 



Note 34

Bud dha gho sza wy mie nia tych pięć ro dza jów pri ti (pali piti)
w Wi sud d bi mag ga. iv.94-8.
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Ci sza

Na stęp nie, z unie sie nia po wsta je ci sza, spo kój. W san skry cie
zwa ne jest to pra sh rab dhi. To sło wo ozna cza uci sze nie fi zycz- 
nych skut ków ubocz nych unie sie nia, dzię ki cze mu do świad- 
cze nie ma cha rak ter wy łącz nie men tal ny i emo cjo nal ny.

Fi zycz ne do świad cze nia uci sza ją się nie dla te go, że unie sie nie
słab nie, ale dla te go że się na si la do stop nia prze kra cza ją ce go
wszel ką moż li wość fi zycz nej eks pre sji. Tekst z ka no nu pali
ilu stru je to przy kła dem sło nia wcho dzą ce go do sta wu. Sło nie,
któ rych w In diach było i jest bar dzo wie le, uwiel bia ją się ką- 
pać. Nie mal co dzien nie, cza sem kil ka razy dzien nie, lu- 
bią wcho dzić do sta wu, sa dzaw ki, je zio ra czy rze ki i ką pać
się, spry sku jąc wodą sie bie i swych to wa rzy szy. Ale przy pu ść- 
my, że słoń chce się wy ką pać w ma łym sta wie, nie wie le więk- 
szym niż on sam. Kie dy to wiel kie zwie rzę wcho dzi do ma łe- 
go sta wu, po nie waż słoń jest taki ogrom ny, a staw, w po rów- 
na niu, taki mały, woda roz pry sku je się na wszyst kie stro ny.
Po dob nie jest z unie sie niem. Do świad cze nie jest tak wiel kie,
a na sza zdol ność do przy ję cia go tak mała, że jego część nie ja- 
ko się prze le wa w for mie fi zycz nych skut ków ubocz nych.

Ale przy pu ść my, że póź niej słoń wcho dzi do wiel kie go zbior- 
ni ka wody, ogrom ne go je zio ra lub wiel kiej rze ki. Je śli na wet
za nu rza się cał ko wi cie w wo dzie, po wsta ją le d wie małe fal ki,
bo cho ciaż słoń jest wiel ki, zbior nik wod ny jest nie po rów ny- 
wal nie więk szy. Po dob nie na tym eta pie, cho ciaż do świad cze- 
nie unie sie nia może być ogrom ne, mamy więk szą moż li wość
przy ję cia go i wy trzy ma nia. Dla te go fi zycz ne po bu dze nia za- 
mie ra ją, po zo sta wia jąc tyl ko we wnętrz ne, wy łącz nie men tal ne
do świad cze nie unie sie nia.



Bło gość

Na pią tym eta pie z ci szy - ci szy w sen sie tego wy łącz nie men- 
tal ne go do świad cze nia unie sie nia - po wsta je bło gość, su kha.
Suk ba ma róż ne zna cze nia w bud dy zmie. Może ozna- 
czać przy jem ne od czu cie fi zycz ne lub miłą emo cję albo szczę- 
ście, zmy sło we lub du cho we. Tu taj ozna cza uczu cie in ten syw- 
ne go szczę ścia, któ re wzbie ra w nas, gdy na stą pi zmia na świa- 
do mo ści cie le snej. Fi zycz na stro na unie sie nia zo sta ła usu nię ta
i po zo sta ło tyl ko czy sto men tal ne lub du cho we do świad cze nie
bło go ści, szczę ścia.

Bio rąc pod uwa gę to na stęp stwo co raz bar dziej po zy tyw nych
men tal nych sta nów od ra do ści do unie sie nia, do ci szy czy
uspo ko je nia, a te raz na wet do bło go ści, czymś nie zwy- 
kłym wy da je się to, że nie któ re wcze sne książ ki na pi sa ne na
Za cho dzie o bud dy zmie przed sta wia ły go jako po nu rą, pe sy- 
mi stycz ną, ne ga tyw ną re li gię. Tu taj wi dzi my coś wręcz od- 
wrot ne go. Bło gość opi sy wa na jest jako stan in ten syw ne go
szczę ścia, któ re zwią za ne jest z cał ko wi tym po łą cze niem
wszyst kich emo cjo nal nych ener gii. Nie wy stę pu je w nich ża- 
den po dział, żad ne roz dzie le nie. Wszyst kie z wiel ką mocą pły- 
ną ra zem w jed nym kie run ku, jak wiel ka rze ka. Nie ma żad- 
nych ne ga tyw nych emo cji. W chwi li, gdy wzno si my się na ten
po ziom, nie ma po żą dania, lęku, nie na wi ści, nie po ko ju, winy,
żalu, żad nej ne ga tyw nej emo cji. Cała ener gia, jaką wło ży li śmy
w te ne ga tyw ne emo cje, te raz pły nie po zy tyw nie w for mie
bło go ści, in ten syw ne go szczę ścia. W ten spo sób wzno si my się
co raz wy żej na du cho wej ska li.

Wska zu je to na nie zwy kle waż ny aspekt ży cia du cho we go: na
fakt, że dla do bra wła sne go i in nych po win ni śmy kie dy tyl- 
ko to moż li we utrzy my wać po zy tyw ne emo cje. W ten spo sób
przy czy ni my się nie tyl ko do pod nie sie nia wła sne go po zio mu
świa do mo ści i by cia, ale rów nież każ de go z kim się kon tak tu- 
je my. Nie ste ty moż na być tak za ab sor bo wa nym ne ga tyw ny mi
emo cja mi, tak prze siąk nię tym lę kiem, nie po ko jem, za wi ścią,
za bor czo ścią, nie na wi ścią i po dejrz li wo ścią, że całe ży cie
upły wa jak by w czar nych chmu rach. Aby to za trzy mać, trze ba
szyb ko za po biec po wsta wa niu ne ga tyw nych emo cji i na praw- 



dę pod trzy my wać i wzmac niać tyl ko po zy tyw ne emo cje mi ło- 
ści, ra do ści, współ czu cia, spo ko ju itd.

Aż na zbyt czę sto na wet ży cie re li gij ne, zor ga ni zo wa ne ży cie
re li gij ne, zwią za ne jest z ne ga tyw ny mi emo cja mi. Nie chcę
mó wić w kół ko o ta kich rze czach - po nie waż zaj mo wa nie
się ne ga tyw ny mi emo cja mi samo jest ne ga tyw ne - ale wy star- 
czy spoj rzeć na hi sto rię Eu ro py z jej set ka mi lat prze śla do wań
i po lo wań na cza row ni ce, żeby się prze ko nać, że tak jest. To
wszyst ko uczy nas, żeby nie ule gać zbio ro wym emo cjom,
szcze gól nie „re li gij nym” zbio ro wym emo cjom.

Nie przy pad kiem za mot to bud dy zmu moż na by uznać zda nie
sab be sat ta su khi bon tu, co zna czy: „Oby wszyst kie isto ty
były szczę śli we”. W pew nym sen sie to jest je dy ne ży cze- 
nie bud dy zmu - to ta kie pro ste. Nie są to tyl ko sło wa, ani też
coś, co na le ży po wta rzać i re cy to wać. Za war te jest w tym pra- 
gnie nie, aby wszyst kie isto ty ży wi ły po zy tyw ne emo cje, żeby
każ dy był wol ny od ne ga tyw no ści, żeby mógł stać się szczę śli- 
wy, prze peł nić się bło go ścią, mi ło ścią, współ czu ciem, spo ko- 
jem, ra do ścią, od da niem i wia rą.



Sa ma dhi

Po szó ste, z in ten syw ne go szczę ścia po wsta je sa ma dhi. To sło- 
wo ma kil ka róż nych zna czeń, ale tu taj ozna cza kon cen tra- 
cję. Nie cho dzi o si ło we sku pie nie umy słu na jed nym obiek cie,
ale o kon cen tra cję, któ ra po ja wia się cał kiem na tu ral nie, kie- 
dy w sta nie in ten syw ne go szczę ścia wszyst kie emo cjo nal ne
ener gie pły ną w tym sa mym kie run ku. Ina czej mó wiąc, kie dy
je ste śmy cał ko wi cie szczę śli wi, kie dy wszyst kie na sze emo- 
cjo nal ne ener gie są po łą czo ne, je ste śmy skon cen tro wa ni
w praw dzi wym sen sie. Skon cen tro wa na oso ba jest szczę śli wa,
a szczę śli wa oso ba jest skon cen tro wa na. Im je ste śmy szczę- 
śliw si, tym dłu żej bę dzie my mo gli po zo stać skon cen tro wa ni;
i od wrot nie, je śli trud no jest nam się kon cen tro wać przez dłu gi
czas, po wo dem jest nie za do wo le nie z na sze go obec ne go sta nu.
Gdy by śmy byli na praw dę szczę śli wi, nie mu sie li by śmy ro bić
ni cze go in ne go - mo gli by śmy po pro stu nie ru szać się. Ale je- 
ste śmy nie szczę śli wi, nie za do wo le ni, sta je my się więc nie spo- 
koj ni i szu ka my cze goś, ja kiejś roz ryw ki, zmia ny.

Ów zwią zek mię dzy szczę ściem i kon cen tra cją ilu stru je ko lej- 
na hi sto ria z pism. Opo wia da ona o dys ku sji mię dzy kró lem
i Bud dą. Król przy szedł do Bud dy za py tać go o jego na ukę i w
trak cie roz mo wy po ja wił się pro blem, kto z nich jest szczę- 
śliw szy. Czy Bud da jest szczę śliw szy od kró la, czy król jest
szczę śliw szy od Bud dy? Oczy wi ście król był pew ny, że
z nich dwóch on jest znacz nie szczę śliw szy. Po wie dział: „Słu- 
chaj, mam te wszyst kie pa ła ce, ar mię, bo gac twa, wszyst kie te
pięk ne ko bie ty. Je stem oczy wi ście szczę śliw szy od cie bie. Co
ty masz?

Sie dzisz tu pod drze wem przed ja kąś nędz ną cha tą. Masz żół tą
sza tę i mi skę że bra czą, to wszyst ko. Je stem oczy wi ście znacz- 
nie szczę śliw szy od cie bie”.

Ale Bud da od parł: „Po zwól, że za dam ci py ta nie. Czy po tra fił- 
byś sie dzieć tu zu peł nie nie ru cho mo przez go dzi nę, cie sząc się
cał ko wi tym i do sko na łym szczę ściem?” Król po wie dział:
„Tak, są dzę, że po tra fił bym”. Na to Bud da rzekł: „W po rząd- 
ku. Czy po tra fił byś sie dzieć tu bez ru chu, cie sząc się cał ko wi- 



tym i do sko na łym szczę ściem przez sześć go dzin?” Król od- 
po wie dział: „By ło by to dość trud ne”. Wte dy Bud da spy tał:
„Czy po tra fił byś sie dzieć przez cały dzień i całą noc nie ru sza- 
jąc się, ab so lut nie szczę śli wy przez cały ten czas?” Król mu- 
siał przy znać: „Nie, tego bym nie po tra fił”. Na to Bud da po- 
wie dział: „Mógł bym sie dzieć tu taj przez sie dem dni i sie dem
nocy nie ru sza jąc się, na wet nie drgnąw szy, przez cały czas
do świad cza jąc nie zmien ne go, nie słab ną ce go, peł ne go i do sko- 
na łe go szczę ścia. Są dzę więc, że mu szę być szczę śliw szy od
cie bie”.

Szczę ście Bud dy po wsta ło z kon cen tra cji, a kon cen tra cja ze
szczę ścia. Po nie waż był szczę śli wy, po tra fił się kon cen tro- 
wać; po nie waż po tra fił się kon cen tro wać, był szczę śli wy. Fakt,
że król nie po tra fił się kon cen tro wać, po ka zu je, że nie był na- 
praw dę tak szczę śli wy, za ja kie go się uwa żał, a na pew no
nie tak szczę śli wy jak Bud da.

Wią że się to ści śle z prak ty ką me dy ta cji. Jak wie my, me dy ta- 
cja roz po czy na się od kon cen tra cji, ale dla wie lu z nas jest to
bar dzo trud ne. My śle nie, że kon cen tra cję moż na uzy skać
siłą woli, nie ma sen su; cho ciaż oczy wi ście wie lu lu dzi tak są- 
dzi. Zwy kle my ślą w na stę pu ją cy spo sób: „O tej po rze me dy- 
tu ję. Znam tech ni kę kon cen tra cyj ną, któ rą mogę za sto so wać.
Mój umysł hu czy od ja ło wych my śli. Za oknem sły chać ruch
ulicz ny. Na pew no nie dłu go ktoś za pu ka do drzwi. Ale będę
się kon cen tro wał. Nie bar dzo mi się chce, ale zde cy do wa łem
się to ro bić, więc to zro bię”. Więk szość lu dzi za bie ra się do
me dy ta cji mniej wię cej w taki spo sób. Pró bu je my na siłę sku- 
pić umysł na okre ślo nym punk cie, lecz wte dy po wsta je wie le
za kłó ceń - roz pra sza my się - po nie waż je ste śmy we wnętrz nie
roz dzie le ni, na sze ener gie emo cjo nal ne nie są zin te gro wa ne.
Ale me dy ta cja nie jest tyl ko kwe stią za sto so wa nia tech nik, na- 
wet do brych tech nik. Znacz nie bar dziej jest kwe stią stop nio- 
we go roz wo ju.

Trze ba po wie dzieć, że bud dyj skie tek sty nie za wsze wy da ją
się to po twier dzać. Opi su ją wie le przy pad ków, w któ rych
mnich przy cho dzi spo tkać się z Bud dą, Bud da mówi kil ka
słów i mnich - lub cza sem świec ka oso ba - osią ga oświe ce nie.
Albo mó wią o mni chu ży ją cym w le sie, któ ry wi dzi liść spa da- 
ją cy z drze wa i bu dzi to w nim głę bo kie zro zu mie nie nie trwa- 



ło ści, dzię ki cze mu nie mal na tych miast sta je się oświe co ny.
A więc dla cze go nam nie przy tra fia się coś ta kie go? Dla cze go
sło wa Bud dy lub spa da ją cy liść nie wy wo łu ją w nas ta kie go
skut ku?

Przy naj mniej czę ścio wo dla te go, że grunt nie zo stał przy go to- 
wa ny. Peł no w nim gła zów, ka mie ni, chwa stów i śmie ci. Na- 
wet je śli tu i tam kil ka zia ren zo sta ło rzu co nych na chy bił tra- 
fił, to i tak nie mają szan sy, na wet nim w grę za czną wcho- 
dzić wzglę dy desz czu i świa tła. Dla te go grunt musi zo stać
przy go to wa ny. Wia ra, za do wo le nie, za chwyt, unie sie nie itd.,
mu szą był kul ty wo wa ne (za rów no w ra mach prak ty ki me dy ta- 
cji, jak i poza nią), nim ja ka kol wiek tech ni ka kon cen tra cyj na
może przy nieść praw dzi we owo ce. Je śli kon cen tra cja nie ro- 
śnie w na tu ral ny, spon ta nicz ny spo sób, je śli z upo rem trak tu je- 
my ją jako si ło we sku pia nie umy słu na ja kimś obiek cie, nie
zre ge ne ro wa ne lub nie wy su bli mo wa ne czę ści na szej psy che
prze ciw sta wią się temu, co ro bi my.

Może nam się udać siłą woli ce lo wo, świa do mie utrzy mać
sku pie nie na ja kimś obiek cie - od de chu, wi ze run ku Bud dy
czy man trze. Może zdo ła my na wet utrzy mać sku pie nie na tym
obiek cie przez ja kiś czas. Ale ro bi my to przy po mo cy ener gii
świa do me go umy słu. Nie świa do my umysł nie współ pra cu je
i prę dzej czy póź niej po ja wi się re ak cja lub na wet coś w ro- 
dza ju za ła ma nia.

Nie zna czy to, że ćwi cze nia kon cen tra cyj ne nie są uży tecz ne;
bo są. Ale są znacz nie sku tecz niej sze, gdy grunt zo stał oczysz- 
czo ny. Je śli na praw dę nie prze sta li śmy my śleć o swo im nie za- 
do wo le niu z ży cia, je śli nie po wsta ła wia ra, je śli jest nie wie le
ra do ści i z pew no ścią nie wie le unie sie nia, spo ko ju, bło go- 
ści czy cze goś w tym ro dza ju, to nie ma więk szej szan sy na
praw dzi wą kon cen tra cję. Zna mien ne jest, że kon cen tra cja
w zna cze niu sa ma dhi po wsta je do pie ro na szó stym eta pie,
w po ło wie dro gi. Do pie ro wte dy mo że my na praw dę za cząć się
kon cen tro wać, po nie waż na sze emo cjo nal ne ener gie po łą czy ły
się i te raz, być może pierw szy raz w ży ciu, je ste śmy szczę śli- 
wi. A za tem w isto cie cale na sze ży cie musi być przy go to wa- 
niem do me dy ta cji.



Waż ne jest rów nież, żeby do brze się przy go to wać do każ dej
se sji me dy ta cji - tu taj za sto so wa nie ma to samo stop nio we po- 
dej ście, choć ska la cza su jest róż na. Nie moż na po pro- 
stu usiąść i skie ro wać umy słu na obiekt me dy ta cji; naj pierw
mu si my uto ro wać so bie dro gę. Przede wszyst kim mu si my wy- 
co fać ener gie z in nych rze czy i skie ro wać je w je den ka nał;
po tem, kie dy przy go to wa nia do me dy ta cji zo sta ły za koń czo ne,
ćwi cze nie kon cen tra cji - śle dze nie od de chu czy co kol wiek in- 
ne go - da ostat ni szlif i już nas nie ma.

Ale choć by nie wiem jak wznio sła była na sza prak ty ka me dy- 
ta cji, choć by śmy byli nie wiem jak skon cen tro wa ni, w tym
punk cie wciąż je ste śmy na przy ziem nym po zio mie. Je ste- 
śmy na spi ra li, ale wciąż pod le ga my sile przy cią ga nia okrę gu.
Jed nak wraz z po ja wie niem się na stęp ne go eta pu w tej se rii
do cho dzi my do dru giej czę ści spi ra li, któ ra jest cał ko wi cie
trans cen den tal na, i z któ rej nie ma moż li wo ści cof nię cia się.

Choć ten etap re pre zen tu je ra dy kal ną zmia nę, to jed nak po- 
wsta je w opar ciu o wcze śniej szy etap ścież ki. Pa su je tu- 
taj pew ne po wie dze nie Bud dy: „Skon cen tro wa ny umysł wi dzi
rze czy ta ki mi ja ki mi są na praw dę”. Kie dy umysł jest wy peł- 
nio ny my śla mi, kie dy nie jest spo koj ny, zhar mo ni zo wa ny czy
zrów no wa żo ny, lecz pcha ny w tę i tam tą stro nę, nie może wi- 
dzieć rze czy ta ki mi, jaki są na praw dę. Ale umysł skon cen tro- 
wa ny - nie umysł, któ ry wy tę ża się, żeby po zo stać na obiek cie
kon cen tra cji, lecz umysł któ ry jest skon cen tro wa ny na tu ral nie,
z po mo cą lub bez po mo cy ćwi cze nia kon cen tra cyj ne go - wi dzi
praw dzi wą na tu rę rze czy.



Po zna nie i wi zja rze czy ta ki mi, ja ki mi są na praw dę

Kie dy wody je zio ra są spo koj ne, od bi ja ją tar czę księ ży ca nie
znie kształ ca jąc jej. Ale kie dy wie je wiatr, two rząc wie le drob- 
nych zmarsz czek lub na wet wiel kich fal, od bi cie księ ży ca jest
roz bi te i znie kształ co ne. Wła śnie tak wi dzi my rze czy - wszyst- 
ko w ka wał kach, roz bi te, wy krzy wio ne. Tyl ko skon cen tro wa- 
ny umysł wi dzi rze czy ta ki mi ja ki mi są, wi dzi peł ny księ życ
taki jaki jest, peł ny, do sko na ły, okrą gły. I to jest na stęp ny etap:
z sa ma dhi, kon cen tra cji, po wsta je ja tha bhu ta-dżńa na dar śa na:
„po zna nie i wi zja rze czy ta ki mi ja ki mi są na praw dę”. Ten etap
ma naj wyż sze zna cze nie, po nie waż za zna cza przej ście z me- 
dy ta cji do mą dro ści, z psy cho lo gicz ne go do du cho we go. Po
osią gnięciu tego eta pu, eta pu wej ścia w stru mień, już się nie
cof nie my. We dług tra dy cyj nych nauk, te raz osią gnię cie oświe- 
ce nia jest za pew nio ne.

Moż na to ująć mię dzy in ny mi tak, że to „po zna nie i wi zja” jest
do głęb nym zro zu mie niem trzech cech uwa run ko wa nej eg zy- 
sten cji. Naj pierw wi dzi my, że wszyst kie uwa run ko wa ne rze- 
czy są nie trwa łe, cią gle się zmie nia ją, na wet przed dwie ko lej- 
ne chwi le nie po zo sta ją ta kie same. Po tem wi dzi my, że
wszyst kie uwa run ko wa ne rze czy osta tecz nie nie dają za do wo- 
le nia. Mogą przez ja kiś czas da wać nam pew ną przy jem ność,
ale nie mogą dać trwa łe go i ab so lut ne go szczę ścia, a ocze ki- 
wa nie tego od nich jest złu dze niem. Po trze cie wi dzi my, że
wszyst kie uwa run ko wa ne rze czy są po zba wio ne isto ty, osta- 
tecz nie nie re al ne. Nie w tym sen sie, że ich nie do świad cza my,
że ich nie ma, em pi rycz nie bio rąc, ale wi dzi my je tyl ko po- 
wierz chow nie, nie wni ka my w to, czym są na praw dę.

W re zul ta cie ten etap re pre zen tu je bez po śred nią per cep cję: na- 
praw dę wi dzi my po przez uwa run ko wa ne. To nie wszyst ko; po- 
przez uwa run ko wa ne wi dzi my nie uwa run ko wa ne. Prze ni ka jąc
nie trwa łość uwa run ko wa ne go wi dzi my trwa łość nie uwa run ko- 
wa ne go; prze ni ka jąc nie za do wa la ją cą na tu rę uwa run ko wa ne- 
go, wi dzi my w peł ni za do wa la ją cą na tu rę nie uwa run ko wa ne- 
go; i prze ni ka jąc po zba wio ne isto ty, nie re al ne, wi dzi my to, co
jest wiecz nie re al ne, to co bud dyzm ma ha ja ny na zy wa dhar- 
ma ka ją, „cia łem du cho wej praw dy” .Note 35)



Kie dy za czy na my wi dzieć rze czy w ten spo sób, na stę pu je ra- 
dy kal na zmia na na sze go po strze ga nia rze czy wi sto ści. Nie
jeste śmy tacy jak przed tem. W sztu ce Szek spi ra, gdy Ham let
uj rzał du cha spa ce ru ją ce go po blan kach muru obron ne go, stał
się in nym czło wie kiem, bo zo ba czył coś z in ne go świa ta, z in- 
ne go wy mia ru. W ten sam spo sób, ale w znacz nie bar dziej po- 
zy tyw nym sen sie, gdy przez mgnie nie uj rza łeś coś spo za, gdy
przej rza łeś ulot ne wi do wi sko, gdy mia łeś prze błysk wyż sze go
wy mia ru, na zwij go jak chcesz, wyż szej rze czy wi sto ści, ab so- 
lu tu, na wet Boga je śli mu sisz uży wać tego ter mi nu, gdy mia łeś
prze błysk tego - nie zwy kłą ideę, kon cep cję, przy pusz cze nie,
ale praw dzi wy prze błysk, praw dzi wy kon takt, praw dzi we po- 
łą cze nie - to ni g dy już nie bę dziesz taki sam. Za po ży cza jąc
wy ra że nie z Jo ga cza ry, ob ró ci łeś się lub za czą łeś się ob ra cać
w naj głęb szej sie dzi bie świa do mo ści .

 

Note 36)



Note 35

Od no si się to do ma ha ja ni stycz nej dok try ny tri ka ji (do słow nie
„trzech ciał”), zgod nie z któ rą Bud da po ja wia się na ma te rial- 
nym pla nie jako nirt na na ka ja, „cia ło fon ny”, na pla nie ar che- 
ty po wym jako sam bho ga ka ja, „wspa nia łe cia ło”, i jako nie- 
uwa run ko wa na świa do mość poza prze strze nią i cza sem jako
dban na ka ja, „cia ło praw dy”. Pro ste wy ja śnie nie tej dość za wi- 
łej na uki zob. Ves san ta ra, Me eting tbe Bud dhas, Win dhor se,
Bir ming ham 1994, s. 27-30.
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Note 36

Wię cej o „ob ró ce niu się”, pa raw rit ti, zob. San glia rak shi ta, The
Me aning of Conwr siou in Bud dhism, Win dhor se, Bir ming ham
1994, rozdz. 4.
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Wy co fa nie

Na stęp nie z po zna nia i wi zji rze czy ta ki mi ja ki mi są na praw dę
po wsta je nir we da. Cza sem tłu ma czo ne to jest jako „od ra za”
lub „obrzy dze nie”, ale to zbyt moc ny, zbyt psy cho lo gicz ny
spo sób uję cia; na tym po zio mie je ste śmy da le ko po nad
i poza wszel ką psy cho lo gią w zwy kłym sen sie, po nie waż je- 
ste śmy po nad i poza psy che, umy słem w ja kim kol wiek zwy- 
kłym sen sie. Jest to czy sto du cho we wy co fa nie się - ci che,
świa do me, neu tral ne. Ten etap re pre zen tu je de li kat ne, na wet
ła god ne wy co fa nie się z za an ga żo wa nia w uwa run ko wa ne rze- 
czy. Przy po mi na to uj rze nie fa ta mor ga ny na pu sty ni. W pierw- 
szej chwi li, uj rzaw szy pal my i oazę mo że my po pę dzić w ich
kie run ku. Ale kie dy zo ba czy my, że to fa ta mor ga na, prze sta je- 
my biec. Nie ma sen su zmie rzać do cze goś, cze go tam na- 
praw dę nie ma. Po dob nie, kie dy w opar ciu o wła sne do świad- 
cze nie sa ma dhi głę bo ko ro zu mie my, na praw dę zda je my so bie
spra wę, że uwa run ko wa ne rze czy, wszyst kie rze czy, z któ ry mi
mamy nor mal nie do czy nie nia, nie dają za do wo le nia, że miną,
i że nie ma w nich re al nej praw dy czy rze czy wi sto ści, co raz
bar dziej uwal nia my się od przy wią za nia do nich. Wy co fu je my
się z nich, tra ci my za in te re so wa nie.

Na eta pie wy co fa nia przyj mu je my nie ja ko wy lu zo wa ne po dej- 
ście do ży cia. Wciąż an ga żu je my się w gry, w któ re lu dzie gra- 
ją - a przy naj mniej w nie któ re z nich - ale wie my, że to tyl ko
gry. Dziec ko trak tu je swo ją za ba wę bar dzo po waż nie, bo dla
nie go jest re al na, ale do ro sły może włą czyć się w za ba- 
wę, wie dząc, że to tyl ko za ba wa. Je śli dziec ko wy gry wa, do ro- 
sły nie przej mu je się, bo to tyl ko za ba wa. I po dob nie, kie dy
przej rze li śmy gry, w któ re lu dzie gra ją, mo że my da lej w nie
grać, ale wie my, że to tyl ko gry i mo że my się z nich wy co fać,
przy naj mniej we wnętrz nie. Obiek tyw nie mo że my ro bić, co
trze ba, ale su biek tyw nie nie je ste śmy w to schwy ta ni. To ozna- 
cza wy co fa nie się. Wciąż je ste śmy czę ścią uwa run ko wa ne go,
ale w swo im ser cu wy co fa li śmy się z nie go.

W In diach ry ba cy cza sem ła pią ryby rę ka mi. Usta wia ją się na
brze gu rze ki na skra ju za la ne go pola ry żo we go i wpa tru ją się
w mu li stą wodę mię dzy ro śli na mi, wy pa tru jąc oznak ru- 



chu. Po tem na gle się ga ją w dół i ła pią. Ale cza sem spo strze ga- 
ją, że wca le nie zła pa li ryby tyl ko ja do wi te go węża - i oczy wi- 
ście na tych miast go wy rzu ca ją. Tek sty bud dyj skie mó wią, że
po dob nie jest z uwa run ko wa ny mi rze cza mi. Chwy ta my je, tak
samo jak ry bak chwy ta coś, co, jak się spo dzie wa, jest rybą.
Ale wte dy, tak jak ry bak wi dzi ce chy, któ re po ka zu ją, że to co
uwa żał za rybę, jest ja do wi tym wę żem, tak samo, kie dy wi dzi- 
my na wszyst kich do cze snych rze czach, któ re chwy ci li śmy,
trzy ce chy nie za do wo le nia, prze mi jal no ści i nie re al no ści, po
pro stu je pusz cza my.



Bez na mięt ność

Z wy co fa nia po wsta je wa ira gja, co moż na prze tłu ma czyć,
przy naj mniej w przy bli że niu, jako „bez na mięt ność”. Ten
etap od po przed nie go róż ni się tym, że o ile wy co fa nie jest od- 
dzie la niem się od uwa run ko wa nej eg zy sten cji, to bez na mięt- 
ność jest sta nem by cia na praw dę od dzie lo nym. W tym sta nie
żad ne ziem skie zda rze nie nie może nas po ru szyć, wpra wić
w po mie sza nie czy do tknąć. Nie jest to twar dość ani nie czu- 
łość, lecz stan nie zmą co ne go spo ko ju, taki jak ten, w któ rym
był Bud da tuż przed oświe ce niem.

Le gen da mówi, że kie dy Bud da sie dział pod drze wem bo dhi,
nad szedł Mara, ucie le śnie nie zła - lub, wła ści wie na le ża ło by
po wie dzieć, ucie le śnie nie sam sa ry - ze swo ją ar mią. Przed sta- 
wie nia tego epi zo du w bud dyj skiej sztu ce uka zu ją Marę pro- 
wa dzą ce go swą ar mię sło ni, koni, żoł nie rzy i wszel kie go ro- 
dza ju po twor nych de mo nicz nych istot, któ re rzu ca ją ogrom- 
ne gła zy, plu ją ogniem i wy pusz cza ją strza ły na Bud dę. Set ki
ty się cy tych istot tło czy ło się i wi ro wa ło wo kół. Ale Bud da nie
zwra cał na nie uwa gi. Na wet ich nie wi dział, na wet nie pa trzył
i nie słu chał. Był cał ko wi cie nie wzru szo ny, cał ko wi cie obo jęt- 
ny . Ten etap re pre zen tu je wła śnie taki stan. Je ste śmy tak
moc no osa dze ni w praw dzie, nasz umysł jest tak po chło nię ty
nie uwa run ko wa nym, że nic nas nie może do tknąć.

Dzie ła bud dyj skiej sztu ki przed sta wia ją ce po ko na nie Mary
mają w so bie pew ną pięk ną ce chę. Gdy wszyst kie strza ły, ka- 
mie nie i pło mie nie mio ta ne przez za stę py de mo nów na Bud- 
dę, mknąc przez po wie trze, do tkną kra wę dzi jego halo, zmie- 
nia ją się w kwia ty i spa da ją na zie mię. To jest wła śnie bez na- 
mięt ność. Prze ciw nam mogą po wstać wszyst kie siły Mary,
cała ta broń może le cieć po wie trzem, ale gdy tyl ko do tknie
kra wę dzi na sze go halo, zmie nia się w kwia ty.

Wol ność

Z bez na mięt no ści po wsta je wol ność - wol ność du cho wa, wi- 
muk ti. Dzi siaj dużo się mówi o wol no ści, i jak się zda je więk- 
szość lu dzi uwa ża, że ozna cza ona wol ność ro bie nia co się
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nam po do ba. Ale bud dyzm ma zu peł nie inną kon cep cję wol- 
no ści. Naj wcze śniej sza na uka bud dyj ska mówi o dwóch ro- 
dza jach wol no ści. Po pierw sze jest cze to-wi muk ti - wol ność
umy słu - któ ra ozna cza wol ność od wszel kie go su biek tyw ne go
emo cjo nal ne go i psy cho lo gicz ne go na sta wie nia, od uprze dze- 
nia, od wszel kie go psy cho lo gicz ne go uwa run ko wa nia. I po
dru gie jest pradż nia-wi muk ti - „wol ność mą dro ści” - któ ra
ozna cza wol ność od wszyst kich nie wła ści wych po glą dów, ca- 
łej nie wie dzy, ca łej błęd nej fi lo zo fii, wszyst kich opi nii .

Ta cał ko wi ta wol ność ser ca i umy słu na naj wyż szym moż li- 
wym po zio mie jest ce lem i przed mio tem bud dyj skie go ży cia
i prak ty ki. Bud da po wie dział kie dyś: „Tak jak oce an ma je- 
den smak, smak soli, tak moja na uka ma je den smak: smak
wol no ści”. To jest osta tecz ny cel, je śli wo lisz, ko niec bud dy- 
zmu, ów smak cał ko wi tej du cho wej wol no ści, wol no ści od
wszyst kie go uwa run ko wa ne go, na wet od sa mej róż ni cy mię- 
dzy uwa run ko wa nym i nie uwa run ko wa nym, jak mówi ma ha- 
ja na.
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Note 37

Mi tycz ny atak „za stę pów Mary na przy szłe go Bud dę, gdy ten
zbli żał się do oświe ce nia, opi su ją ma ha ja ni stycz ne re laq’e
o ży ciu Bud dy. Zob., na przy kład, Aśwa-go sza, Bud dha ća ri ta,
rozdz. 13 i Su tra la li ta wi sta ra, opu bli ko wa na jako The Vo- 
ice of the Bud dha, tłum. Gwen do lyn Bays, Dhar ma Pu bli- 
shing, Ber ke ley 1983, vol. ii, s. 480.
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Note 38

W swym Bud dhist Dic tio na ry (Bud dhist Pu bli ca tion So cie ty,
Kan dy 1980), Ny ana ti lo ka tłu ma czy ceto-wi mut ti (pali) jako
„wy zwo le nie umy słu”, a pan na-wi mut ti jako „wy zwo le nie po- 
przez mą drość”, mó wiąc, że „wy zwo le nie umy słu” w naj wyż- 
szym sen sie jest tego ro dza ju kon cen tra cją (sa ma dhi), któ ra
zwią za na jest ze ścież ką ar ha ta; „wy zwo le nie po przez mą- 
drość” jest po zna niem Ula na) zwią za nym z owo cem sta nu Ar- 
ha ta”. Ny ana ti lo ka wska zu je na An gut ta ra-ni ka ja jako na źró- 
dło w ka no nie pali.
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Wie dza o znisz cze niu asraw

Ale ta wol ność nie jest kul mi na cją ścież ki du cho wej - nie zu- 
peł nie. Na stęp nie z wol no ści po wsta je „wie dza o znisz cze niu
asraw. Nie wy star czy na wet być wol nym. Ko lej nym eta- 
pem jest wie dza, że jest się wol nym. A wie my, że je ste śmy
wol ni, kie dy zda je my so bie spra wę, że asra wy zo sta ły znisz- 
czo ne. To jesz cze je den nie prze tłu ma czal ny ter min; jest to bar- 
dzo eks pre syw ne sło wo ozna cza ją ce coś w ro dza ju men tal nej
tru ci zny, któ ra ogar nia umysł. Są trzy asra wy. ka ma sra wa
ozna cza ją ca tru ci znę pra gnie nia, chę ci do świad cza nia przy po- 
mo cy pię ciu zmy słów; bha wa sra wa, pra gnie nie ja kiejś for my
uwa run ko wa nej eg zy sten cji, na wet eg zy sten cji jako bóg;
i awi dja sra wa, tru ci zna du cho wej nie wie dzy . Kie dy te
tu zi ny są usu nię te, i kie dy wie my, że są usu nię te, wte dy
w koń cu pra gnie nie czy po żą da nie, trisz na, emo cjo nal ny od- 
po wied nik du cho wej nie wie dzy, zo sta ło znisz czo ne. Prze rwa- 
li śmy łań cuch w jego naj słab szym i naj sil niej szym ogni wie.
Z uczu cia nie po wsta je już pra gnie nie. Na tym eta pie do tar li- 
śmy do koń ca du cho wej ścież ki, osią gnę li śmy stan Bud dy.
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Trzy asra wy (pali, asa wa) wy mie nio ne są w wie lu miej scach
w ka no nie pali. Zob. np. Na na mo li, s. 236; San gi ti Sut ta (Di- 
gha Ni ja ka 33-iii-2l6). Nie któ re źró dła wy mie nia ją czwar tą
asra wę, dit tha sa wa, men tal ną tru ci znę błęd nych po glą dów.
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Na tu ral ny pro ces wzro stu

Ścież ka spi ral na po ka zu je nam, że ży cie du cho we jest na tu ral- 
nym pro ce sem wzro stu, w któ rym ko lej ny etap po wsta je nie ja- 
ko z nad mia ru eta pu po przed nie go. Gdy tyl ko je den etap osią- 
ga peł nię, nie uchron nie prze cho dzi w na stęp ny. Sty ka my się
z tym w me dy ta cji. Cza sem lu dzie za sta na wia ją się, co,
po osią gnię ciu pew ne go eta pu w me dy ta cji, ro bi my, żeby
przejść do na stęp ne go eta pu. W isto cie jed nak nie ma o co py- 
tać. Je śli do tar li śmy do okre ślo ne go eta pu i da lej go roz wi ja- 
my, tak iż sta je się co raz peł niej szy, co raz bar dziej kom plet ny,
wte dy z sa mej swej peł ni, z wła sne go roz pę du, bę dzie zdą żał
do na stęp ne go eta pu. Po dob nie, gdy dany etap ścież ki osią ga
punkt peł ni, wy ła nia z sie bie na stęp ny etap. Nie mu si my
w isto cie mar twić się o ko lej ny etap, wy star czy tyl ko roz wi jać
ten, na któ rym je ste śmy. Do brze jest mieć teo re tycz ne po ję cie
o tym, co jest przed nami, ale nie mu si my się zbyt nio o to mar- 
twić. Gdy je den etap jest w peł ni roz wi nię ty, au to ma tycz nie
przej dzie w etap na stęp ny.

Za sa da uwa run ko wa nia nie jest tyl ko kon cep cją. Świa do mość,
że ży cie wła śnie tak funk cjo nu je, może pod każ dym wzglę dem
zmie nić nasz spo sób by cia. Kie dy do ty ka nas ja kieś do świad- 
cze nie - kie dy ktoś nam coś mówi albo coś czy ta my lub do- 
świad cza my cze goś po przez zmy sły - za wsze mo że my za py tać
sie bie, czy na sza re ak cja jest cy klicz na, czy pro gre syw na. Je śli
jest to re ak cja cy klicz na - po wiedz my, z przy jem no ści do po- 
żą da nia - to bez u stan nie krę ci my się na kole ży cia. Ale je- 
śli jest to od po wiedź pro gre syw na, choć by naj słab sza, choć by
naj bar dziej nie udol na - po wiedz my od do świad cze nia nie za do- 
wa la ją ce go cha rak te ru ży cia do tę sk no ty za czymś wyż szym -
to w tej sa mej chwi li sta wia my sto pę, choć by bar dzo nie pew- 
nie, na pierw szym stop niu ścież ki do oświe ce nia.



8. Po dróż do oświe ce nia

Trans cen den tal na ośmio ra ka ścież ka

Fakt, że z punk tu wi dze nia ścież ki spi ral nej trwa ła prze mia na
roz po czy na się od „po zna nia i wi zji rze czy ta ki mi, ja ki mi są
na praw dę”, su ge ru je, iż zwy kle nie wi dzi my rze czy ta ki mi ja- 
ki mi są na praw dę. Wi dzi my je tyl ko ta ki mi ja ki mi wy da ją
się być; wi dzi my je z nie wła ści wej stro ny, a na wet do góry no- 
ga mi. Bud da okre ślił czte ry „od wró co ne po glą dy” ( wi par ja- 
sy), któ re ob ra zu ją nasz spo sób wi dze nia rze czy. Je den z tych
po glą dów to wi dze nie bólu jako przy jem no ści; ko lej ny to wi- 
dze nie nie trwa łe go jako trwa łe go; trze ci to wi dze nie praw dzi- 
we go ja, tam gdzie nie ma praw dzi we go ja; a czwar ty to wi- 
dze nie brzyd kie go jako pięk ne go. Te czte ry od wró co ne, prze- 
krę co ne po glą dy sto ją mię dzy nami i rze czy wi sto ścią.

Przyj rzyj my się bli żej, na przy kład, nie trwa ło ści. Gdy mamy
coś zu peł nie oczy wi ste go, na ma cal ne go jak dom, czy sa mo- 
chód, mo że my przy wią zać się do tego i za cząć za cho wy- 
wać tak jak by ta rzecz - dom lub sa mo chód - mia ła ist nieć
wiecz nie. Za czy na my trak to wać ją tak, jak by była trwa ła. Od- 
no si się to oczy wi ście rów nież do na szych re la cji z ludź mi.
Cho dzi nie o to, że na praw dę uwa ża my nasz dom czy sa mo- 
chód za trwa ły. Gdy by nas za py ta no, od po wie dzie li by śmy:
„Oczy wi ście, że nie jest trwa ły. Wiem o tym bar dzo do brze”.
Ale na sze emo cjo nal ne na sta wie nie do nie go jest ta kie, jak by
był trwa ły. A to przede wszyst kim emo cjo nal ne na sta wie nie
two rzy ten wy pa czo ny po gląd. Kie dy po zba wie ni je ste śmy
cze goś, do cze go się przy wią za li śmy, wo bec cze go mamy
zwy czaj za cho wy wać się tak, jak by to mia ło za wsze ist nieć,
w mniej szym lub więk szym stop niu do świad cza my cier pie nia,
a to po ka zu je nam, że przy naj mniej tę rzecz lub oso bę wi dzie- 
li śmy w nie wła ści wy spo sób.

Po dob nie, to co w isto cie nie ma rze czy wi stej sub stan cji, ja,
czy nie za leż ne go ist nie nia - a to w znacz nej mie rze do ty- 
czy tego, jak sami sie bie po strze ga my - wi dzi my tak, jak by
mia ło ja, jak by było czymś rze czy wi stym i sta łym po śród
zmien ne go pro ce su ży cia, czy ja koś znaj do wa ło się poza nim.



I wy obra ża my so bie, że to, co w rze czy wi sto ści jest nie za do- 
wa la ją ce, daje nam za do wo le nie - lub w każ dym ra zie wy obra- 
ża my so bie, że da nam za do wo le nie w przy szło ści. Te trzy
„od wró co ne po glą dy” są oczy wi ście zwią za ne z trze ma lak- 
sza na mi, trze ma ce cha mi uwa run ko wa nej eg zy sten cji.

Czwar ta wi par ja sa - wi dze nie tego, co w rze czy wi sto ści jest
brzyd kie jako pięk ne - wy ma ga nie co szer sze go omó wie nia.
W tej na uce nie cho dzi o to, że po win ni śmy, po wiedz- 
my, kwiat uwa żać za za sad ni czo brzyd ki. Rzecz bar dziej
w tym, że w po rów na niu z cu da mi wyż sze go pla nu rze czy wi- 
sto ści, pięk no do świad cza ne w uwa run ko wa nej eg zy sten cji
jest ni czym.

Mu si my więc sko ry go wać na sze wi dze nie rze czy lub, uj mu jąc
to w bud dyj skich ter mi nach, kul ty wo wać „wła ści wy po gląd”,
czy na wet „do sko na łe wi dze nie”. Kie dy mamy do sko na łe wi- 
dze nie, bo le sne wi dzi my jako bo le sne, nie trwa łe jako nie trwa- 
łe itd. Wi dzi my rów nież praw dę czte rech szla chet nych prawd
i praw dę uwa run ko wa ne go współ two rze nia. Ina czej mó wiąc,
wi dzi my rze czy wi stość - przy naj mniej w pew nym stop niu.

Do sko na łe wi dze nie jest pierw szym kro kiem szla chet nej
ośmio ra kiej ścież ki Bud dy, któ ra była pierw szym prze ka za- 
nym przez nie go opi sem ścież ki do oświe ce nia. Wi dzie li śmy,
że, kie dy Bud da po sta no wił na uczać Dhar mę, od szu kał swych
daw nych to wa rzy szy, by prze ka zać im swe wiel kie od kry cie,
dzię ki cze mu osta tecz nie urze czy wist ni li oni praw dę. Na ukę,
któ rą im przed sta wił, ujął w czte ry szla chet ne praw dy: ży cie
nie daje za do wo le nia; przy czy ną tego jest pra gnie nie; moż li we
jest osią gnię cie sta nu cał ko wi te go spo ko ju i wol no ści od bo le- 
sne go pra gnie nia, by rze czy uło ży ły się ina czej; ten stan moż- 
na osią gnąć dzię ki po dą ża niu ścież ką. W związ ku z tym Bud- 
da na kre ślił to, co sta ło się zna ne jako jego „szla chet na ośmio- 
ra ka ścież ka”. Chcę te raz przed sta wić po krót ce to uję cie ścież- 
ki - być może naj bar dziej zna ne w bud dyj skim świe cie - oraz
dwa mniej zna ne opi sy: sie dem czyn ni ków oświe ce nia i sie- 
dem wi sud dhi, czy li oczysz czeń.

Przede wszyst kim trze ba po wie dzieć, że w rze czy wi sto ści są
dwie ośmio ra kie ścież ki: świa to wa i trans cen den tal na .
Być może po my śla łeś, że to dziw ne, żeby du cho wa ścież ka za- 
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czy na ła się z ta kie go miej sca jak do sko na łe wi dze nie rze czy- 
wi sto ści; przy po mi na to nie co po wie dze nie zen: Je śli chcesz
się wspiąć na górę, za cznij od szczy tu”. Ale ści śle mó wiąc,
cho dzi tu o ścież kę trans cen den tal ną, na zy wa ną rów nież
ośmio ra ką ścież ką ariów („aria” zna czy tu taj „szla chet ny” lub
„świę ty”) i to wła śnie ona roz po czy na się od do sko na łe go wi- 
dze nia. Świa to wa ośmio ra ka ścież ka nie jest ośmio ra ką ścież- 
ką ariów. Więk szość pre zen ta cji bud dy zmu zaj mu je się tyl ko
świa to wą ośmio ra ką ścież ką, ale trak tu ją ją tak, jak by była
w rze czy wi sto ści trans cen den tal ną ośmio ra ką ścież ką, co
może być do syć my lą ce. Tu taj chcę sku pić się kon kret nie na
trans cen den tal nej ośmio ra kiej ścież ce.

Dzie li się ona na dwie głów ne czę ści. Pierw sza część skła da
się tyl ko z pierw sze go stop nia - to zna czy, do sko na łe go wi dze- 
nia - na to miast część dru ga skła da się ze wszyst kich po zo sta- 
łych stop ni: do sko na łej emo cji, do sko na łej mowy, do sko na łe- 
go dzia ła nia, do sko na łe go spo so bu utrzy my wa nia się, do sko- 
na łe go wy sił ku, do sko na łej uwa gi i do sko na łe go sa ma dhi. Te
dwie czę ści zwa ne są rów nież dwie ma ścież ka mi: ścież ką wi- 
dze nia lub ścież ką rze czy wi sto ści; i ścież ką prze mia ny. Ścież- 
ka wi dze nia re pre zen tu je na sze wstęp ne wi dze nie rze czy ta ki- 
mi ja ki mi są na praw dę - prze błysk, któ ry wy star cza, by roz po- 
cząć w nas pro ces praw dzi wej, cał ko wi tej prze mia ny - a ścież- 
ka prze mia ny re pre zen tu je stop nio wą prze mia nę każ de go
aspek tu na szej isto ty i na sze go ży cia w świe tle tego prze bły- 
sku. Jed no cze śnie, im bar dziej się zmie ni li śmy - im bar dziej
zmie ni ło się na sze ży cie - tym ja śniej szy sta je się wgląd.

Spójrz my po bież nie, jak to wy glą da w szcze gó łach. Kie dy we- 
szli śmy na pierw szy sto pień, do sko na łe wi dze nie, wte dy ścież- 
ka prze mia ny roz po czy na się - tłu ma czę tu taj in ter pre tu jąc - od
do sko na łej emo cji. Re pre zen tu je to prze mia nę, w świe tle do- 
sko na łe go wi dze nia, na szej ca łej emo cjo nal nej i wo li cjo nal- 
nej na tu ry. Chci wość zmie nia się w szczo drość; nie lgnie my
ani nie chwy ta my - da je my. Nie chęć prze mie nia się w mi łu ją- 
cą do broć, okru cień stwo we współ czu cie itd.

Trze cim stop niem tej ścież ki jest do sko na ła mowa. Aż na zbyt
czę sto sło wa są nie szcze re - w do dat ku czę sto są szorst kie, fry- 
wol ne i stwa rza ją po dzia ły. Do sko na ła mowa jest cał ko wi tym
prze ci wień stwem tego. Jest oczy wi ście szcze ra, ale tak że przy- 



jem na, ser decz na, peł na zna cze nia i praw dzi wie po ży tecz na.
W Dham ma pa dzie Bud da mówi: „Lep sze od ty sią ca nic nie- 
zna czą cych słów ze bra nych ra zem, jest jed no zna czą ce sło- 
wo, po usły sze niu któ re go osią ga my spo kój”87. Do sko na ła
mowa pro wa dzi rów nież do har mo nii, w zna cze niu łą cze nia
lu dzi, za przy jaź nia nia ich ze sobą, a nie dzie le nia.

Czwar tym stop niem trans cen den tal nej ośmio ra kiej ścież ki jest
do sko na łe dzia ła nie. Po le ga ono na nie ska zi tel nie etycz- 
nym za cho wa niu. Ozna cza to po wstrzy my wa niu się od sto so- 
wa nia prze mo cy, od przy własz cza nia so bie cu dze go mie nia
i od bez wstyd no ści; a w bar dziej po zy tyw nych ka te go riach
ozna cza dzia ła nia wy ra ża ją ce mi łość, szczo drość i za do wo le- 
nie. Na świa to wej ośmio ra kiej ścież ce jest to kwe stia świa do- 
mej dys cy pli ny. Ale do sko na łe dzia ła nie jako ele ment trans- 
cen den tal nej ośmio ra kiej ścież ki jest na tu ral ne i spon ta nicz ne;
to jest dzia ła nie prze mie nio ne w świe tle do sko na łe go wi dze- 
nia.

Wszyst kie te stop nie - do sko na ła emo cja, do sko na ła mowa
i do sko na łe dzia ła nie - zwią za ne są, przy naj mniej w pew- 
nej mie rze, z in ny mi ludź mi. Nie mo że my być szczo drzy, je śli
nie mamy komu da wać; nie mo że my mó wić praw dy, je śli nie
mamy do kogo mó wić. Za tem bud dyj ska ety ka nie do ty czy
tyl ko nas, ale rów nież in nych. W żad nym ra zie nie mo że my
od dzie lać sie bie od in nych - a jest to szcze gól nie praw dzi we
na na stęp nym stop niu, do sko na łe go spo so bu utrzy my wa nia
się. Do sko na ły spo sób utrzy my wa nia się po le ga na za ra bia niu
na ży cie - na utrzy my wa niu sie bie i swo jej ro dzi ny, je śli ją
mamy - w spo sób, któ ry nie szko dzi żad nej czu ją cej isto cie.
Uży wa jąc współ cze snych po jęć, mo gli by śmy po wie dzieć, że
do sko na ły spo sób utrzy my wa nia się to spo sób utrzy my wa nia
się zdro wy etycz nie i eko lo gicz nie. Tra dy cja bud dyj ska po da je
wie le przy kła dów nie wła ści we go za rob ko wa nia: na przy kład,
sprze daż al ko ho lu, pro duk cja bro ni, han del tru ci zna mi itd.
Obec nie ta li sta by ła by oczy wi ście znacz nie dłuż sza, ale za sa- 
da po zo sta je ta sama.

Współ cze sne ży cie eko no micz ne sta ło się nie zwy kle skom pli- 
ko wa ne. Nasz spo sób za rob ko wa nia bar dzo czę sto za le ży od
spo so bu za rob ko wa nia wie lu in nych lu dzi i cza sem bar dzo
trud no jest nam po stę po wać etycz nie, je śli oni nie po stę pu ją



etycz nie. Dla te go nie wy star czy, że by śmy oso bi ście byli etycz- 
ni; mu si my rów nież pró bo wać zmie nić spo łe czeń stwo, w któ- 
rym ży je my w spo łe czeń stwo etycz ne. Bar dzo trud no jest po- 
stę po wać cał ko wi cie etycz nie w nie etycz nym spo łe czeń stwie.
W isto cie ozna cza to, że bud dy sta musi nie tyl ko zmie niać sie- 
bie. Mu si my we współ pra cy z in ny mi po dob nie my ślą cy mi
ludź mi pró bo wać w pew nym stop niu zmie nić świat, a przy naj- 
mniej spo łe czeń stwo, w któ rym ży je my.

Po szó ste, mamy do sko na ły wy si łek. Za sad ni czo jest to wy si- 
łek ma ją cy na celu eli mi no wa nie i za po bie ga nie nie zręcz nym
sta nom umy słu oraz roz wi ja nie i ini cjo wa nie zręcz nych sta- 
nów umy słu. To nie zwy kle waż ny aspekt ży cia du cho we go.
Cho ciaż na zy wa ny jest szó stym stop niem ścież ki, w rze czy wi- 
sto ści do sko na ły wy si łek wy stę pu je na każ dym eta pie. O ży ciu
du cho wym w isto cie moż na nie mal mó wić jako o ży ciu do sko- 
na łe go wy sił ku, po nie waż ni g dy nie ma w nim ni cze go bier ne- 
go.

Siód mym, przed ostat nim stop niem jest do sko na ła uwa ga lub
pa mięć. Po le ga to na zda wa niu so bie spra wy z tego, co ro bi- 
my czy to men tal nie, wer bal nie czy fi zycz nie, jak rów nież
z tego, dla cze go to ro bi my. Ina czej mó wiąc, ten sto pień po le ga
na by ciu świa do mym - świa do mym sie bie, świa do mym in nych
lu dzi, świa do mym oto cze nia, a na wet świa do mym rze czy wi- 
sto ści .

Ósmym i ostat nim stop niem jest do sko na le sa ma dhi. Uży wam
tu taj tego sło wa z pali i san skry tu, po nie waż w kon tek ście
trans cen den tal nej ośmio ra kiej ścież ki ter min sa ma dhi jest zu- 
peł nie nie prze tłu ma czal ny. Zwy kle ozna cza on men tal ne jed- 
no upunk to wie nie czy kon cen tra cję, ale tu taj wska zu je na cał- 
ko wi te wchło nię cie na sze go su biek tyw ne go ist nie nia w rze- 
czy wi stość.

To za tem jest ścież ka trans for ma cji. Naj pierw roz wi ja my
ścież kę wi dze nia - uzy sku je my prze błysk rze czy wi sto ści,
oko Dhar my otwie ra się przy naj mniej tro chę , a na wet
wcho dzi my w stru mień - a po tem wcho dzi my na ścież kę prze- 
mia ny, prze mie nia jąc wła sne ży cie i spo łe czeń stwo, w któ rym
ży je my. Oczy wi ście, na wet je śli nie roz wi nie my ścież ki wi- 
dze nia w trans cen den tal nym sen sie, bę dzie my mie li przy naj- 
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mniej prze błysk prze bły sku rze czy wi sto ści - albo w ogó le nie
ru szy my ścież ką. A przy naj mniej mo że my kul ty wo wać in te- 
lek tu al ny od po wied nik do sko na łe go wi dze nia, zwy kle zwa ny
wła ści wym po glą dem. Mo że my na dal po dą żać świa to wą
ośmio ra ką ścież ką. Jed nak na szym ce lem po win no być wej- 
ście na trans cen den tal ną ośmio ra ką ścież kę, wej ście w stru- 
mień, któ ry pro wa dzi osta tecz nie do oce anu nir wa ny.

 



Note 40

„Kie dy są prak ty ko wa ne przez świę te oso by, tech nicz nie zwa- 
ne aria mi (któ rych są czte ry ro dza je), na zy wa się to po nad- 
świa to wą (lo kot ta ra) albo trans cen den tal ną ośmio ra ką ścież ką;
kie dy prak ty ko wa ne są przez nie-ariów, to zna czy przez pri- 
thag dża nów (pali put buj ja na), czy li lu dzi świa to wych, na zy wa
się świa to wą Oau ki ka) ośmio ra ką ścież ką. Pod sta wą tego roz- 
róż nie nia jest róż ni ca po mię dzy pra wo ścią prak ty ko wa ną
świa do mie i roz myśl nie, z mniej szym lub więk szym suk ce- 
sem, jako dys cy pli na, a pra wo ścią, któ ra jest na tu ral nym wy ra- 
zem, spon ta nicz nym bo gac twem we wnętrz ne go urze czy wist- 
nie nia”. San gha rak szi ta, Wpro wa dze nie do bud dy zmu, op.
cit. s. 187.
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Note 41

Tych czte rech po zio mów świa do mo ści nie na le ży my lić
z „czte re ma pod sta wa mi uwa gi” - świa do mo ścią cia ła, uczuć,
przy tom no ści i obiek tów men tal nych - przed sta wio nych w, na
przy kład, Ma ha sa ti pat t ba na Sut ta, (Dig ba-ni ka ja 22); i Sam-
jut ta-ni ka ja v.139-156. Wię cej o czte rech po zio mach świa do- 
mo ści zob. w San gha rak shi ta, Vi sion and Trans for ma tion, op.
cit., rozdz. 7.
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Note 42

Oko Dhar my, czy „oko praw dy” jest jed nym z pię ciu oczu wy- 
mie nia nych przez tra dy cję bud dyj ską ra zem z „okiem fi zycz- 
nym”, „okiem bo skim”, „okiem mą dro ści” i „okiem uni wer- 
sal nym”. Otwar cie oka Dhar my to me ta fo ra osią gnię cia wglą- 
du. Zob. San gha rak shi ta, Go ing for Re fu ge, Win dhor se, Bir- 
ming ham 1997, s. 18-19.
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Sie dem czyn ni ków oświe ce nia

Sie dem czyn ni ków oświe ce nia, czy li bo dh jang, to: świa do- 
mość; kla sy fi ko wa nie sta nów men tal nych; ener gia; ra dość;
uspo ko je nie, sa ma dhi; i rów no wa ga. Moż na zro zu mieć ko goś,
kto po po bież nym spoj rze niu na tę li stę doj dzie do wnio sku, że
te raz mamy do czy nie nia z bar dzo od mien ną ścież ką od
ośmio ra kiej ścież ki, któ rą wła śnie - przy naj mniej w wy obraź ni
- prze by li śmy. Zni kły wy raź ne od nie sie nia do ta kich kwe stii
jak mowa i spo sób utrzy ma nia; za miast tego mamy roz wa żać
„kla sy fi ko wa nie sta nów men tal nych” i „uspo ko je nie”. I rze- 
czy wi ście, to uję cie ścież ki do oświe ce nia bliż sze jest ścież ce
spi ral nej, z któ rą fak tycz nie dzie li kil ka eta pów.

Bo dhi zna czy „oświe ce nie” (sło wo „Bud da” po cho dzi z tego
sa me go rdze nia), a anga zna czy „człon” lub „od rośl”;
a więc sie dem bo dh jang to sie dem czło nów lub ga łę zi du cho- 
we go ży cia, któ re trze ba roz wi nąć, je śli bo dhi ma być osią- 
gnię te. Ich na zwa przy po mi na nam, że nie po win ni śmy ob ra zu
ścież ki trak to wać zbyt do słow nie jako opi su du cho we go ży cia.
Cza sem może być po moc ne zo ba cze nie okiem wy obraź ni
ścież ki cią gną cej się przed nami lub wzno szą cej się spi ral nie
zbo czem góry i zni ka ją cej z pola wi dze nia. Ale rów nie uza- 
sad nio ne - i być może cza sem bar dziej uży tecz ne - jest do- 
strze ga nie po do bień stwa mię dzy roz wo jem du cho wym a roz- 
kwi ta niem kwia tu lub ro śnię ciem moc ne go drze wa. Przy po mi- 
na nam to fakt, że te „czyn ni ki” oświe ce nia to sie dem „czło- 
nów” lub „od ro śli” - a w isto cie osiem aspek tów ośmio ra kiej
ścież ki okre ślo nych jest tym sa mym sło wem, anga.
Pierw szym z tych „czło nów” jest smry ti, co zwy kle tłu ma czo- 
ne jest jako „pa mięć” lub „świa do mość”. Moż na po wie dzieć,
że ży cie du cho we roz po czy na się od świa do mo ści: zwy kłe- 
go ro zu mie nia, co się dzie je. Ale to nie jest ła twe. Zwy kle wy- 
róż nia się czte ry ro dza je świa do mo ści. Na pierw szym eta pie
je ste śmy świa do mi tego, co ro bi my - to zna czy, je ste śmy świa- 
do mi ru chów cia ła i tego, co mó wi my. Rzad ko w peł ni uświa- 
da mia my so bie to, co ro bi my; bar dzo czę sto nie wie my rów- 
nież na praw dę, co mó wi my, po nie waż my śla mi je ste śmy gdzie
in dziej - ale to jest de cy du ją cy aspekt świa do mo ści.



Mu si my rów nież wie dzieć, co czu je my: czy je ste śmy szczę śli- 
wi, czy smut ni, chci wi czy za do wo le ni, źli czy ko cha ją cy. Mu- 
si my też stać się świa do mi tego, co my śli my. W pierw- 
szej chwi li może nie być to dla nas oczy wi ste, że mu si my
w tym celu czy nić wy si łek; prze cież zna my swo je my śli, przy- 
naj mniej przez więk szość cza su? Ale bar dzo czę sto ich nie
zna my. Na wet w tym mo men cie mo żesz nie wie dzieć na praw- 
dę, o czym my ślisz. Mo żesz są dzić, że je steś cał ko wi cie po- 
chło nię ty tym, co czy tasz - ale, czy na pew no? A może my- 
ślisz, co zro bisz póź niej albo, co zro bi łeś wczo raj, albo, co
zjeść na ko la cję? Do pó ki nie bę dziesz wie dział, o czym my- 
ślisz chwi la za chwi lą, umysł bę dzie roz pro szo ny i po mie sza- 
ny. Czwar tym ro dza jem świa do mo ści, któ rą na le ży prak ty ko- 
wać, jest świa do mość Dhar my. Gdy po znasz - przy naj mniej
in te lek tu al nie - praw dę o rze czy wi stej na tu rze rze czy, mu sisz
pró bo wać ni g dy tego nie za po mnieć. Co kol wiek ro bisz, mu- 
sisz pa mię tać o Dhar mie.

Ale mo żesz za cząć od pod staw. Mo żesz stwier dzić, że przez
znacz ną część cza su nie je steś w sta nie pa mię tać o Dhar- 
mie. Mo żesz stwier dzić, że trud no jest ci utrzy mać świa do- 
mość swo ich my śli i uczuć. Ale na po czą tek mo żesz przy naj- 
mniej pró bo wać być świa do mym tego, co mó wisz i ro bisz.
Fun da men tal ne zna cze nie tego po zio mu uwa gi ilu stru je hi sto- 
ria pew ne go mło de go ja poń skie go bud dy sty, któ ry chciał się
na uczyć me dy to wać. Uznaw szy, że po trze bu je na uczy cie la
me dy ta cji, szu kał przez kil ka mie się cy i prze był wie le se tek
mil, aż do tarł do świą ty ni, gdzie - jak sły szał - żył wiel ki na- 
uczy ciel me dy ta cji. Uzy skaw szy po zwo le nie na roz mo wę,
mło dy czło wiek wszedł do po ko ju na uczy cie la. Naj pierw jed- 
nak zło żył pa ra sol, któ ry niósł ze sobą, i po sta wił go po jed nej
stro nie drzwi.

Na uczy ciel za py tał go, cze go chce, a on po wie dział: „Chcę na- 
uczyć się me dy to wać. Pro szę, ucz mnie”. Na uczy ciel od- 
parł: „W po rząd ku. Naj pierw jed nak chcę za dać ci kil ka py- 
tań”. Te sło wa bar dzo ucie szy ły mło dzień ca, są dził bo wiem,
że py ta nia będą do ty czy ły teo rii me dy ta cji. Ale na uczy ciel za- 
py tał: „Czy pa da ło, kie dy tu przy sze dłeś?” Mło dy czło wiek
od po wie dział: „Tak, moc no lało”. Na to guru za py tał: „Czy
sze dłeś pod pa ra so lem?” Mło dzień co wi to py ta nie wy da ło się



dość dziw ne. Dla cze go na uczy ciel nie pyta go o me dy ta cję?
Mimo wszyst ko uznał, że le piej bę dzie, jak od po wie. „Tak”,
po wie dział. „Sze dłem pod pa ra so lem”. Wte dy na uczy ciel za- 
py tał: „Kie dy wsze dłeś do mo je go po ko ju, po któ rej stro nie
drzwi go zo sta wi łeś?” Mło dzie niec wy tę żał się z ca łych sił, ale
nie mógł so bie przy po mnieć. Nie po tra fił nic po wie dzieć.
A więc na uczy ciel rzekł: „Nie je steś jesz cze go to wy, żeby
prak ty ko wać me dy ta cję. Naj pierw mu sisz na uczyć się uwa gi”.
I mło dy czło wiek mu siał odejść.

Oczy wi ście, nie mu si my na praw dę od kła dać na uki me dy ta cji
do cza su, aż na uczy my się być uważ ni. W isto cie me dy ta cja -
szcze gól nie śle dze nie od de chu - po mo że nam do sko na lić uwa- 
gę. Ale prak ty ka nie musi - nie po win na - ogra ni czać się do
cza su, kie dy sie dzi my w me dy ta cji. Uwa gę mo że my ćwi czyć
we wszyst kich sy tu acjach. Co kol wiek ro bi my, po win ni śmy ro- 
bić to uważ nie, z wła ści wą my ślą. Mo że my się uczyć, go to- 
wać, za mia tać pod ło gę, na pra wiać albo pro wa dzić sa mo chód,
czy roz ma wiać z przy ja ciół mi - ale co kol wiek to jest, mo że my
pró bo wać ro bić to z ja snym umy słem, ze smry ti, przy tom nie.

Dru gą bo dh jan gą jest dhar ma-wi cza ja. Zwy kle ter min Dhar- 
ma czy Dham ma ozna cza na ukę Bud dy, ale, jak wi dzie li śmy,
może ozna czać rów nież „stan umy słu” i tu taj wła śnie o to cho- 
dzi. Kie dy sta je my się świa do mi sta nu swo je go umy słu,
przy po mo cy dhar ma-wi cza ja pro wa dzi my ten pro ces o krok
da lej. Wi cza ja ozna cza „od róż nia nie” lub „kla sy fi ko wa nie”;
a więc ten etap czy człon ścież ki zwią za ny jest nie tyl ko
z samą świa do mo ścią sta nów swo je go umy słu, ale z od róż nia- 
niem ich od siebie, szcze gól nie z od róż nie niem sta nów „zręcz- 
nych” (ka sza la) od „nie zręcz nych” (aka sza la).

Bud dyj scy me dy tu ją cy i ucze ni róż nych tra dy cji nie ja ko spe- 
cja li zo wa li się w okre śla niu róż nych sta nów umy słu; w swej
naj bar dziej usys te ma ty zo wa nej for mie zwa ne jest to Abhi- 
dhar mą . Pod sta wo wa róż ni ca prze bie ga mię dzy zręcz- 
ny mi - czy li, etycz ny mi - sta na mi i sta na mi nie zręcz ny mi. Nie
wy star czy tyl ko po zwa lać sta nom umy słu po ja wiać się. Umy- 
słu trze ba strzec; trze ba od dzie lić zręcz ne sta ny, któ re chce my
roz wi jać od nie zręcz nych sta nów, któ rych chce my się po zbyć.

Note 43)



Mo że my trak to wać to jak pro ces prze sie wa nia czy sor to wa nia.
W In diach jed nym z naj bar dziej cza so chłon nych za jęć do mo- 
wych jest go to wa nie, któ rym oczy wi ście nie mal za wsze zaj- 
mu ją się ko bie ty. Naj czę ściej przy rzą dza nie po sił ku wią że się
z go to wa niem ryżu. Oso ba go tu ją ca roz sy pu je ryż na wi kli no- 
wej tacy, a po tem przy glą da mu się bar dzo uważ nie, od su wa- 
jąc ziar na ryżu na jed ną stro nę, a ka my ki i dro bi ny bru du na
dru gą. W koń cu na tacy po zo sta je duża kup ka ład ne go, czy ste- 
go ryżu i mała kup ka ka my ków i bru du.

Oczy wi ście na Za cho dzie ryż zwy kle mamy pa ko wa ny i czy- 
ściut ki, ale idea ta kie go sor to wa nia utrzy mu je się w ję zy ku
w zwro tach typu: „od dzie lić ziar no od plew”. Po dob nie mo że- 
my my śleć o sor to wa niu na szych sta nów umy słu. Mo że my do- 
słow nie mó wić do sie bie: „To jest zręcz ne; to jest nie zręcz ne.
To mu szę pie lę gno wać i roz wi jać; tego mu szę się po zbyć”.
Tak jak ryż od dzie la ny jest od ka my ków, tak samo mo że my
oczy ścić swój umysł po zby wa jąc się nie zręcz nych sta nów
men tal nych.

Trze cim czyn ni kiem oświe ce nia jest wir ja, czy li „ener gia”.
Nie któ rym lu dziom wy da je się, że bud dy ści są bier ni i sła bi,
ale w rze czy wi sto ści bud dy sta jest ucie le śnie niem ener gii:
ener gii fi zycz nej, men tal nej, emo cjo nal nej i du cho wej. Oczy- 
wi ście ta ener gia musi być wy ko rzy sta na do do bre go celu.
Wiel ki bud dyj ski po eta, Śan ti de wa, de fi niu je wir ję jako „ener- 
gię dą żą cą do do bra” . Je śli masz wie le ener gii, ale uży- 
wasz jej dla bła he go celu, to nie prak ty ku jesz wir ji.
Śan ti de wa po rów nu je ko goś, kto ma wir ję do sło nia - nie do
okieł zna ne go, ale do dzi kie go sło nia. Dzi ki słoń to roz bry ka ne
zwie rzę. W go rą ce dni lubi wska ki wać do sa dzaw ki, szcze gól- 
nie do ta kiej, w któ rej ro sną lo to sy. Wska ku je do jed nej sa- 
dzaw ki, po kil ku mi nu tach wy cho dzi i wska ku je do na stęp- 
nej. Za ba wia się w ten spo sób, wska ku jąc z jed nej sa dzaw ki
do dru giej. Śan ti de wa mówi, że bo dhi sat twa jest taki sam. Gdy
tyl ko skoń czy jed no za da nie, rzu ca się w na stęp ne.

Czwar tym czyn ni kiem oświe ce nia jest pry ti - któ re, oczy wi- 
ście, już wy mie ni li śmy jako etap ścież ki spi ral nej. Pry ti to ra- 
dość lub en tu zjazm, któ ry po wsta je na tu ral nie, gdy roz wi nie- 
my ener gię. Ta ener gia pro mie niu je na wszyst kie stro ny, dzię- 
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ki cze mu je ste śmy peł ni ży cia, try ska my ra do ścią. To na praw- 
dę cu dow ne uczu cie. Przy kład tego mo że my zna leźć u Bud- 
dha go szy, wiel kie go ko men ta to ra tek stów pali. Pry ti, mówi
on, jest jak wiel ka je dwab na tor ba wy peł nio na po wie trzem.
Przy pusz czam, że współ cze snym od po wied ni kiem jest ba lon.
Kie dy je ste śmy peł ni pry ti, czu je my się bar dzo lek ko, jak by- 
śmy pły nę li przez po wie trze. Czu je my się bar dzo szczę śli wi.
Tego ro dza ju uczu cie po ja wia się szcze gól nie pod czas me dy ta- 
cji.

Pią tym czyn ni kiem jest pra śrab dhi, „uspo ko je nie”; to też jest
etap spi ral nej ścież ki. Eks cy ta cja pry ti uci chła i prze peł nia nas
spo koj ne, nie zmą co ne uczu cie czy ste go szczę ścia. By
użyć swoj skie go po rów na nia - przy po mi na to psz czo łę zbie ra- 
ją cą nek tar z kwia tów. Psz czo ła naj pierw okre śla po ło że nie
kwia tu, po tem sia da na nim gło śno brzę cząc i peł za wśród
płat ków. Do pó ki nie znaj dzie nek ta ru, sły chać brzę cze nie, ale
gdy tyl ko go znaj dzie, dźwięk usta je. Pra śrab dhi jest ta kie
samo.

Sa ma dhi to szó sty czyn nik. Oczy wi ście, jak wi dzie li śmy, to
sło wo ma znacz nie szer sze zna cze nie niż tyl ko „jed no upunk to- 
wie nie umy słu”, ale za wie ra je w so bie. Przy kład jed no upunk- 
to wie nia znaj du je my w ży ciu Bud dy. Po oświe ce niu Bud da
wę dro wał przez całe ży cie i na wet gdy był już sta ry, na dal
szedł z miej sca na miej sce, na ucza jąc Dhar my. Cza sem oczy- 
wi ście czuł się bar dzo zmę czo ny i spra gnio ny. Kie dyś przy
jed nej ta kiej oka zji usiadł przy dro dze i po pro sił Anan dę, żeby
przy niósł mu tro chę wody z po bli skiej rze ki. Pod nie obec ność
Anan dy Bud da me dy to wał. Po chwi li Anan da wró cił i po wie- 
dział, że nie mógł na brać wody, bo pięć set wo zów cią gnię tych
przez woły wła śnie prze je cha ło przez rze kę i bar dzo ją za bru- 
dzi ło. W isto cie prze szły one dro gą, przy któ rej sie dział Bud- 
da. Ale ku zdu mie niu Anan dy Bud da po wie dział: „Ni cze go
nie sły sza łem”. Pięć set wo zów cią gnię tych przez woły prze- 
szło tuż przed nim, ale on nic nie sły szał. To ro zu mie my przez
jed no upunk to-wie nie .

Pro ces roz wi ja nia sa ma dhi roz po czy na my od kul ty wo wa nia
jed no upunk to wie nia umy słu. Nie trze ba w tym celu po dej mo- 
wać wę drow ne go sty lu ży cia ani miesz kać w ja ski ni; moż na
to ro bić wśród co dzien nych spraw, pró bu jąc kie ro wać całą
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uwa gę na to, co wła śnie ro bi my, czy bę dzie to zmy wa nie na- 
czyń, czy zgłę bia nie Dhar my.

Siód mym i ostat nim ele men tem oświe ce nia jest upek sza, co
zwy kle tłu ma czo ne jest jako „rów no wa ga”. To sło wo cza- 
sem ozna cza je dy nie psy cho lo gicz ny stan bez pie czeń stwa, ale
tu taj jest rów no znacz ne z oświe ce niem. Je śli masz upek szę, je- 
steś jak góra: so lid na, ma syw na i nie wzru szo na, na wet gdy
wia try wie ją ze wszyst kich stron świa ta. Któ ry kol wiek
z ośmiu świa to wych wia trów - szczę ście czy smu tek, po chwa- 
ła czy na ga na, stra ta czy zysk, sła wa czy znie sła wie nie - ude- 
rza w nas, nie po win ni śmy mu po zwo lić nas po ru szyć. Mo że- 
my być jak góra. Po roz wi nię ciu upek szy w naj peł niej szym
sen sie, obec ny jest ostat ni z sied miu czyn ni ków oświe ce nia;
sta je my się nie wzru sze ni jak sam Bud da.



Sie dem wi sud dhi

Pod ko niec czwar te go wie ku n.e. w bra miń skiej ro dzi nie
w mie ście Ma ga dha uro dził się chło piec. Ma ga dha le ża ło bli- 
sko miej sca, któ re sta ło się zna ne jako Bud dha Gaja, po nie waż
set ki lat wcze śniej czło wiek zwa ny Sid dhar tha Gau ta ma me- 
dy to wał pod drze wem nad po bli ską rze ką i osią gnął oświe ce- 
nie. Ale ów bra miń ski chło piec na uki Bud dy usły szał do pie ro,
gdy bę dąc już mło dym męż czy zną do brze zna ją cym hin du skie
pi sma i pa lą cym się do dys ku sji i de bat, spo tkał bud dyj skie go
star sze go Re wa tę. To wła śnie Re wa ta za in te re so wał go dok- 
try ną bud dyj ską, szcze gól nie Abhi dhar mą, któ ra w tym cza sie
roz wi ja ła się już od po nad pię ciu set lat. Mło dzie niec chciał
wie dzieć wię cej, ale Re wa ta po wie dział mu, że bę dzie mógł
kon ty nu ować swe stu dia tyl ko wów czas, gdy wy świę ci się
w tra dy cji bud dyj skiej.

Spra gnio ny wie dzy mło dzie niec uczy nił to i wkrót ce opa no wał
na uki trzech pi tak bud dyj skiej dok try ny.

Ów mło dy czło wiek stał się zna ny jako „Bud dha go sza” - „ten,
któ ry mówi tak jak Bud da” - i zo stał naj więk szym ko men ta to- 
rem bud dy zmu The ra wa dy. Z jego wie lu prac naj sław niej szą
jest Wi sud dhi mag ga, „Ścież ka czy sto ści” Jest to kom plet na
pre zen ta cja na uki The ra wa dy, sku pia ją ca się głow nie na prak- 
ty ce i tech ni ce me dy ta cji. Opar ta jest, jak jej ty tuł su ge ru je, na
jesz cze in nym uję ciu ścież ki bud dyj skiej. Wi sud dhi mag- 
ga, „Ścież ka czy sto ści”, dzie li się na sie dem eta pów, któ re
przed sta wio ne są w Ra tha wi ni ta Sut ta z Madźdźhi ma-ni ka ja,
zbio rze śred niej dłu go ści po wie dzeń.

A więc mamy tu spo sób my śle nia o ścież ce do oświe ce nia,
któ ry kła dzie na cisk na klu czo wy punkt prak ty ki du cho- 
wej: oczysz cze nie umy słu. W isto cie oka zu je się, że ścież ka
sied miu wi sud dhi, sied miu oczysz czeń, od po wia da po trój nej
ścież ce ety ki, me dy ta cji i mą dro ści. Pierw sze wi sud dhi (w tym
roz dzia le wy mie nio ne są one w ich tra dy cyj nej for mie pali) to
sila wi sud dhi, czy stość etycz ne go po stę po wa nia; dru gie to
czit ta wi sud dhi, czy stość umy słu, uzy ska na przede wszyst kim



przez me dy ta cję; po zo sta łych pięć wi sud dhi to stop nio we
zmie rza nie do mą dro ści przez pięć eta pów.

Nim zba da my tych sie dem wi sud dhi, war to rzu cić okiem na
punkt, któ ry po ja wia się w Ra tha wi ni ta Sut ta, w któ rej są wy- 
mie nio ne. Sut ta przy ta cza dia log mię dzy dwo ma ucznia- 
mi Bud dy, Śa ri pu trą (któ re go już spo tka li śmy) i Pun ją. Pun ja,
usły szaw szy na ukę Bud dy, „ucie szo ny, oży wio ny, po bu dzo ny
i za chwy co ny” idzie me dy to wać w za gaj ni ku. Śa ri pu tra po dą- 
ża za Pun ją z na dzie ją po roz ma wia nia z nim. Po dniu spę dzo- 
nym na me dy ta cji pod drze wa mi za gaj ni ka, za czy na ją roz mo- 
wę. Na te mat roz mo wy Śa ri pu tra wy brał sie dem wi sud dhi.
Szcze gól nie in te re su je go py ta nie, któ re rów nie do brze moż na
po sta wić od no śnie każ de go uję cia ścież ki do oświe ce nia.
Chce wie dzieć: „Czy do nir wa ny do cho dzi my przy po mo cy
sila wi sud dhi (czy li pierw sze go z sied miu eta pów tej szcze gól- 
nej ścież ki)?” A Pun ja od po wia da nie. Wte dy Śa ri pu tra pyta:
„Czy do nir wa ny do cho dzi my bez sila wi sud dhi?” I zno wu
od po wiedź brzmi nie. Za tem: „Czy do nir wa ny do cho dzi my
przy po mo cy czit ta wi sud dhi?” Nie. A więc pyta: „Czy do nir- 
wa ny do cho dzi my bez czit ta wi sud dhi?” i od po wiedź po now- 
nie brzmi nie. To samo py ta nie po sta wił od no śnie wszyst kich
po zo sta łych wi sud dhi, ale od po wiedź za każ dym ra zem
brzmia ła nie. Nie do cho dzi my do nir wa ny przy ich po mo cy
i nie do cho dzi my do nir wa ny bez nich. Pun ja - któ ry jesz cze
nie wie, że roz ma wia z czci god nym Śa ri pu trą - wy ja śnia tę
kwe stię za po mo cą przy kła du zwa ne go „Zmie nia niem po wo- 
zów” (Na wia sem mó wiąc, stąd wziął się ty tuł tej sut ty; Ra tha- 
wi ni ta Sut ta zna czy „Roz pra wa o zmie nia niu po wo zów”.)

W sta ro żyt nych In diach więk szość lu dzi mu sia ła wszę dzie iść
pie szo, ale je śli ktoś był bo ga ty, mógł ku pić so bie po wóz za- 
przę gnię ty w dwa lub może czte ry ko nie. Sut ta po da je na stę- 
pu ją cy przy kład. Pe wien król chce do trzeć do bar dzo od le głe- 
go mia sta. Wsia da więc do po wo zu i po wo zi swo imi koń mi
przez wie le mil. Kie dy ko nie się zmę czy ły, wy ska ku je z po wo- 
zu i wsia da do na stęp ne go, któ ry cze ka na nie go z no wy mi
koń mi, i je dzie da lej. Po kil ku mi lach i te ko nie są zmę czo ne,
więc wy ska ku je z po wo zu i wsia da do ko lej ne go. W ten spo- 
sób sie dem razy zmie nia po wo zy i ko nie.



Stąd po wsta je py ta nie, czy pierw szy po wóz do wiózł kró la do
celu? Nie, nie do wiózł. Czy do wiózł go dru gi lub trze ci? Od- 
po wiedź zno wu brzmi nie. Ale, czy król do tarł do celu bez po- 
mo cy pierw sze go po wo zu, dru gie go po wo zu itd.? Nie. W rze- 
czy wi sto ści pierw szy po wóz do wiózł go do dru gie go po wo- 
zu, dru gi do trze cie go itd., aż wresz cie siód my po wóz do wiózł
go do celu. W ten sam spo sób sila wi sud dhi do pro wa dza nas
do czit ta wi sud dhi, czit ta wi sud dhi do dit thi wi sud dhi itd.
Siód me wi sud dhi, na nan das sa na wi sud dhi do pro wa dza nas aż
do nir wa ny. Za tem nie osią ga my nir wa ny przy po mo cy sila
wi sud dhi itd., ale nie osią ga my jej bez niej.

Śa ri pu tra jest bar dzo za do wo lo ny z tej od po wie dzi - choć Pun- 
ja z za kło po ta niem od kry wa, że roz wo dził się tak dłu go przy
tak wiel kim na uczy cie lu Dhar my jak Śa ri pu tra. Ta hi sto- 
ria zna ko mi cie ilu stru je fakt, że ża den z eta pów ścież ki nie
może być uwa ża ny za cel sam w so bie.

Roz waż my więc pierw szy z sied miu „po wo zów”: sila wi sud- 
dhi. Siła zna czy „etycz ne po stę po wa nie”, za tem na tym eta pie
oczysz cze nia zwra ca my uwa gę na etycz ne ży cie. W isto cie
jest pięć sila, pięć etycz nych za sad: nie krzyw dzić ży ją- 
cych istot, nie brać tego, co nie zo sta ło nam dane, nie po peł- 
niać nie wła ści wych czy nów sek su al nych, nie mó wić nie praw- 
dy i nie przyj mo wać środ ków odu rza ją cych. Je śli po tra fi my
prze strze gać tych pięć wska zań, na sze etycz ne po stę po wa nie
jest czy ste, da jąc nam sil ną pod sta wę dla in dy wi du al ne go roz- 
wo ju oraz pod sta wę dla har mo nij ne go ży cia spo łecz ne go.

Kie dy pro wa dzi my etycz ne ży cie, stwier dzi my, że ma ono
oczysz cza ją cy wpływ na nasz umysł. W ten spo sób pierw- 
szy etap na tu ral nie prze cho dzi w dru gi, czit ta wi sud dhi. Chit ta
zna czy „umysł” i to oczysz cze nie nie co przy po mi na etap
dhar ma-wi czar ja w sied miu czyn ni kach oświe ce nia. Ozna cza
to po zby cie się aku sza la czit ta, nie zręcz nych sta nów umy słu -
gnie wu, za wi ści, lęku, nie wie dzy - i stop nio we za stę po wa nie
ich pozytyw ny mi, przy ja zny mi, ja sny mi sta na mi. To jest oczy- 
wi ście pod sta wo wy cel me dy ta cji.

Je śli oczysz cza my umysł, sta je się on bar dzo ja sny. Wol ni od
men tal ne go za mę tu mo że my my śleć ja sno i pro sto. Pro wa- 
dzi to do trze cie go eta pu oczysz cze nia, dit thi wi sud dhi. To



jest pierw szy z pię ciu eta pów oczysz cze nia, któ ry wią że się
ze stop nio wą re ali za cją, w rze czy wi stym do świad cze niu,
praw dzi wej na tu ry zja wi sko wej, uwa run ko wa nej eg zy sten cji
z jed nej stro ny i nir wa ny z dru giej. Dit thi (san skryt, drisz ti)
ozna cza po pro stu „po glą dy”. Roz wi nię cie dit thi wi sud dhi
zwią za ne jest z usu nię ciem błęd nych po glą dów i kul ty wo wa- 
niem wła ści wych po glą dów.

Bud da wie le mó wił o błęd nych po glą dach; wy mie nił ich
sześć dzie siąt dwa ro dza je”. Trzy naj bar dziej fun da men tal ne
to: „wszyst ko zo sta ło stwo rzo ne przez Boga”; „wszyst ko jest
re zul ta tem losu lub prze zna cze nia”; i „wszyst ko dzie je się
przy pad ko wo”. Osta tecz nie te błęd ne po glą dy moż na wy wieść
z wia ry w sta łe, nie zmien ne ja lub du szę. Dla te go tra dy cyj nie
oczysz cze nie po glą dów zwią za ne jest z roz wa ża niem - w kon- 
tek ście me dy ta cji - trzech cech uwa run ko wa nej eg zy sten cji,
pię ciu skandh lub in ne go uję cia Dhar my, któ re od zwier cie dla
praw dzi wy spo sób ist nie nia rze czy.

Prak ty ko wa nie dit thi wi sud dhi oczysz cza umysł z tych trzech
błęd nych po glą dów. Wi dzi my, że wszyst ko, co się dzie je, dzie- 
je się z po wo du okre ślo nych przy czyn i wa run ków - i że od no- 
si się to nie tyl ko do świa ta ze wnętrz ne go, ale rów nież do na- 
sze go umy słu. To zro zu mie nie - że to jacy je ste śmy nie jest raz
na za wsze usta lo ne, ale dzię ki wła snym wy sił kom mo że my się
zmie nić, i że je śli stwo rzy my wła ści we wa run ki, po ja wią
się ocze ki wa ne skut ki - jest klu czem do roz wo ju du cho we go.
Je śli te na szych wła snych rę kach, lecz kon tro lo wa ne jest przez
Boga, los lub przy pad ko we oko licz no ści - to nie mo że my
prze jąć du cho wej ini cja ty wy. Mo że my są dzić, że „abs trak cyj- 
ne idee” nie mają więk sze go wpły wu na „praw dzi we ży cie”,
ale w rze czy wi sto ści usta le nie wła ści wych po glą dów jest bar- 
dzo waż ne.

Na stęp ny etap oczysz cze nia ści śle wią że się z po przed nim.
Oczy ściw szy po glą dy, mo żesz da lej opie rać się przed dzia ła- 
niem w opar ciu o wła ści we po glą dy. Dla te go na stęp ny etap
to „przej ście na dru gą stro nę po przez prze zwy cię że nie wąt pie- 
nia” - kan kha wi ta ra na wi sud dhi. Tu taj wąt pie nie nie ozna- 
cza tyl ko ba da nia rze czy. Wąt pie nie w tym sen sie jest czymś
zu peł nie słusz nym, a na wet po żą da nym; nie po win ni śmy
przyj mo wać rze czy na wia rę. Ale nie o to tu cho dzi. To wąt- 



pie nie jest nie chę cią do praw dzi we go po zna nia rze czy. Nie za- 
da jesz so bie tru du, żeby po znać praw dę bo, mó wiąc szcze rze,
nie chcesz. Je śli po znasz praw dę, może bę dziesz mu siał wpro- 
wa dzić ją w ży cie, a to by ozna cza ło zmia nę - któ rej na tu ral nie
się bo isz. Jed ną ze stra te gii, ja kie mo żesz za sto so wać, by
uchro nić się przed zmia ną, jest roz dmu chi wa nie wszel kie go
ro dza ju nie po trzeb nych trud no ści i za strze żeń. Pod tym
wszyst kim kry je się pra gnie nie, żeby rze czy po zo sta ły męt ne
i nie ja sne. Je śli po zwo lisz, by po ja wił się ja sny ob raz sy tu acji,
bę dziesz mu siał dzia łać i się zmie nić.

Wy kształ ce ni lu dzie czę sto bar dzo cier pią z po wo du ta kie go
wąt pie nia, po nie waż ich nie spo koj ne umy sły mogą two rzyć
wszel kie go ro dza ju pro ble my i trud no ści. Lu bią roz mo wy, któ- 
re to czą się przez całą noc i ni g dy nie pro wa dzą do żad nej
kon klu zji - bo, je śli nie do cho dzisz do żad nej kon klu zji, to nie
mu sisz dzia łać. Prze zwy cię że nie tego ro dza ju wąt pie nia jest
bar dzo waż ne. Nie jest tak trud no przej rzeć nie wła ści we po- 
glą dy, (pali, mic cha-dit thi), ale je śli nie je steś ostroż ny, na wet
je że li po zor nie po zby łeś się ta kich po glą dów, swo im wąt pie- 
niem przy wra casz je po now nie. Do pó ki nie prze zwy cię żysz
tego ro dza ju wąt pie nia, two ja wola bę dzie cał ko wi cie spa ra li- 
żo wa na.

Na stęp nym wi sud dhi jest „po zna nie i zro zu mie nie, co jest
ścież ką, a co nią nie jest”. (W pali brzmi to mag ga-amag ga-
nana-das sa na.) To rów nież jest bar dzo waż ny etap. Jed ną rze- 
czą jest być prze ko na nym, że po usu nię ciu wąt pie nia i po mie- 
sza nia, przy naj mniej w tym mo men cie mo żesz wziąć od po- 
wie dzial ność za swo je ży cie du cho we. Ale je śli chcesz do ko- 
nać du cho we go po stę pu, mu sisz te raz za an ga żo wać się
w okre ślo ną ścież kę, okre ślo ną li nię po stę po wa nia. Nie jest to
ła twe w świe cie, któ ry ofe ru je tak wie le du cho wych i pseu do- 
du cho wych moż li wo ści. To jed nak nie wszyst ko. Kie dy już się
za an ga żo wa łeś, nie ko niecz nie bę dzie oczy wi ste, czy dane
dzia ła nie, prak ty ka lub ini cja ty wa rze czy wi ście pro wa dzi do
roz wo ju du cho we go.

Trze ba tu pa mię tać radę Bud dy dla swo jej ciot ki Ma ha pra dża- 
pa ti Gau ta mi: wia ry god na na uka bę dzie pro wa dzi ła nas do
bez na mięt no ści, a nie do na mięt no ści; do wol no ści, a nie
do znie wo le nia; do pro ste go sty lu ży cia, a nie do za wi ści; do



za do wo le nia, a nie do nie za do wo le nia; do ener gii, a nie do le- 
ni stwa; do sa mot no ści, a nie do to wa rzy stwa; i do za do wo le nia
z do bra, a nie do za do wo le nia ze zła. To są kry te ria, któ re mu- 
si my wciąż sto so wać, je śli mamy być w sta nie od róż nić wła- 
ści wą ścież kę od nie wła ści wej.

Ko lej ne wi sud dhi, „po zna nie i wi zja ścież ki”, wy raź nie wy ni- 
ka z po przed nie go. Kie dy usta li łeś już, co jest wła ści wą ścież- 
ką, a co nie wła ści wą, mu sisz na stęp nie sa me mu po dą żać tą
ścież ką. Wte dy z wła sne go do świad cze nia wiesz, że to jest
ścież ka. Nic do bre go nie wy nik nie z od róż nie nia wła ści wej
ścież ki od nie wła ści wej, je śli po tem nie po dą żasz wła ści wą
ścież ką. Oczy wi ście, ła twiej po wie dzieć, niż zro bić. Na wet je- 
śli wy raźnie wi dzisz, któ rą wła ści wą ścież ką po wi nie neś
pójść, na dal po wstrzy mu ją cię te wszyst kie siły w to bie, któ re
opie ra ją się zmia nie. Moż na to na zwać po lem wal ki ży cia du- 
cho we go. Jak mówi Dham ma pa da: „Ktoś może po ko nać w bi- 
twie ty sią ce lu dzi, jed nak naj więk szym zwy cięz cą jest [na- 
praw dę] ten, kto po ko nu je sie bie”.

Siód me i ostat nie wi sud dhi zwa ne jest po pro stu „wie dzą
i wglą dem” - nana-das sa na. Nie jest to zwy kła wie dza,
lecz wznio sła, czy sta, do sko na le ja sna wie dza - wie dza, któ ra
wi dzi rze czy do kład nie ta ki mi ja ki mi są. To ro dzaj pradż ni -
mą dro ści - i oczy wi ście po łą czo na jest z ka ru ną, współ czu- 
ciem. Ta wie dza wy peł nia cię ener gią i po zwa la pra co wać dla
po żyt ku in nych lu dzi, a na wet dla po żyt ku ca łe go świa ta.

Tych sie dem eta pów prze pro wa dzi nas przez całą dro gę ludz- 
kie go roz wo ju do sa me go oświe ce nia. Lub ra czej, prze cho dząc
przez nie, o wła snych si łach bę dzie my po ru sza li się w kie run- 
ku oświe ce nia. Dhar mę przede wszyst kim na le ży prak ty ko- 
wać. Dla te go na zy wa na jest ścież ką - ścież ką, któ ra, jak wi- 
dzie li śmy, opi sy wa na jest na tak wie le róż nych spo so- 
bów. Rzecz w tym, że nie pa trzy my po pro stu z po dzi wem na
dro go wskaz, któ ry mówi: „Tędy do nir wa ny”; za czy na my rze- 
czy wi ście po dą żać ścież ką, któ rą ten dro go wskaz po ka zu je.
Czy my śli my ka te go ria mi trans cen den tal nej ośmio ra kiej ścież- 
ki, czy sied miu bo dh jang lub sied miu eta pów oczysz cze nia,
idea jest taka sama: jest ścież ka, któ rą mu si my po dą żać.



Są jesz cze inne spo so by uj mo wa nia ścież ki. Cza sem, na przy- 
kład, zwa na jest ma dh ja ma mar ga, „środ ko wą dro gą” - to zna- 
czy środ ko wą dro gą mię dzy skraj no ścia mi, szcze gól nie mię- 
dzy skraj no ścia mi sa mo udrę ki i po bła ża nia so bie . Oczy- 
wiście, każ de z tych ujęć ścież ki, któ re roz wa ża li śmy, jest
środ ko wą dro gą. Każ de z tych ujęć ma wła sne za sto so wa nie,
kła dzie na cisk na coś szcze gól ne go. Być może mało zna na
ścież ka sied miu eta pów oczysz cze nia w szcze gól no ści za słu- 
gu je na to, by być sze rzej zna ną, przede wszyst kim dla te go, że
ak cen tu je fakt, iż ścież ka bud dyj ska jest ścież ką pięk na. Wi- 
sud dhi ozna cza nie tyl ko etycz ną czy stość, lecz rów nież „ja- 
sność, splen dor, wspa nia łość”. Nie ozna cza tyl ko czy sto ści
w zwy kłym sen sie, ale coś znacz nie wię cej. Ozna cza pięk ną
ścież kę, któ rą po win ni śmy po dą żać z ra do ścią. To tak jak by- 
śmy szli wśród pięk nych wzgórz. Im wy żej zaj dzie my, tym
pięk niej szy wi dok, tym wszyst ko sta je się bar dziej otwar te,
tym więk sza na sza ra dość i tym więk sze uczu cie wol no ści.

 

Note 46)



Note 43

Abhi dhar ma (to sło wo zna czy po pro stu „o Dhar mie”, choć jej
wy znaw cy za czę li tłu ma czyć je jako „wyż sza Dhar ma”) po- 
wsta ła jako pró ba usys te ma ty zo wa nia nauk Bud dy i sta ła się
scho la stycz nym przed się wzię ciem, któ re trwa ło kil ka set
lat i wy ma ga ło wy czer pu ją cej ana li zy umy słu i zda rzeń men- 
tal nych. Zob. San gha rak shi ta, The Eter nal Le ga cy, Thar pa,
Lon dyn 1985, rozdz. 7, „The Fun da men tal Abhi dhar ma”.
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Note 44

„Czym jest wi gor? Pró bą ro bie nia tego, co jest zręcz ne”. Śan- 
ti de wa, Bo dhi-czar ja iu ata ra, „Do sko na łość wi go ru” wiersz 2.
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Note 45

Ta hi sto ria, jak się zda je, do ty czy nie Bud dy, lecz jego pierw- 
sze go na uczy cie la, Ala ra Ka la nia. Zob. Di gha-ni ka ja 16:
ii.130-131 (Ma ha pa ri nib ba na Su ita).
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Note 46

O środ ko wej dro dze Bud da mó wił w swej pierw szej na uce:
„Bhik ku, są dwie skraj no ści, któ rych ktoś, kto od szedł, nie po- 
wi nien kul ty wo wać. Ja kie dwie? Jest to po świę ce nie się po go- 
ni za przy jem no ścią zmy sło wych pra gnień, któ re jest ni- 
skie, or dy nar ne, wul gar ne, mar ne i szko dli we; i jest to po świę- 
ce nie się sa mo umar twia niu, któ re jest bo le sne, mar ne i szko- 
dli we. Środ ko wa dro ga od kry ta przez Do sko na łe go uni ka obu
tych skraj no ści; daje wi zję, daje po zna nie i pro wa dzi do spo- 
ko ju, do bez po śred nie go po zna nia, do oświe ce nia, do nib ba- 
ny”. Na na mo li s. 42 (.Ma ha wag ga i.6).
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9. Wzo rzec bud dyj skie go ży cia i pra cy

Te ma tem tego roz dzia łu jest „pięć du cho wych zdol no ści”.
Jego ty tuł ma pod kre ślać ogól ny cel tych zdol no ści - prze ży- 
wa nie bud dyj skie go ży cia. Bud dyzm zaj mu je się ży ciem.
Moż na na wet po wie dzieć, że bud dyzm jest ży ciem - ży ciem
ro zu mia nym jako roz wój, jako re ali zo wa nie za war te go w nim
po ten cja łu. Bud dy sta to ktoś, kto jest na wskroś żywy - świa- 
do my ży cia.

Czę sto spo ty ka my lu dzi, któ rzy choć obec ni cia łem, nie wy da- 
ją się być na praw dę obec ni men tal nie lub emo cjo nal nie. Nie są
w peł ni świa do mi tego, co się dzie je i lu dzi wo kół - nie są na- 
wet świa do mi sie bie. Ale bud dy sta przede wszyst kim po wi- 
nien od zna czać się tym, że po zy tyw nie wi bru je obec no- 
ścią, du cho wym ży ciem, przy tom no ścią. Wszyst ko inne na du- 
cho wej ścież ce ma dru go rzęd ne zna cze nie w sto sun ku do tego
i z tego wy ni ka.

Mogę po wie dzieć, że mię dzy in ny mi dla te go w cza sie mo je go
po by tu w In diach tak bar dzo po cią gał mnie ruch prze cho dze- 
nia na bud dyzm by łych nie do ty kal nych, i mię dzy in ny mi dla- 
te go tam moc no się w nie go za an ga żo wa łem . Byli to lu- 
dzie bar dzo bied ni i na ogół nie pi śmien ni, a wie lu z nich na- 
dal jest, ale przy naj mniej jed ną rzecz mie li - i wciąż mają -
a jest nią ży cie. Oni są na wskroś żywi. Za an ga żo wa nie
w bud dyzm ozna cza wzmoc nie nie, oczysz cze nie ży cia, któ re
już mają.

Po dróż do in dyj skiej wio ski zwy kle wy ma ga jaz dy po cią giem,
z któ re go trze ba prze siąść się do au to bu su lub na wóz za przę- 
gnię ty w woły; po tem w koń cu do celu do cie ra się pie szo.
Z re gu ły jest to mę czą ca wy pra wa, ale je śli zo sta łeś za pro szo- 
ny, żeby mó wić do miesz kań ców wio ski o Dhar mie, oni
na pew no zro bią wszyst ko, co mogą, żeby to było pa mięt ne
i ra do sne spo tka nie. Czę sto je steś jesz cze kil ka mil od wio ski,
kie dy na prze ciw wy cho dzi gru pa dwu dzie stu, trzy dzie stu,
może na wet czter dzie stu roz en tu zja zmo wa nych lu dzi - mło- 
dych i sta rych - któ rzy w ra do snych pod sko kach pro wa dzą cię
do wio ski, gdyż taki jest ich tra dy cyj ny spo sób wi ta nia ho no- 
ro wych go ści. Dmą w dłu gą mo sięż ną trą bę, ude rza ją w tam- 
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bu ry ny i grze cho czą ka sta nie ta mi, tań czą i tu pią ener gicz nie
przez całą dro gę do wio ski. Tam nie któ re domy są ude ko ro wa- 
ne - na przy kład wzo ra mi wy ma lo wa ny mi kre dą przed drzwia- 
mi - wszę dzie wi szą fla gi, przede wszyst kim bud dyj ska pię cio- 
ko lo ro wa fla ga. Gdy w koń cu przyj dą ra zem na spo tka nie,
zwy kle bar dzo póź no w nocy, wszy scy nie cier pli wie cze ka ją,
żeby usły szeć coś o bud dy zmie. Krót ko mó wiąc, wszy scy są
świa do mi wagi tego zdą że nia.

Na Za cho dzie po stę pu je my od wrot nie. Na ogół pro wa dzi my
osob ne, wy peł nio ne ru ty ną ży cie. Je ste śmy zdo mi no wa ni
przez na wy ki i obo wiąz ki. Jak w ta kich wa run kach moż na
być spon ta nicz nym, ki pieć ży ciem du cho wym? Ru ty na - przez
któ rą ro zu miem nie tro skli wie prze my śla ny, har mo nij ny pro- 
gram dzia łań, lecz tępy, me cha nicz ny, co dzien ny kie rat - za bi- 
ja spon ta nicz ność, a bez niej nie ma ży cia w żad nym istot nym
sen sie. Moż na na wet po su nąć się do twier dze nia, że ży cie jest
spon ta nicz no ścią, że spon ta nicz ność jest ży ciem. Dla te go wła- 
śnie tra dy cyj ną bud dyj ską na ukę o „pię ciu du cho wych zdol no- 
ściach” okre ślam tu taj jako „wzo rzec bud dyj skie go ży cia
i pra cy”. Pięć du cho wych zdol no ści po win no osta tecz nie
ozna czać spon ta nicz ne i en tu zja stycz ne za an ga żo wa nie w ży- 
cie i w pra cę ży cia w naj peł niej szym i naj głęb szym sen sie.

Czym więc są te „zdol no ści”? W san skry cie i w pali zwa ne są
in dri ja, i je śli przyj rzy my się ety mo lo gii tego ter mi nu, od kry- 
je my, że rzu ca ona wie le świa tła na ten te mat. In dri ja ozna- 
cza „to, co na le ży do In dry” - In dra, w in dyj skiej mi to lo gii, to
wład ca bo gów. Za tem in di je to rze czy na le żą ce do In dry,
wład cy, a więc to sło wo tłu ma czo ne jest jako „rzą dzą ce - lub
kon tro lu ją ce - za sa dy”.

Jed nak na praw dę in te re su ją cy w tym sło wie jest jego zwią zek
z tym, co na zy wa my „zmy sła mi”. W ję zy kach in do aryj skich
in dri ja to na zwa pię ciu zmy słów (lub sze ściu, je śli włą- 
czyć umysł). Okre śla się je tą na zwą, zna czą cą „rzą dzą ce, kon- 
tro lu ją ce, do mi nu ją ce za sa dy”, po nie waż całe na sze ży cie, tak
jak nor mal nie je prze ży wa my, rzą dzo ne, kon tro lo wa ne, zdo mi- 
no wa ne jest przez zmy sły.

Każ da żywa isto ta, czy to ro śli na, zwie rzę, czy czło wiek znaj- 
du je się na ja kimś po zio mie roz wo ju. Każ da żywa isto ta,



od naj niż szej do naj wyż szej, od naj skrom niej szej do naj wznio- 
ślej szej, ma swe wła sne miej sce na ska li ewo lu cji. Każ da czu- 
ją ca isto ta jest przy sto so wa na do funk cjo no wa nia na wła snym
okre ślo nym po zio mie - a czy ni to za po mo cą dzia ła nia wła- 
snych szcze gól nych zmy słów: in dryj.
To na praw dę bar dzo otrzeź wia ją ca myśl. Przez więk szość cza- 
su je ste śmy cał ko wi cie kon tro lo wa ni, zdo mi no wa ni, rzą dze ni
przez na sze zmy sły - choć zgod nie ze zwy cza jo wym bud dyj- 
skim spo so bem ro zu mie nia ich, obej mu ją one umysł jako
zmysł. Chy ba naj wy raź niej mo że my prze ko nać się o tym
z rana. W cza sie snu zmy sły były w mniej szym lub więk szym
stop niu w za wie sze niu. W koń cu jed nak bu dzi my się, otwie ra- 
my oczy, sen nie prze wra ca my na dru gi bok i za czy na my sta- 
wać się świa do mi ze wnętrz ne go świa ta. W tym cza sie zmy sły
za czy na ją szu kać od po wia da ją cych im obiek tów i za czy na my
dzia łać zgod nie z im pul sa mi, któ re one bu dzą: ro bi my her ba tę,
włą cza my ra dio, szu ka my ga ze ty i po sta na wia my wró cić na
pięć mi nut do cie płe go łóż ka. Zmy sły wzro ku, słu chu, za pa- 
chu, sma ku, do ty ku i umysł zmie rza ją do róż nych obiek tów
(łącz nie z obiek ta mi umy słu) i na wią zu ją z nimi kon takt i tak
się to to czy przez cały dzień. Zmy sły wo dzą nas nie ustan nie
i dla te go utoż sa mia my się z nimi i z psy cho fi zycz nym or ga ni- 
zmem, do któ re go na le żą. Przez więk szość cza su funk cjo nu je- 
my za sad ni czo na psy cho fi zycz nym pla nie in dryj.
Jed nak sło wo in dry ja ozna cza rów nież pięć du cho wych zdol- 
no ści . Edward Con ze na zy wa je pię cio ma „głów ny mi
cno ta mi”, ale to tłu ma cze nie nie uwzględ nia fak tu, że to samo
sło wo ozna cza zdol no ści zmy sło we. Fakt, że to samo sło wo
uży wa ne jest dla obu ze spo łów zdol no ści jest zna czą cy, po nie- 
waż wska zu je na nad rzęd ne zna cze nie pię ciu du cho wych zdol- 
no ści dla ży cia du cho we go. Su ge ru je to, że te dwa ze spo ły in- 
dryj peł nią ana lo gicz ną funk cję. Tak jak pięć zdol no ści zmy- 
sło wych rzą dzi, kon tro lu je i pa nu je nad ziem skim ży ciem, tak
samo pięć du cho wych zmy słów rzą dzi, kon tro lu je i pa nu je nad
du cho wym ży ciem. Tak jak dro gę w fi zycz nym świe cie znaj- 
du je my za po mo cą zdol no ści zmy sło wych, tak samo dro gę
w świe cie du cho wym znaj du je my za po mo cą pię ciu du cho- 
wych zdol no ści.
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Je śli na sze zmy sły - w ta kim stop niu, w ja kim w ogó le je
mamy - funk cjo nu ją mniej wię cej w peł ni, to na sze zdol no- 
ści du cho we znaj du ją się w sta nie za rod ko wym i mu szą zo stać
roz wi nię te. To wła śnie roz wój tych pię ciu du cho wych zmy- 
słów czy zdol no ści two rzy wzo rzec bud dyj skie go ży cia. Są to:
śrad dha czy li wia ra; wir ja czy li ener gia, wi gor; sa ma dhi czy li
kon cen tra cja; i smry ti czy li uwa ga. Roz waż my je po ko lei.

 



Note 47

Przez ty sią ce lat „nie do ty kal ni” cier pie li nie wy po wie dzia ną
nie do lę na dnie hin du skie go sys te mu ka sto we go. W cią gu
ostat nich czter dzie stu lat wie lu z nich na wró ci ło się na bud- 
dyzm. In spi ra cją dla nich był nie tyl ko fakt, że Bud da od rzu- 
cał sys tem ka sto wy, ale rów nież przy kład dr B.R. Am bed ka ra.
Dr Am bed kar był nie do ty kal nym, któ ry dzię ki swym zdol no- 
ściom, szczę ściu i sile cha rak te ru zo stał pierw szym mi ni strem
spra wie dli wo ści nie pod le głych In dii i współ two rzył kon sty tu- 
cję In dii, w któ rej nie do ty kal ność zo sta ła uzna na za nie le gal- 
ną. Mimo to byli nie do ty kal ni wciąż pod le ga ją przy gnia ta ją- 
cym ogra ni cze niom spo łecz nym. Gdy w roku 1956 dr Am bed- 
kar prze szedł na bud dyzm, 380.000 jego zwo len ni ków uczy ni- 
ło to samo. Kie dy w kil ka ty go dni po na wró ce niu Am bed kar
zmarł, nowi bud dy ści po zo sta li bez przy wód cy. San gha rak szi- 
ta zgro ma dził zwo len ni ków Am bed ka ra, two rząc ogni wo, któ- 
re do pro wa dzi ło do po wsta nia TBMSG (Tra ilo kya Baud dha
Ma ha san gha Sa hay ak Gana), in dyj skie go od ga łę zie nia FWBO.
Dzi siaj spo łecz ność no wych bud dy stów li czy oko ło 9.000.000
lu dzi.
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Ka no nicz ne źró dło, zob. np., Sam jut ta-ni ka ja v. 199-200 (cy- 
to wa ne w Bud dhist Te xts thro ugh the Ages, tłum. E. Con ze,
One world Pu bli ca tions, Oxford 1995, s. 51).
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Wia ra

Zna łem lu dzi, któ rzy byli zdu mie ni sły sząc, że w bud dy zmie
jest coś ta kie go jak wia ra. Zwią za li się z bud dy zmem pod
wpły wem po cząt ko we go wra że nia, że jest on za sad ni czo ra- 
cjo nal ny i nie ma nic wspól ne go z emo cja mi. Źró dłem tej po- 
mył ki są dwa błęd ne po glą dy: że emo cja jest z grun tu ir ra cjo- 
nal na, i że wia ra jest tym sa mym, co śle pa wia ra.

Śle pa wia ra - przyj mo wa nie za praw dę cze goś, cze go ni g dy
nie mo że my spraw dzić lub cze goś, co jest wręcz cał ko wi cie
ab sur dal ne - nie jest wia rą, przy naj mniej w bud dy zmie. Tu taj,
jak już wi dzie li śmy w związ ku ze ścież ką spi ral ną, śrad dha,
czy li wia ra, obej mu je cały aspekt od da nia czy uczu cia w ży ciu
du cho wym. O wie rze w bud dy zmie nie moż na po wie dzieć, że
jest sprzecz na z ro zu mem - lub choć by poza ro zu mem. To, co
ro zu miesz in te li gen cją, mu sisz rów nież czuć emo cja mi. Te
dwie rze czy idą ze sobą w pa rze i nie moż na ich na praw dę od- 
dzie lać od sie bie.

Śrad dha w bud dy zmie to wia ra w Trzy Klej no ty: Bud dę,
Dhar mę i San ghę. Ale przede wszyst kim jest to wia ra w sa me- 
go Bud dę, po nie waż - przy naj mniej z na sze go punk tu wi dze- 
nia - Bud da jest pierw szy. Cho ciaż Dhar ma re pre zen tu je od- 
wiecz ną Praw dę, bez Bud dy nic by śmy o niej nie wie dzie li.
A z pew no ścią bez nie go nie by ło by San ghi. W bud dy zmie
wia ra jest za sad ni czo wia rą w za ło ży cie la bud dy zmu.

Nie jest to jed nak tyl ko prze ko na nie; nie jest to na wet tyl ko
uczu cie. Wia ra w Bud dę jest tego ro dza ju emo cjo nal ną od po- 
wie dzią, jaka po ja wia się w ze tknię ciu z ucie le śnie niem oświe- 
ce nia. To ze tknię cie się może mieć róż ną for mę. Mo żesz oczy- 
wi ście spo tkać się oso bi ście z ży wym czło wie kiem, któ ry
jest ucie le śnie niem oświe ce nia. Może ono rów nież do ko nać
się po przez li te ra tu rę, po przez czy ta nie o kimś, kto był ta kim
ucie le śnie niem - je śli nie bę dzie to ży wot sa me go Bud dy, to
może to być na przy kład bio gra fia wiel kie go ty be tań skie go jo- 
gi na, Mi la re py, lub Hu inen ga, szó ste go pa triar chy chan, czy
zen. W przy pad ku wszyst kich wiel kich mi strzów czy na uczy- 
cie li, ist nie je moż li wość na tych mia sto wej emo cjo nal nej od po- 



wie dzi na re la cje o ich ży ciu - hi sto rycz ne lub le gen dar ne - od- 
po wie dzi, któ ra nie jest tyl ko sen ty men tal na, lecz za an ga żo wa- 
na, po bu dza ją ca, oso bi sta, praw dzi wa.

To ze tknię cie się może po nad to na stą pić po przez wi ze ru nek,
ar ty stycz ne wy obra że nie - ob raz lub po sąg - ko goś, kto był
oświe co ny. Przy po mi na mi się tu taj fran cu ska mnisz ka bud- 
dyj ska, któ rą po zna łem w Ka lim pon gu w la tach pięć dzie sią- 
tych. Po wie dzia ła mi, że gdy stu dio wa ła w Pa ry żu, lu bi ła od- 
wie dzać mu zea i ga le rie sztu ki, i w ten spo sób tra fi ła w koń- 
cu do mu zeum sztu ki orien tal nej Giu me ta. Była to bo jo wa,
agre syw na ko bie ta; po wie dzia ła mi, że no si ła przy so bie dwie
łyż wy, któ ry mi mo gła by się bro nić w ra zie ata ku. „My śla łam,
że je śli będę no si ła te łyż wy, to w ra zie ata ku będę mo gła na- 
past ni ka ciąć przez twarz”.

Ale gdy kro czy ła ga le ria mi Gu ime ta - zo sta wiw szy łyż wy
w szat ni - jak zwy kle rzu ca jąc na lewo i pra wo gniew ne spój-
rże nia, na gle na tknę ła się na wi ze ru nek Bud dy. Z jej opi- 
su wnio sku ję, że po cho dził ze sta ro żyt nej Kam bo dży. Wła śnie
skrę ci ła za róg i uj rza ła słyn ny uśmiech - lek ki, de li kat ny i nie- 
co za mknię ty w so bie - tak cha rak te ry stycz ny dla khmer skie- 
go sty lu rzeź by. Wy raz twa rzy tchnął wiel kim spo ko jem.

Ta rzeź ba - twarz tej rzeź by - po pro stu ją za trzy ma ła. Po wie- 
dzia ła mi, że sta ła nie ru cho mo, wpa tru jąc się w nią nie mal bez
mru gnię cia okiem przez czter dzie ści pięć mi nut. Nie po tra fi ła
od wró cić od niej wzro ku. Wra że nie spo ko ju, rów no wa gi i mą- 
dro ści ema nu ją ce, nie ja ko pa ru ją ce z tych ry sów było tak sil- 
ne, że nie była w sta nie odejść stam tąd. Nie wie dzia ła jesz cze
ni cze go o bud dy zmie, ale gdy tyl ko zo ba czy ła ten wi ze ru nek,
mu sia ła za dać so bie py ta nie: „Co na da je temu wi ze run ko wi
jego wy raz? Co to pró bu je mi po wie dzieć? Z ja kich głę bi do- 
świad cze nia to po cho dzi? Cze go ten rzeź biarz mógł do świad- 
czyć, że był w sta nie wy ra zić coś ta kie go?”

Skon fron to wa na z tym ucie le śnie niem oświe ce nia, nie mo gła
odejść nie zmie nio na. W rze czy wi sto ści okre śli ło to cały póź- 
niej szy bieg jej ży cia. Tego ro dza ju od po wiedź może po ja wić
się w ze tknię ciu z ucie le śnie niem oświe ce nia wy ra żo nym je- 
dy nie w ka mie niu, a cóż do pie ro po wie dzieć, gdy ma ono for- 
mę ży wej oso by. Taka od po wiedź jest rów no znacz na z wia rą.



W isto cie jest to re ak cja na sze go po ten cjal ne go oświe ce nia -
na szej głę bo ko ukry tej zdol no ści do osią gnię cia oświe ce nia -
na rze czy wi ste oświe ce nie, z któ rym zo sta je my skon fron to wa- 
ni. W głę bi nas jest coś po krew ne go temu, co jest w peł ni zre- 
ali zo wa ne, w peł ni wy ra żo ne, w peł ni osią gnię te w tym ucie le- 
śnie niu oświe ce nia. Ist nie je pew ne go ro dza ju więź. To tak jak- 
by dwa in stru men ty stru no we znaj do wa ły się obok sie bie: kie- 
dy za grasz na stru nach jed ne go, dru gi też za czy na de li kat nie
wi bro wać.

Ta od po wiedź bu dzi od da nie. Od da nie moż na wy ra zić na wie- 
le róż nych spo so bów, ale tra dy cyj nie czy ni się to przy pomocy
po kło nów lub ak tów czci, ofia ro wa nia kwia tów, za pa la nia
świec i ka dzi deł itd. Nie któ rzy lu dzie na Za cho dzie tro chę uni- 
ka ją bud dyj skich prak tyk de wo cyj nych. Chcie li by uwa żać, że
bud dyzm nie ma nic wspól ne go z tego ro dza ju po zor nie za bo- 
bon ny mi dzia ła nia mi, od któ rych pró bo wa li uciec po rzu ca jąc
chrze ści jań stwo. Czu ją może, że są to prak ty ki do bre dla dzie- 
ci, i że już czas wy do ro śleć i prze stać się kła niać, ofia ro wy wać
świecz ki itp.

Jed nak re zy gna cja z ak tów od da nia za my ka drzwi do ja kie go- 
kol wiek emo cjo nal ne go za an ga żo wa nia w du cho wy ide ał.
Zdro we ży cie du cho we, tak samo jak zdro we ży cie psy cho lo- 
gicz ne musi za wie rać wy ra ża nie emo cji . Trze ba za cho- 
wać rów no wa gę. Wia ra i od da nie mogą wpaść w skraj ność,
a wów czas sta ją się prze są dem, fa na ty zmem lub nie to le ran cją.
Z tego po wo du, zgod nie z na uką pię ciu du cho wych zdol no ści,
wia ra - cała emo cjo nal na i de wo cyj na stro na ży cia du cho we go
- po win na być rów no wa żo na przez mą drość.
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Szcze gó ło we omó wie nie ak tów od da nia w bud dy zmie, zob.
San gha rak shi ta, Ri tu al and De vo tion in Bud dhism. An In tro- 
duc tion, Win dhor se, Bir ming ham 1995.
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Mą drość

Ogól nie mó wiąc, w bud dy zmie pradż nia, mą drość lub po zna- 
nie, ma to samo zna cze nie co Dhar ma ro zu mia na jako praw da,
za sa da, rze czy wi stość. Ści ślej bio rąc, po le ga ona na wi dze niu
rze czy ta ki mi ja ki mi są rze czy wi ście, a nie ta ki mi ja ki mi wy- 
da ją się być. Po le ga na wi dze niu ca łej świa to wej eg zy sten- 
cji jako uwa run ko wa nej, a więc jako nie da ją cej za do wo le nia,
nie trwa łej i po zba wio nej osta tecz ne go i nie zmien ne go ja. Jed- 
no cze śnie zwią za na jest z wi dze niem nie uwa run ko wa ne go
jako bło gie go, trwa łe go i od zna cza ją ce go się praw dzi wą in dy- 
wi du al no ścią, wol ną od ilu zji od ręb ne go i trwa łe go ja. Po nad- 
to w po glą dzie ma ha ja ny mą drość po le ga na re ali za cji wiel- 
kiej śun ja ty, czy li pust ki - to zna czy, za sad ni czej toż sa mo ści
uwa run ko wa ne go i nie uwa run ko wa ne go.

For mal nie rzecz bio rąc, są trzy ro dza je mą dro ści. Po pierw sze
jest śru ta-maji-pradż nia: mą drość, po zna nie czy zro zu mie nie
po cho dzą ce ze sły sze nia (lub czy ta nia). Je steś wy star cza ją co
za in te re so wa ny, żeby za dać so bie trud słu cha nia ko goś, kto
mówi o Dhar mie, lub żeby prze czy tać książ kę, i je steś wy star- 
cza ją co otwar ty, żeby coś zro zu mieć z tego, co sły szysz lub
czy tasz. To ma dla cie bie sens i przyj mu jesz to.

Po dru gie jest czin ta-maji-pradż nia, czy li mą drość „opar ta na
my śle niu”, tzn. na two im wła snym my śle niu. Za czy nasz za sta- 
na wiać się nad Dhar mą - nie po ły kasz jej od razu, lecz prze żu- 
wasz. Za czy nasz my śleć po swo je mu, sta ra jąc się uzy skać zro- 
zu mie nie opar te na wła snym my śle niu, sa me mu do cie ka- 
jąc im pli ka cji Dhar my - nie chcesz cu dzej in ter pre ta cji.

Po trze cie, bha wa na-maji-pradż nia. Bha wa na zna czy „po wo- 
łać do ist nie nia” lub „kul ty wo wać” i po wszech nie tłu ma czo na
jest jako „me dy ta cja”; a więc jest to mą drość opar ta na wła- 
snych roz wa ża niach w kon tek ście wyż szych sta nów świa do- 
mo ści. Nie uzy sku je my jej po przez in te lek tu al ne roz my śla nia.
Urze czy wist nia na jest, wy czu wa na, wi dzia na w re zul ta cie me- 
dy ta cji, wła sne go du cho we go - a zwłasz cza trans cen den tal ne- 
go - do świad cze nia.



Więk szość z nas ma pew ne do świad cze nie wszyst kich trzech
ro dza jów mą dro ści. Wszy scy uzy ska li śmy pew ne zro zu mie- 
nie w re zul ta cie słu cha nia o Dhar mie, a przy naj mniej czy ta nia
o niej. Wszy scy roz wi nę li śmy swo je zro zu mie nie w re zul ta cie
nie za leż ne go roz wa ża nia, choć by tyl ko na ele men tar nym po- 
zio mie. Wie lu z nas mia ło chwi le bez po śred nie go wi dze nia,
prze błyski praw dy prze ka zy wa nej przez wyż szy stan świa do- 
mo ści, szcze gól nie w me dy ta cji. Ale waż ne jest, żeby mieć ja- 
sność, do ja kiej ka te go rii mą dro ści na sze do świad cze nie na le- 
ży, a przede wszyst kim, czy jest to na sza mą drość, czy ko- 
goś in ne go. Ła two jest wy obra żać so bie, że roz my śla li śmy
nad czymś wła snym, pod czas gdy tyl ko żon glo wa li śmy cu dzy- 
mi my śla mi i wglą da mi.

Uży tecz nym i po ucza ją cym ćwi cze niem jest ba da nie wła snych
idei, po glą dów i spo strze żeń, i spraw dza nie, ile z nich moż na
uznać za re zul tat wła snych roz wa żań. Je śli nie je steś kimś bar- 
dzo wy jąt ko wym, nie bę dzie ich wie le. Nie mal wszyst ko, co
wie my, po cho dzi ze sły sze nia lub czy ta nia, a za tem dzie więć- 
dzie siąt dzie więć pro cent na szej wie dzy i zro zu mie nia uzy sku- 
je my z dru giej ręki. Pra wie wszy scy co dzien nie po chła nia- 
my ogrom ną ilość fak tów i opi nii, nie po świę ca jąc wie le cza su
na praw dzi we prze my śle nie ich. Je śli nie za ra bia my pra cą
umy sło wą, to praw do po dob nie czu je my, że nie mamy cza su
usiąść i roz wa żyć rze czy w taki spo sób, żeby dojść do rze czy- 
wi ście ory gi nal nych po glą dów.

Czy mo że my szcze rze po wie dzieć, że kie dy kol wiek my śle li- 
śmy cał ko wi cie nie za leż nie? Czy kie dy kol wiek prze my śle li- 
śmy coś sami od po cząt ku do koń ca bez żad nej po mo cy? Czy
kie dy kol wiek prze my śle li śmy coś grun tow nie i do szli śmy
do ja kiejś ory gi nal nej idei? Czy kie dy kol wiek mie li śmy ja kąś
zna czą cą myśl - choć by cień wer sji ta kiej my śli - któ rej nikt
inny ni g dy nie miał? Oczy wi ście to się zda rza, ale czin ta-maji-
pradż nia jest bar dzo rzad ka.

A bha wa na-maji-pradż nia jest jesz cze rzad sza. Mo że my wy- 
obra żać so bie, że mie li śmy bez po śred ni, in tu icyj ny
wgląd w coś, pod czas gdy je dy nie osią gnę li śmy pew ną głę bię
re flek sji, któ ra dała nam ja sne po ję cie o tym. Mą drość, któ rą
nie mal każ dy z nas praw do po dob nie uzy skał w wyż szych sta- 
nach me dy ta cyj nych jest zni ko ma.



Wszyst ko to może brzmieć nie po trzeb nie znie chę ca ją co, ale
w rze czy wi sto ści jest od wrot nie. Je śli ni g dy nie do ko nu je- 
my tych roz róż nień, mo że my po chle biać so bie, że wglą dy
i idee, któ re utrzy mu je my, są na szy mi wła sny mi prze my śle nia- 
mi, na wet na szym wła snym do świad cze niem. Ale czy niąc tak,
nie po zwa la my so bie na głęb sze i bar dziej oso bi ste ba da nie
rze czy wi sto ści, a w koń cu być może na wet na au ten tycz ne do- 
świad cze nie Praw dy, praw dzi wie prze mie nia ją cej mą dro ści.

Pradż nia re pre zen tu je całą in te lek tu al ną i dok try nal ną stro nę
bud dy zmu. A przy naj mniej jest tak w przy pad ku pierw sze go
i dru gie go po zio mu lub ro dza ju mą dro ści - trze ci, ści śle bio- 
rąc, nie jest ani in te lek tu al ny w wą skim sen sie, ani emo cjo nal- 
ny, lecz re pre zen tu je jak by fu zję tych dwóch. Ale dwa pierw- 
sze zde cy do wa nie re pre zen tu ją in te lek tu al ne - w prze ci wień- 
stwie do emo cjo nal ne go czy de wo cyj ne go - po dej ście do celu
bud dy zmu. Kie dy roz wój pradż ni zo sta nie do pro wa dzo ny do
skraj no ści, może stać się zwy kłą aka de mic ką wie dzą. Może
stać się, jak mój przy ja ciel kie dyś okre ślił pi sma sław ne go
bud dyj skie go uczo ne go, „tak su cha jak ostat ni py łek ku rzu
pod czas su sze nia”.

Nie ste ty nie któ rym lu dziom bar dzo od po wia da ją tego ro dza ju
rze czy. Inny przy ja ciel, Lama Go vin da, Nie miec z po cho dze- 
nia, po wie dział o swo ich ro da kach, że w ich po ję ciu do bry
wy kład o bud dy zmie był by omó wie niem wszyst kich moż li- 
wych zna czeń ja kie goś ter mi nu zgod nie z róż ny mi de fi ni cja mi
słow ni ko wy mi. Na stęp nie na le ża ło by prze pro wa dzić dro bia- 
zgo wą ana li zę jego zna cze nia zgod nie z po glą da mi przy naj- 
mniej tu zi na bud dyj skich uczo nych i za koń czyć roz sąd nym
twier dze niem, że wszyst kie te po glą dy są błęd ne. To jest spo- 
sób, po wie dział, by ocza ro wać nie miec kich słu cha czy. Do dał,
że An gli kom po do ba ją się in ne go ro dza ju wy kła dy. Ocze ku ją
oni peł ne go ob ra zu, jed ne go spoj rze nia na cały te mat. Czy dzi- 
siaj by ło by tak samo, to już inna spra wa, ale po ka zu je to, jak
siła - w tym przy pad ku nie miec ka tra dy cja in te lek tu al ne go ry- 
go ru - może stać się sła bo ścią, je śli nic jej nie rów no wa ży.
Z tego po wo du, w pię ciu du cho wych zdol no ściach, wia ra
i mą drość two rzą parę. Jed no musi być rów no wa żo ne przez
dru gie. Nie moż na po zwa lać, by jed no prze wa ża ło nad dru- 
gim; po trzeb ne jest har mo nij ne współ dzia ła nie.



Wi gor

Roz wa ża jąc wir ję jako je den z sied miu czyn ni ków oświe ce nia,
wi dzie li śmy, że Śan ti de wa w Bo dhi czar ja wa ta rze, „Prze wod- 
ni ku po ścież ce bo dhi sat twy”, de fi niu je ją jako „ener gię dą żą- 
cą do do bra”. Ener gia w zwy kłym zna cze niu tego sło wa - gdy
sto so wa ne jest w od nie sie niu do lu dzi, któ rzy tań czą całą noc
lub z za pa łem go nią za pie niędz mi i wła dzą - nie jest w ogó le
wir ją. Wir ja to ener gia uży ta do osią gnię cia nir wa ny.

Są dwa ro dza je wir ji - obiek tyw na i su biek tyw na. Obiek tyw ny
aspekt wir ji po le ga na ro bie niu rze czy, któ re mają po ma gać in- 
nym. To może wią zać się z pew nym fi zycz nym wy sił- 
kiem i pro ble ma mi, a na wet trud no ścia mi. W sen sie su biek- 
tyw nym, czy li gdy za sto so wa na jest do za war to ści na sze go
umy słu, od po wia da ona sam jak wja ja ma, wła ści we mu wy sił- 
ko wi lub do sko na łe mu wy sił ko wi, szó ste mu stop nio wi szla- 
chet nej ośmio ra kiej ścież ki. Wła ści wy wy si łek skła da się
z „czte rech wiel kich wy sił ków”: po pierw sze, wy sił ku, by wy- 
ko rze nić nie zręcz ne sta ny umy słu; po dru gie, by za po biec po- 
wsta niu nie zręcz nych sta nów, któ re jesz cze nie po wsta ły; po
trze cie, by utrzy mać zręcz ne sta ny, któ re już są obec ne; i po
czwar te, by wy wo łać zręcz ne sta ny, któ re mu szą jesz cze po- 
wstać. To jest po czwór ny wła ści wy wy si łek . Jego ce lem
jest wy eli mi no wa nie wszyst kich nie zręcz nych sta nów umy słu,
wszyst kich sta nów za ko rze nio nych w chci wo ści, nie na wi ści
i po mie sza niu lub złu dze niu oraz kul ty wo wa niu wszyst kich
zręcz nych sta nów, wszyst kich sta nów za ko rze nio nych
w szczo dro ści, mi ło ści i mą dro ści.

Jak Bud da za wsze nie stru dze nie wska zy wał, trze ba kul ty wo- 
wać oba aspek ty wir ji, obiek tyw ny i su biek tyw ny. W swo ich
mo wach bar dzo czę sto pod kre ślał zna cze nie utrzy ma nia im pe- 
tu wła snej prak ty ki. Jak moż na przy pusz czać, mu siał za uwa- 
żać, że jego ucznio wie cza sem się za nie dby wa li, prze sta wa li
się wy si lać, po pa da li w sta gna cję.

Wśród dża tak znaj du je się fra pu ją ca hi sto ria, któ ra naj wy raź- 
niej zo sta ła opo wie dzia na, aby obu dzić słab ną cą ener gię. Dża- 
ta ki to zbiór opo wie ści o pra wych dzia ła niach przy szłe go Bud- 

Note 50)



dy w jego wcze śniej szych ży wo tach, za rów no ludz kich,
jak i zwie rzę cych. Są one czymś w ro dza ju bud dyj skie go folk- 
lo ru. Hi sto ria ta do ty czy boga In dry, któ ry w trak cie po dró ży
do tarł do brze gu wiel kiej rze ki, tak sze ro kiej, że le d wie mógł
do strzec prze ciw le gły brzeg. Na li nii wody spo strze ga wie- 
wiór kę za cho wu ją cą się w dość nie zwy kły spo sób. Raz za ra- 
zem za nu rza ona swój pu szy sty ogon w wo dzie, a po tem pod- 
no si go i spry sku je wodą su chą zie mię.

Za in try go wa ny tym król bo gów za py tał wie wiór kę: „Co ty
wła ści wie ro bisz?” Wie wiór ka od po wie dzia ła ra do śnie: „Wy- 
le wam całą wodę z rze ki na su chą zie mię”. Tak wy gó ro wa- 
ne am bi cje oczy wi ście oszo ło mi ły In drę: „Głup ta sku. Czy są- 
dzisz, że na praw dę mo żesz do ko nać cze goś ta kie go?” Ale wie- 
wiór ka spoj rza ła na nie go nie spe szo na: „Oczy wi ście - rzecz
tyl ko w tym, żeby ro bić to wy star cza ją co dłu go”. In dra jest
pod du żym wra że niem, a Bud da ko men tu je - tak, może się
zda wać, że po stęp jest nie wiel ki, że nie za szli śmy da le ko, ale
je śli kon ty nu uje my pra cę wy star cza ją co dłu go, moż na osią- 
gnąć wszyst ko.

Je śli bę dzie my kła dli jed ną ce głę na dru giej, mo że my zbu do- 
wać dom. Je śli bę dzie my czy ta li stro nę po stro nie, okre ślo ny
te mat zo sta nie opa no wa ny. Je śli bę dzie my re gu lar nie me dy to- 
wa li dzień po dniu, nasz cały men tal ny stan się zmie ni. Fak- 
tycz nie, te rze czy moż na zro bić tyl ko w ten spo sób, przez nie- 
za chwia ną wy trwa łość. Z chwi li na chwi lę, na wet z dnia na
dzień, mo że my ro bić tak zni ko my po stęp, że wy da je się to
stra tą cza su. Ale w ży ciu du cho wym wła śnie tak osią ga my
wszyst ko: po przez re gu lar ny, sta ły, dłu go trwa ły wy si łek.

Nie wąt pli wie jed nak, po dob nie jak inne zdol no ści, praw dzi wy
wi gor może zmie nić się w coś mniej po moc ne go. Może stać
się nie po ko jem: ener gia dąży nie do do bra, lecz do wszyst kie- 
go, co od cią gnie nas od do świad cza nia sie bie, do wszyst kie go,
co ode rwie nas od na sze go głęb sze go za da nia. Je śli nie po tra- 
fi my się uspo ko ić, je śli za wsze chce my być w ru chu, do kądś
iść, coś ro bić - co kol wiek - to nie jest to wi gor, lecz neu ro tycz- 
na nie zdol ność do sie dze nia w miej scu, neu ro tycz ny przy mus
uni ka nia spo koj nej świa do mo ści tego, co znaj du je się przed
nami. Re zul ta tem jest nie spo koj ne, wzbu rzo ne, ner wo we za- 
cho wa nie, na to miast praw dzi wy wi gor jest swo bod ny, spo koj- 



ny i ła god ny. Praw dzi wy wi gor po wsta je, gdy nie po zwa la my,
by na sza ener gia była jed no stron na - krót ko mó wiąc, gdy rów- 
no wa ży my ją du cho wą zdol no ścią sa ma dhi.



Jed no upunk to wie nie umy słu

Sa ma dhi, jak wi dzie li śmy, obej mu je całe pole tego, co ogól nie
na zy wa my kon cen tra cją i me dy ta cją. Do słow nie ozna cza ono
sku pie nie umy słu na jed nym obiek cie - ina czej mó wiąc, jed no- 
upunk to wie nie umy słu. Nie jest to jed nak kon cen tra cja wy mu- 
szo na; wła ści wie sa ma dhi le piej okre ślić jako zjed no cze nie
wszyst kich ener gii psy chicz nych. Na ogół na sze ener gie
są bar dzo roz pro szo ne - rzad ko je ste śmy rów no cze śnie men- 
tal nie, emo cjo nal nie i fi zycz nie w peł ni skon cen tro wa ni. Sa- 
ma dhi po le ga na ze bra niu ca łe go sie bie w jed ną ogni sko wą
ener gii.

Pi sma bud dyj skie opi su ją sa ma dhi w ka te go riach czte rech
dhjan. Dhja ny re pre zen tu ją co raz czyst sze i ja śniej sze sta ny
nad świa do mo ści, któ re osią ga my, gdy na sze ener gie stop nio- 
wo co raz bar dziej się jed no czą. Zwy kle opi sy wa ne są, zwłasz- 
cza przez uczo nych, w su chy i ana li tycz ny spo sób - bar dzo
czę sto otrzy mu je my tyl ko ka ta log róż nych funk cji men tal- 
nych. Jest to god ne po ża ło wa nia, bo trze ba pod kre ślić, że są to
re al ne do świad cze nia, któ re osią gnąć może zwy kły czło wiek
taki jak ty i ja. Bud da w czte rech sław nych po rów na niach bar- 
dzo ja sno uka zu je du cha, praw dzi we ludz kie do świad cze nie
tych wyż szych, bar dziej zjed no czo nych sta nów świa do mo ści.

Od no śnie pierw szej dhja ny Bud da za czy na: „Przy pu ść my, że
bie rzesz ta lerz prosz ku my dla ne go…” Na wia sem mó wiąc,
to my dło po cho dzi - co może być za sko cze niem - z drze wa
my dla ne go: to drze wo ma duże owo ce, któ re w pew nych re jo- 
nach po łu dnio wych In dii się su szy i prosz ku je, a póź niej uży- 
wa jako my dła. Bud da mówi da lej: „Przy pu ść my, że po tem
mie szasz my dło z wodą i ugnia tasz tak dłu go, aż otrzy masz
kulę my dła cał ko wi cie na są czo ne go wodą, tak iż ani jed na
cząst ka prosz ku my dla ne go nie po zo sta je su cha i ani jed na
kro pla wody nie spły wa swo bod nie z kuli…”.

Kie dy pod trzy mu jesz ten po ziom me dy ta cyj nej kon cen tra cji,
prze nik nię ty je steś wyż szą świa do mo ścią: każ da cząst ka two- 
je go psy cho fi zycz ne go or ga ni zmu wy peł nio na jest bło- 
gim spo ko jem. To nie zwy kle sub tel ne do świad cze nie prze ni ka



cię tak, jak woda prze ni ka pro szek. Nie wy pły wa ani nie ucie- 
ka żad na nie zin te gro wa na ener gia.

„A więc”, mówi Bud da, „taki jest pierw szy sto pień dhja ny”.
To stan zjed no czo nej świa do mo ści, jed ność sił po zy tyw- 
nych i ne ga tyw nych - za sad jing i jang, jak po wie dzia ła by tra- 
dy cja chiń ska - w na szym świa do mym umy śle. To stan har mo- 
nii, in te gra cji, spo ko ju, w któ rym ener gie świa do me go i ener- 
gie nie świa do me go umy słu są po łą czo ne, zjed no czo ne i zhar- 
mo ni zo wa ne, jak pro szek my dla ny i woda w po rów na niu Bud- 
dy.

Dla dru giej dha ja ny Bud da pre zen tu je ob raz sta wu wy peł nio- 
ne go cał ko wi cie przej rzy stą, czy stą wodą, któ ra jest sta le od- 
świe ża na i uzu peł nia na przez pod wod ne źró dło. A więc dru ga
dhja na jest kla row nie czy stym sta nem świa do mo ści, w któ- 
ry z głę bi cie bie przez cały czas wpły wa unie sie nie i ra dość.

Trze cia dhja na po rów na na jest do kwia tów lo to su za nu rzo nych
w sa dzaw ce świe żej wody: ich ło dy gi, li ście, kwia ty, to reb ki
na sien ne - wszyst ko żyje za nu rzo ne w wo dzie, na siąk nię te
wodą, lecz jed nak od dzie lo ne i róż ne od niej. Po dob nie, do- 
świad cza my swej świa do mo ści jako cał ko wi cie prze nik nię- 
tej i na sy co nej wszyst ko obej mu ją cą bło go ścią.

W koń cu, czwar ty po ziom wyż szej świa do mo ści Bud da uj mu- 
je w ko lej ny ty po wo in dyj ski ob raz. W sa mym środ ku dnia,
gdy je steś bar dzo zgrza ny i po kry ty ku rzem, idziesz po pły wać
w sta wie lub rze ce, a po tem, po wyj ściu z czy stej, świe- 
żej wody, owi jasz się czy stym, chłod nym, bia łym płót nem
i po pro stu sie dzisz owi nię ty od stóp do głów. Po dob nie,
w czwar tej dhja nie owi jasz się oczysz czo ną świa do mo ścią,
któ ra chro ni cię przed wszel ką szko dą. Pył świa ta nie może cię
do się gnąć.

W ta kie po rów na nia Bud da ujął te czte ry co raz czyst sze i ja- 
śniej sze sta ny sa ma dhi. Jed nak, te nie zwy kle po zy tyw ne i do- 
bro czyn ne osią gnię cia rów nież mogą zo stać do pro wa dzo ne do
skraj no ści, je śli prak ty ko wa ne są same w so bie, bez od nie sie- 
nia do cze goś lub ko goś in ne go, je śli nie są rów no wa żo- 
ne przez ener gię i wi gor. Moż na w koń cu po paść w stan in er- 
cji, bier no ści, a na wet le ni stwa lub ospa ło ści. Do ty czy to
szcze gól nie lu dzi, któ rzy sie dzą na tu ral nie i wy god nie w po- 



sta wie me dy ta cyj nej. Są szczę śli wi, gdy sie dzą nie nie po ko je ni
za nad to przez cięż ką ak tyw ność umy słu, ale nie wkła da ją żad- 
ne go wy sił ku, żeby na praw dę po głę bić swo ją świa do mość.

A więc sa ma dhi musi być rów no wa żo ne przez wir ję, szcze gól- 
nie pra cę dla po żyt ku in nych lu dzi, a przede wszyst kim pra cę
fi zycz ną. W ja poń skich klasz to rach zen, po dob nie jak to było
w przed ko mu ni stycz nych chiń skich klasz to rach chan, prak ty- 
ku ją cy za rów no me dy tu ją, jak i pra cu ją. Bez wzglę du na to
jak wie le go dzin me dy tu jesz, bę dziesz mu siał przez pra wie
tyle samo go dzin wy ko ny wać cięż ką fi zycz ną pra cę. A to
ozna cza szo ro wa nie pod ło gi na ko la nach lub cią głe my cie
garn ków, a nie za sta na wia nie się nad tym, jak uło żyć kil ka
kwia tów czy wło żyć de li kat ny pę dzel do por ce la no wej mi ski.

Peg gy Ken nett, moja przy ja ciół ka, któ ra po wie lu la tach trud- 
no ści (jako cu dzo ziem ka i ko bie ta) zo sta ła na uczy ciel ką
zen, kie dyś w li ście opi sa ła co dzien ny plan za jęć w jej ma- 
łym klasz to rze, w któ rym ma trzech lub czte rech uczniów. Za- 
czy na ją o czwar tej rano od cięż kiej fi zycz nej pra cy, któ ra trwa
do dzie wią tej, po tem jest pro sty po si łek, po któ rym przez czte- 
ry lub pięć go dzin me dy tu ją. Po po łu dniu je dzą jesz cze je den
lek ki po si łek. Ta kie jest ich ży cie, na pi sa ła: fi zycz na pra ca
i me dy ta cja.

Gdy by cały czas spę dza li na me dy ta cji, moż na być pew nym -
przy naj mniej w przy pad ku sto sun ko wo no wych osób - że po
pro stu by się roz le ni wi li. Z dru giej stro ny, gdy by cały czas
spę dza li na fi zycz nej pra cy, w koń cu sta li by się - poza wy jąt- 
ko wo uzdol nio ny mi - mniej lub bar dziej pry mi tyw ni: nadawa- 
li by się tyl ko do rą ba nia drew na i no sze nia wody. A za tem po- 
trze bu je my obu, przy naj mniej w pew nym stop niu: ile me dy ta- 
cji, tyle fi zycz nej pra cy - mu si my utrzy mać mię dzy nimi rów- 
no wa gę.

Więk szość lu dzi ma na tu ral ną skłon ność albo do dzia ła nia,
albo do me dy ta cji, za leż nie od ich psy chi ki - od tego, czy
są eks tra wer tycz ni, czy in tro wer tycz ni. Nie któ rzy lu dzie su ge- 
ro wa li, że bud dyzm ze wzglę du na swój na cisk na me dy ta cję
jest szcze gól nie od po wied ni dla in tro wer ty ków, ale taki po gląd
nie bie rze pod uwa gę rów no wa gi cech, któ rej do ma ga się na- 
uka o pię ciu du cho wych zdol no ściach.



Poza tym ktoś, kto do ko nał okre ślo ne go du cho we go po stę pu,
prze kra cza tego ro dza ju kla sy fi ka cje. Nie moż na na zwać go
ani in tro wer ty kiem, ani eks tra wer ty kiem. Waż ne jest, żeby
już na wcze śniej szych eta pach du cho we go roz wo ju zrów no- 
wa żyć swo ją na tu ral ną in tro wer sję, któ ra może wy ra żać się
w skłon no ści do me dy ta cji, ze wnętrz ną ak tyw no ścią i zdro wą
pra cą (lub vice ver sa).



Uwa ga

Jak wi dzie li śmy, w tra dy cji bud dyj skiej uwa ga, czy li roz wi ja- 
nie świa do mo ści, prak ty ko wa na jest w od nie sie niu do czte rech
ob sza rów do świad cze nia. Po pierw sze, w od nie sie niu do cia ła,
jego ru chów i po staw, je ste śmy ich świa do mi, czy idzie my,
sto imy, sie dzi my, czy le ży my. Je ste śmy w peł ni świa do mi ca- 
łe go cia ła, nie za leż nie, czy ono się po ru sza, czy jest nie ru cho- 
me, i zda je my so bie spra wę, co każ da ręka, sto pa i każ da inna
część cia ła robi. Po dru gie, prak ty ku je my uwa gę w od nie sie- 
niu do uczuć, nie za leż nie czy przy jem nych, bo le snych,
czy obo jęt nych - nie za leż nie czy je ste śmy szczę śli wi, czy
smut ni, ra do śni czy przy gnę bie ni, za do wo le ni czy nie za do wo- 
le ni. Po trze cie, pró bu je my być świa do mi my śli: nie za leż nie
czy my śli my o obie dzie, przy ja cio łach, krew nych czy o pra cy,
któ rą trze ba wy ko nać po ju trze, po win ni śmy w każ dej chwi li
ja sno zda wać so bie spra wę, gdzie umysł po dą ża, gdzie się błą- 
ka.

Czwar ty ob szar na sze go do świad cza nia sie bie, na któ ry kie ru- 
je my uwa gę, sta no wią na sze wyż sze du cho we ide ały. Co kol- 
wiek ro bi my, gdzie kol wiek idzie my, na wet we śnie utrzy mu je- 
my coś w ro dza ju prą du głę bi no we go świa do mo ści na sze go
osta tecz ne go celu. Temu mię dzy in ny mi słu ży man tra ,
(wy żej bra ku je przy pi su 109 - nie moż na usta lić, gdzie po wi- 
nien być.) Po wta rza nie man try w cią gu dnia jest spo so bem
utrzy my wa nia przez cały czas kon tak tu z wła sny mi ide ała mi.
Mo że my ro bić za ku py, pić her ba tę albo z kimś roz ma wiać -
ale je śli man tra jest za wsze w de, ni g dy nie tra ci my cał ko wi cie
kon tak tu z na szym osta tecz nym ce lem. Na tym wła śnie po le ga
prak ty ko wa nie uwa gi - na nie ustan nym utrzy my wa niu pew ne- 
go po zio mu świa do mo ści tych róż nych ob sza rów.

Nie gro zi nam po pad nię cie w nie zrów no wa żo ny nad mier ny
en tu zjazm dla prak ty ko wa nia uwa gi. W od róż nie niu od in nych
du cho wych zdol no ści, uwa ga czy świa do mość nie musi być
ni czym rów no wa żo na. Wia ra nie zrów no wa żo na mą dro- 
ścią sta je się śle pa i fa na tycz na. Mą drość nie zrów no wa żo na
wia rą sta je się zim na i su cha jak pył. Ener gia nie zrów no wa żo- 
na me dy ta cją de gra du je się do zwy kłe go nie po ko ju. Me dy ta cja
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nie zrów no wa żo na wi go rem de ge ne ru je się w gnu śność i apa- 
tię. Ale w przy pad ku uwa gi i świa do mo ści nie ma ta kie go nie- 
bezpie czeń stwa. Z sa mej swej na tu ry, zo sta wio na sa mej so bie,
nie może się zde ge ne ro wać. Nie musi być rów no wa żo na.

W isto cie, uwa ga sama jest czyn ni kiem rów no wa żą cym. Tyl ko
przy po mo cy uwa gi mo że my zrów no wa żyć wia rę i mą drość,
ener gię i me dy ta cyj ną kon cen tra cję. W bud dy zmie uwa ga ma
tak de cy du ją ce zna cze nie ze wzglę du na de cy du ją ce zna cze nie
rów no wa gi. Bud dyj skie ży cie du cho we jest zrów no wa żo nym
ży ciem na naj wyż szym moż li wym po zio mie, w naj szer szym
moż li wym sen sie. Je śli nie pró bu je my być zrów no wa że ni, to
nie prak ty ku je my na praw dę bud dy zmu. Być bud dy stą, to zna- 
czy za wsze pró bo wać uni kać wpa da nia w skraj no ści lub ra czej
wzno sić się po nad skłon ność do wpa da nia w jed ną skraj ność
lub dru gą. To zna czy szu kać punk tu rów no wa gi, osi lub, nie ja- 
ko, punk tu opar cia mię dzy lub ra czej po nad skraj no ścia- 
mi. A do ko nu je my tego po przez ćwi cze nie uwa gi.

Nie zna czy to, że uwa ga za wsze wy stę pu je sama w do słow- 
nym sen sie. W prak ty ce ni g dy nie moż na mieć jed nej zdol no- 
ści, nie ma jąc rów nież in nych, choć by w mniej szym stop niu.
Wszyst kie są obec ne. Jed na z nich może prze wa żać, ale
fakt, że w ogó le wy stę pu je, ozna cza, że są też po zo sta łe, przy- 
naj mniej w sta nie em brio nal nym. Du cho wa sku tecz ność,
z jaką dana du cho wa zdol ność dzia ła, za le ży od stop nia, w ja- 
kim rów no wa żo na jest przez po zo sta łe zdol no ści.

Mo żesz, na przy kład, mieć dużo uczuć re li gij nych - mo żesz
z za mi ło wa niem ofia ro wy wać kwia ty, za pa lać świecz ki i ma- 
chać ka dzi deł ka mi - ale to nie wzbu dzi wia ry w ja kim kol wiek
praw dzi wym sen sie, je śli nie ro zu miesz, ja kie to wszyst ko ma
zna cze nie. Za tem, ści śle bio rąc, nie ma wia ry bez mą dro ści -
i vice ver sa. Nie ma rów nież wia ry bez du cho wej ener gii, po- 
nie waż uczest ni cze nie w prak ty ce re li gij nej wy ma ga pew ne go
wy sił ku - przy naj mniej mu sisz przyjść. To samo od no si się do
kon cen tra cji: prak ty ka re li gij na i kon cen tra cja idą ręka w rękę.

Je śli pod czas skła da nia ofiar, śpie wa nia man try, re cy to wa nia
pu dży czy wy ko ny wa nia po kło nów utrzy mu jesz wła ści wą
wia rę i od da nie, to roz wi jasz kon cen tra cję - cza sem osią gasz
głęb szy po ziom kon cen tra cji od tego, jaki mo żesz nor mal nie



uzy skać na wet w me dy ta cji. I oczy wi ście uwa ga musi to wa- 
rzy szyć wie rze, ina czej wia ra nie bę dzie cią gła, bę dzie tyl ko
se rią prze lot nych im pul sów, nie po wią za nych ze sobą, a więc
pro wa dzą cych do ni kąd.

 
Za tem wzo rzec bud dyj skie go ży cia leży w rów no mier nym
roz wi ja niu wszyst kich pię ciu du cho wych zdol no ści: wia ry
i mą dro ści, ener gii i kon cen tra cji, i przede wszyst kim uwa gi.
W tym wzglę dzie rze czą in te re su ją cą jest po rów na nie tych pię- 
ciu du cho wych zdol no ści - a przy naj mniej czte rech z nich -
z czte re ma głów ny mi jo ga mi hin du izmu.

W sys te mach hin du skiej my śli sło wo joga zna czy „jed ność” -
to zna czy, jed ność z wyż szą jaź nią (we dług we dan ty) lub jed- 
ność z Bo giem (we dług te istycz nych form hin du izmu).
A więc każ da z czte rech jog jest ścież ką do jed no ści z wyż szą
jaź nią lub z Bo giem. Jed no cze śnie od po wia da ją one ści śle
czte rem lub pię ciu du cho wym zdol no ściom bud dy zmu. Bhak- 
tijoga, joga od da nia, od po wia da du cho wej zdol no ści wia ry.
Dżńa na joga, dro ga do jed no ści po przez po zna nie, jest hin du- 
skim od po wied ni kiem du cho wej zdol no ści mą dro ści. Kar ma
joga, dro ga bez in te re sow nej pra cy, od po wia da bud dyj skiej
zdol no ści du cho we go wi go ru, czy ener gii. A ra dża joga, jed- 
ność po przez kró lew ską na ukę kon cen tra cji i me dy ta cji, jest
oczy wi ście hin du ską wer sją du cho wej zdol no ści me dy ta cyj nej
kon cen tra cji. Ta ko re la cja jest bar dzo ści sła.

Jed nak zna cze nie tego po rów na nia kry je się tam, gdzie te dwa
sys te my się róż nią, czy li w spo so bie, w jaki są sto so wa- 
ne. Bar dzo emo cjo nal ne mu ucznio wi hin du ski na uczy ciel po- 
ra dzi za jąć się bhak ti jogą - czy li, po rzu cić dżńa na, kar ma
i ra dża jogę i dą żyć do wy zwo le nia je dy nie po przez od da nie.
Z dru giej stro ny, ktoś o bar dzo in te lek tu al nym na sta wie niu
usły szy, że ma po dą żać ścież ką dżńa ny, ścież ką po zna nia i stu- 
diów. Z ko lei oso ba bar dzo ak tyw na otrzy ma za le ce nie, żeby
pod jąć du cho wą ścież kę bez in te re sow nej pra cy. Współ cze śnie
w In diach po li ty kom czę sto przy zna je się ho no ro wy ty tuł
„kar ma jo gi nów”, po nie waż, gdy by wie rzyć ich za pew nie- 
niom, nie ma ni ko go tak bez in te re sow ne go jak po li tyk: cały
swój czas, całą ener gię po świę ca ją do bru pu blicz ne mu. Na ko- 
niec, ktoś in tro spek tyw ny i może tro chę nie ko mu ni ka tyw ny -
sa mot nik - zo sta nie wy bra ny jako na tu ral ny ra dża jo gin, i każe



mu się me dy to wać i nie zaj mo wać wie dzą, od da niem czy ak- 
tyw no ścią ze wnętrz ną.

A więc hin du skie po dej ście po le ga na po dą ża niu li nią naj- 
mniej sze go opo ru; zgod nie z nim, je śli masz na tu ral ną skłon- 
ność do, po wiedz my, od da nia, to po wi nie neś się w tym spe cja- 
li zo wać. Bud dy ści na to miast przyj mu ją prze ciw ne - i trud niej- 
sze - po dej ście. Mó wią, że po win ni śmy zwra cać uwa gę na
zdol ność, któ ra jest sła ba. Je śli ktoś ma sil ną wia rę, to po wi- 
nien roz wi jać mą drość - i vice ver sa, ina czej bo wiem jego siła
sta nie się sła bo ścią. Je śli ktoś ma skłon ność do me dy ta cji, to
po wi nien wstać i roz wi jać ener gię skie ro wa ną na ze wnątrz -
i vice ver sa. Peł ne roz wi nię cie sil ne go punk tu bę dzie w rze- 
czy wi sto ści za le ża ło od roz wi nię cia sła be go punk tu. W isto cie
trze ba roz wi nąć wszyst kie czte ry du cho we zdol no ści - wia rę,
mą drość, ener gię i me dy ta cję; ina czej nasz roz wój du cho wy
bę dzie jed no stron ny.

Przy czy na tej róż ni cy może le żeć w jed nej zdol no ści, któ rej
bra ku je w sys te mie hin du skim. To zdu mie wa ją ce, że hin du- 
izm w ogó le nie kła dzie na ci sku na uwa gę — ale to moje wła- 
sne spo strze że nie, któ re po czy ni łem set ki razy słu cha jąc hin- 
du skich na uczy cie li i pan di tów. Pod czas wie lu mów i dys ku sji
o od da niu, po zna niu du cho wym, me dy ta cji itd. nie sły sza łem
ani jednej wzmian ki o uwa dze czy przy tom no ści. Po pro stu jej
tam nie było. To może być je den z po wo dów, dla cze go w hin- 
du izmie trze ba wy bie rać mię dzy czte re ma jo ga mi. Nie moż na
ich zjed no czyć, po nie waż zjed no czyć je może tyl ko uwa ga czy
przy tom ność. Wiel ki hin du ski na uczy ciel, Śri Au ro bin do, po- 
łą czył wszyst kie czte ry kla sycz ne jogi w to, co na zwał „jogą
in te gral ną” - ale na wet on nie wspo mniał o uwa dze czy przy- 
tom no ści. Wy da je się, że tyl ko bud dyzm kła dzie na cisk na
uwa gę.

Śro do wi sko dla bud dyj skie go ży cia i pra cy, dla wzro stu i roz- 
wo ju pię ciu du cho wych zdol no ści sta no wi spo łecz ność du cho- 
wa, San gha w naj szer szym sen sie . Daje ona du cho- 
wych przy ja ciół, któ rzy po ma ga ją nam roz po znać, gdzie po- 
win ni śmy skie ro wać ener gię, czy w me dy ta cję, pra cę do bro- 
czyn ną, od da nie czy stu dia. (Uwa ga po win na być prak ty ko wa- 
na nie ustan nie jako ele ment wszyst kie go, co ro bi my.) San gha
two rzy rów nież oka zje po zwa la ją ce stwo rzyć, wspie rać i wy- 
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ko rzy stać obiek ty, dzię ki któ rym mo że my roz wi jać swo je du- 
cho we zdol no ści. Tra dy cyj nie te obiek ty kon cen tro wa ły się
wo kół wi har, w któ rych żyli, prak ty ko wa li i na ucza li mni si,
ale dzi siaj na Za cho dzie czę sto są to ośrod ki pu blicz ne, ośrod- 
ki od osob nie nio we, fir my Ri ght Li ve li ho od, bi blio te ki itd.



Pie lę gno wa nie pię ciu du cho wych zdol no ści

Moż na po wie dzieć, że spo łecz ność du cho wa przy po mi na cie- 
plar nię. W cza sie chło dów na sio na sie je się w do ni cach
pod szkłem, po to by prze sa dzić je na ze wnątrz, gdy za kieł ku- 
ją, a na dwo rze się ocie pli. Po dob nie, na sze du cho we zdol no- 
ści naj le piej się roz wi ja ją w bar dziej sprzy ja ją cym śro do wi sku
du cho wej spo łecz no ści. Oczy wi ście ro śli ny znaj du ją się w cie- 
plar ni tyl ko wte dy, gdy są sto sun ko wo wraż li we na wpły wy
ze wnętrz ne i w pew nym sen sie tak samo jest z nami: du cho wa
spo łecz ność nie ma da wać nam bez piecz ne go schro nie nia
przed świa tem. Je śli jed nak nie wspie ra nas san gha - śro do wi- 
sko sprzy ja ją ce wzmoc nie niu prak ty ki du cho wej - na sze du- 
cho we zdol no ści za wsze mogą zo stać zdła wio ne, za mro żo ne,
mogą uschnąć i zwięd nąć lub spło nąć.

Po rów na nie roz wo ju du cho we go do wzra sta nia ro śli ny jest
oczy wi ście tra dy cyj ną me ta fo rą się ga ją cą aż do Bud dy, któ- 
ry po rów nał ludz kość do lo to so wej sa dzaw ki. Do brze jest my- 
śleć w ka te go riach pie lę gno wa nia du cho wych zdol no ści,
wspie ra nia ich wzro stu i roz wo ju po przez za pew nie nie im od- 
po wied nich wa run ków. Po wie dział bym, że tak jak jest pięć
du cho wych zdol no ści, tak samo jest pięć wa run ków dla du- 
cho we go roz wo ju - choć nie jest to li sta tra dy cyj na, lecz moja
wła sna.

Żeby ro śli na mo gła wy ro snąć, po trzeb nych jest pięć rze czy.
Przede wszyst kim po trzeb ne jest na sie nie; ono z ko lei po trze- 
bu je zie mi, cie pła, świa tła i wody. Po dob nie, je śli mamy ro- 
snąć, je śli mamy roz wi nąć na sze du cho we zdol no ści, po trzeb- 
nych jest pięć rze czy.

Po pierw sze, na sie nie jest po ten cja łem oświe ce nia - a zgod nie
z tra dy cyj ną na uką bud dyj ską wszy scy lu dzie, a na wet wszyst- 
kie ży ją ce isto ty, mają ten po ten cjał. Na sie nie jest obec ne.
Wszy scy mo że my osią gnąć oświe ce nie, je śli do ko nu je my od- 
po wied nie go wy sił ku - oczy wi ście po trzeb ny jest ogrom- 
ny wy si łek - i je śli wa run ki są sprzy ja ją ce.

Na stęp nie, tak jak ro śli na po trze bu je zie mi, my po trze bu je my
oko licz no ści sprzy ja ją cych dla du cho we go wzro stu i roz woju.



Je śli oko licz no ści są nie sprzy ja ją ce, rów nież mo że my roz wi- 
nąć się w pew nym stop niu, ale jest to znacz nie trud niej sze.
Przede wszyst kim mu si my mieć wol ny czas, być zdro wi
i mieć róż ne go ro dza ju udo god nie nia; na Za cho dzie mamy
szczę ście, bo zwy kle te udo god nie nia są pod ręką.

Wie lu bud dy stów w In diach, na przy kład, nie ma do stę pu do
udo god nień, z któ rych my ko rzy sta my. Z wie lu po wo dów nie
jest im ła two pro wa dzić ży cie du cho we. Sły sza łem o mło- 
dej ko bie cie, któ ra zo sta ła bud dyst ką i chcia ła za cząć me dy to- 
wać. Ale cała jej ro dzi na żyła w cha cie, któ ra mia ła tyl ko jed- 
no po miesz cze nie - a miesz ka ło w nim osiem na stu człon ków
tej ro dzi ny. Ona jed nak bar dzo pra gnę ła me dy to wać. Wsta wa- 
ła bar dzo wcze śnie i me dy to wa ła sie dząc na pół ce. W ten spo- 
sób pod trzy my wa ła swo ją prak ty kę me dy ta cji. Nie wie lu z nas
na Za cho dzie mu sia ło kie dy kol wiek me dy to wać sie dząc na
pół ce w ma łym po ko ju za ję tym przez sie dem na ście in nych
osób. Ale ona wła śnie to ro bi ła. Sły sza łem rów nież o przy pad- 
ku sta rej ko bie ty, któ ra chcia ła pójść na ty go dnio we od osob- 
nie nie. W In diach od osob nie nie kosz tu je bar dzo mało, ale ta
sta ra ko bie ta nie mia ła na wet tyle pie nię dzy. I co zro bi ła?
Przez mie siąc pra co wa ła jako ro bot ni ca rol na, wy ko pu jąc
i dźwi ga jąc ka mie nie - w wie ku sie dem dzie się ciu lat - i za osz- 
czę dzi ła pie nią dze. Po tem po szła na ty go dnio we od osob nie nie.

Ni g dzie na Za cho dzie, z wy jąt kiem nie któ rych kra jów Eu ro py
Wschod niej i być może nie któ rych re jo nów Ame ry ki Po łu- 
dnio wej, nie mamy ta kich trud no ści. Przy cho dzi nam to bar- 
dzo ła two, ale nie za wsze so bie to do ce nia my. Mamy do stęp
do ksią żek. Mamy wol ny czas. Je ste śmy zdro wi. Mo że my ro- 
bić, co chce my. Mu si my więc za py tać sie bie, czy na pew no
w naj lep szy spo sób ko rzy sta my z tych wszyst kich udo god- 
nień?

Tak jak na sie nie po trze bu je cie pła, tak samo my po trze bu je my
du cho wej przy jaź ni; w bud dy zmie jest to bar dzo waż ne.

Na ogół od róż niam dwa ro dza je du cho wej przy jaź ni: to, co na- 
zy wam „wer ty kal ną” przy jaź nią du cho wą, mię dzy mniej i bar- 
dziej du cho wo do świad czo ny mi, szcze gól nie mię dzy uczniem
i na uczy cie lem; i „ho ry zon tal ną” przy jaź nią du cho wą, któ ra
po wsta je w San dze mię dzy tymi, któ rzy są prak tycz nie na



tym sa mym po zio mie. Po trze bu je my obu ro dza jów przy jaź ni.
Nie mo że my za wsze być w oso bi stym kon tak cie z na uczy cie- 
lem - je śli go mamy. Być może on czy ona ma wie lu uczniów
i nie ma dla nas wie le cza su. Ale tak czy ina czej po trze bu je my
przy jaź ni, ludz kiej przy jaź ni - a tę otrzy mu je my od na szych
ró wie śni ków. Każ dy w swo im du cho wym ży ciu po trze bu je
tego cie pła.

Na stęp nie, tak jak na sie nie, by ro snąć, po trze bu je świa tła, tak
samo my po trze bu je my in te lek tu al nej ja sno ści, ja sne go my śle- 
nia. Trze ba przy znać, że nie wszy scy za chod ni na uczy cie- 
le bud dyj scy sły ną z ja sno ści my śli; bar dzo czę sto spo tka my
się z po waż nym nie zro zu mie niem i błęd ną in ter pre ta cją na wet
ele men tar nych za gad nień zwią za nych z Dhar mą. Dla te go po- 
trze bu je my świa tła in te lek tu al nej ja sno ści; po trze bu je my ja- 
sne go my śle nia.

I oczy wi ście po nad wszyst ko po trze bu je my desz czu Dhar my.
A deszcz Dhar my musi być wol ny od ska że nia. To nie może
być kwa śny deszcz. Ina czej mó wiąc, Dhar my nie wol no mie- 
szać z nie Dhar micz ny mi lub anty Dhar micz ny mi ele men ta mi.
Bud dyj scy na uczy cie le tak na Wscho dzie, jak i na Za cho dzie
sta ją się co raz bar dziej świa do mi tego nie bez pie czeń stwa. Mu- 
si my pod jąć twór czy dia log ze zwo len ni ka mi in nych re li- 
gii i fi lo zo fii. Ale mu si my bar dzo ja sno wie dzieć, cze go Bud- 
da uczył, cze go bud dyzm uczy. Roz pacz li wie, bar dziej niż kie- 
dy kol wiek wcze śniej po trze bu je my desz czu Dhar my. Ale ten
deszcz musi być czy sty, nie zmie sza ny z ka to li cy zmem, we- 
dan tą i świeckimi ide olo gia mi. Mu si my prze siąk nąć desz czem
Dhar my. W ten spo sób na sze du cho we zdol no ści będą ro sły,
roz wi ja ły się i przy nio są owoc: dro go cen ny owoc oświe ce nia.

 



Note 50

Ka no nicz ne źró dło zob. Na na mo li str. 239; Ma ha sa ti pat tha na
Sut ta (Dig ba ni ka ja 22). Wię cej in for ma cji o czte rech wła ści- 
wych wy sił kach zob. San gha rak shi ta, Vi sion and Trans for ma- 
tion, op. cit., s. 113-126.
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Note 51

Sło wo „man tra” ozna cza, przy naj mniej zgod nie z jed ną ety- 
mo lo gią, „to, co chro ni umysł”. Man trę okre śla się jako dźwię- 
ko wy sym bol, któ ry wy ra ża oświe co ne ce chy Bud dy lub bo- 
dhi sat twy w for mie dźwię ku. A więc re cy to wa nie man try,
oprócz tego, że jest spo so bem na za cho wa nie kon cen tra cji, po- 
ma ga utrzy mać kon takt z wy mia rem trans cen den tal nym.
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Note 52

Sło wo „san gha”, ści śle mó wiąc, ozna cza „atja-san ghę”, spo- 
łecz ność tych lu dzi - prze szłych, te raź niej szych i przy szłych -
któ rzy osią gnę li wgląd w wy miar trans cen den tal ny. Ter min ten
uży wa ny jest rów nież w od nie sie niu do więk szej (maha) san- 
ghi, któ rą two rzą wszy scy ci, któ rzy po dą ża ją ścież ka na ucza- 
ną przez Bud dę.
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