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Przedmowa

K

siążka ta zawiera tekst tantrycznego rytuału zwanego Sadhana
Guru Widjadhary i mój krótki komentarz do niego. Komentarz to
zredagowany zapis dwóch wykładów i w żadnym wypadku nie stanowi pełnego omówienia tekstu. Podarowany ludziom Zachodu, ma raczej
przedstawić sposób podejścia do tantrycznej praktyki. Sam rdzenny tekst
należy do tradycji Nigmapy, szkoły buddyzmu tybetańskiego. Jest to skarb
(terma) Nudana Dordże. Po raz pierwszy przetłumaczyłem go z C R Lamą
(Czime Rigdzinem Rinpocze) ponad dwadzieścia pięć lat temu. Stał się później najczęściej praktykowanym długim rytuałem wśród uczniów Rinpocze.
Tekst ten jest bardzo ważny tak z powodu głębi swej treści, jak i krótkiej
linii przekazu, innymi słowy – swej bliskości do Padmasambhawy, który jest
korzeniem wszystkich linii Nigmapy. C R Lama tak opisał tę termę:
Przebywając w Tybecie, Padmasambhawa udzielił swoim
uczniom (było ich dwudziestu pięciu: Jeszie Tsogjal, Nanam
Dordże Dudziom, Kjeczung Lotsała, Aczar Sale itd., nazywa się
ich dzie bang nier nga) bardzo ważnych inicjacji w niezwykłej
jaskini Samje Czimpu. Przedstawiony tu skarb Dharmy jest częścią przekazanych wtedy nauk. W praktyce tej Padmasambhawa
ucieleśnia wszystkich Buddów oraz aktywności wszystkich Heruków i Dakiń. Nauki te stały się praktyką Kjeczung Lotsały.
Jogin ów miał siedem ważnych inkarnacji, siedmiu Nudanów Dordże (między innymi, terczena Dundala Dordże). Siódmy Nudan Dordże, Drophan Lingpa Drolo Tsal, odkrył ten skarb
Dharmy. Utrzymywał to w sekrecie przez 25 lat. W tym czasie
wiele praktykował i wyrecytował 13 milionów mantr Bendza
Guru, praktykując Rigdzin Dung Drub Rigdzina Godema. Był to
jego pierwszy skarb (gTer), później odkrył i spisał jeszcze 16 to-
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mów. Zgodnie ze wskazówką zawartą w tekście, Nudan Dordże
Drophan Lingpa udostępnił go najpierw Tamdrin Łangmo, żonie Laczena, króla Akjong. Kiedy skończyła praktykę, z jej ciała
emanowało światło, a gdy umarła — wyglądała jak ośmioletnia
dziewczynka. Podczas jej pogrzebu pojawiło się wiele tęcz. Wydarzyło się to w Akjong, koło jeziora Kokonor.
Drugim praktykującym był Gjalse Pema Don Sal, syn Drophana Lingpy (otrzymał te nauki od królowej Tamdrin Łangmo). Trzecim joginem był siostrzeniec Nudana Dordże Drophana Lingpy — Gonpo Łangjal (otrzymał on nauki od Gjalse
Pema Don Sala). Czwartym był Tulku Tsorlo (Tsultrim Zangpo),
który dostał ten przekaz od swojego ojca i Rdzennego Guru —
Gonpo Łangjala (inkarnacji Aczara Sale, jednego z dwudziestu
pięciu wielkich uczniów Padmasambhawy). Piątą osobą jestem
ja, nauki te przekazał mi Tulku Tsorlo, inkarnacja Wimalamitry i Wajroczany, w pełni obdarzona błogosławieństwem umysłu
Padmasambhawy.
Począwszy od Nudana Dordże linia ta ma jedynie pięciu
członków. Pierwsi czterej dzierżawcy linii uzyskali wspaniałe rezultaty i wyrecytowali wiele mantr Bendza Guru (co najmniej
100.000 na każdą sylabę mantry). Ja sam mam mniejsze możliwości, wyrecytowałem zaledwie 2.600.000 mantr Bendza Guru.
Mimo to będę umierał bez obawy. Po śmierci mogę wybrać się
do miejsca, które nie znajduje się w żadnym z sześciu światów.
Może nie będzie ono najwyższe, ale jestem pewny, że nie będzie
to miejsce złe.
Teraz zaś, zgodnie ze znakami, które otrzymałem we śnie,
i przepowiedniami innych terczenów (Drophana Lingpy) zdecydowałem, że przekażę te nauki tym, którzy będą je praktykować.
Może się mylę, a może nie, któż to wie, ale każdy praktykujący
mający wiarę i nie splamione wątpliwościami zaufanie do Padmasambhawy, tradycji tertonów (odkrywców skarbów) i linii
ningmapy kamy i termy osiągnie rezultat.
Linia tej praktyki nie jest długa, poczynając od Padmasambhawy a kończąc na moim Guru liczy tylko pięć osób. Istnieje
jeszcze jedna krótka linia — kiedy praktykowałem w Tsone Nano,
w Kham (wschodni Tybet), otrzymałem jej przekaz od Drophana Lingpy, Kjeczunga Lotsały i Padmasambhawy. Inicjację tę
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otrzymałem dziesiątego dnia rosnącego księżyca (tseczu). Myślę,
że każdy, kto praktykuje tę sadhanę i powtórzy siedmiolinijkową
modlitwę sto tysięcy razy, z pewnością uzyska rezultat1.
C R Lama2 był bardzo potężnym joginem, mistrzem energii. Tłumaczyliśmy i drukowaliśmy ten rdzenny tekst w groźnej mandali zatrważającego
gniewu i natężenia. Wątpliwości wypalały się na miejscu, a przepływ przekazu stanowił od początku do końca nieprzerwaną rzekę roztopionej lawy.
Rinpocze powiedział, że tłumaczenie i pierwsza inicjacja, która otwarła linię
dla liczniejszej grupy uczniów, w owym czasie miały miejsce głównie dla pożytku Barbary Terris i Robbiego Terris. „Pełne oddanie” to było jedno z ulubionych wyrażeń Rinpocze i na tym opierała się nasza praca w Siantiniketan
w latach 1974-1982.
Po tybetańskiej diasporze nastąpiło otwarcie dróg, którymi można dotrzeć do takich praktyk. Jednak wielu ludziom, którzy angażują się w tantrę,
brak pełnego ugruntowania w poglądzie filozoficznym, jaki się z nią wiąże.
Często nie mają także dojrzałości, która powstaje w wyniku pilnego wykonywania praktyk wstępnych. Niemniej czasy są trudne, więc jeśli ktokolwiek
szczerze interesuje się praktyką, czuję że powinno się go powitać i ułatwić
mu to podejście do egzystencji, do przekształcenia codzienności w mandalę
oświeconych. Mam nadzieję, że komentarz ukaże w jaki sposób funkcjonują
różne części tej praktyki, bo tekst ten od początku do końca jest metodą.
W żadnym wypadku nie można zastąpić przyjęcia tych trzech – inicjacji,
przekazu i instrukcji od autoryzowanego nauczyciela – samym czytaniem
tekstu.
Karma stanowi dziwną teorię. Z jednej strony wydaje się bardzo zwyczajna – działania mają swoje skutki. We wczesnych tłumaczeniach buddyjskich
tekstów na język angielski przekładano ją często jako „Prawo”, coś nieuchronnego, nieuniknionego, i stąd pełne trwogi wołanie o przebudzenie. A jednak
w naszym życiu okazuje się ona szczęściem, szansą, naszym dziedzictwem,
naszym kawałkiem losu, który gdy ląduje nam na talerzu, wygląda odmiennie od tego, co dostają inne istoty. Odpowiedź na pytanie dlaczego rzeczy
dzieją się tak a nie inaczej, będzie nam się nieuchronnie wymykać z racji
swej złożoności. Ważniejsze jest chyba to, jak najlepiej możemy pracować
z tym, co nam przypadło w udziale, naszą częścią, która nie jest określona
na stałe, ale raczej ujawnia się w dynamicznej współprowokacji potencjału
1
2

Tłumaczenie tekstu Sadhany Guru Widjadhary z 2000r.
Niektóre szczegóły z życia Rinpocze można znaleźć na stronie www.khordong.com.pl
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każdej sytuacji, i jak pracować z naszą zdolnością, by się temu przyglądać
w stanie otwartości.
Ten tekst wyłania się z sekwencji wydarzeń, w które jestem wplątany
i przez które czuję się wspierany, a jednak to wszystko jakby po prostu się
dzieje. Momenty aktywności i bierności – takie, w których inni prowadzą
przez swoje intencje, a ja za nimi podążam, oraz chwile kiedy to ja mam
intencję (odkrywam swoje dążenie ku czemuś), a inni wchodzą na pokład
– przeplatają się nieustannie. Jeśli to, co ktoś lubi przyciąga również innych,
wyzwala inspirację i energię, to jest cudownie, bo ujawnia się synergia mandali, wspólnie podejmowany bezwysiłkowy wysiłek dochodzenia do tego
przez pełną w tym obecność, bycia do tego gotowym, pragnienia tego, życia dla tego, bycia tym wypełnionym i opróżnionym przez to, a wszystko to
jednocześnie. Dharma jest wielkim „tym”. Nieuchwytnym odkryciem, które
zwraca nas do nas samych, obala zwykłą tożsamość, upuszczając nas z powrotem na bezpodstawną podstawę, która zawsze wyłania się jako to lub
tamto.
Pierwsze życzenie, abym powiedział coś o praktyce Rigdzina pochodziło
od Ruth Kurman, która również zorganizowała w tym celu dwa małe kursy.
Ciepły powiew dobrego losu przejawił się przez Roberta Jaroslawskiego, który tłumaczył na niemiecki. Dzięki jego swobodnej obecności przerwy były
harmonijne i przyjemne, tak w ciągłości jak i w rozłamie dwóch języków
trwał przepływ wynikający z harmonijnej atmosfery. Z jakichś powodów
pomysł spisywania tych kaset skusił Mani i poświęciła się temu z pilnością
mimo że, jak wyraźnie zaznaczyła, sam temat tak naprawdę nie nawiązywał
do jej ścieżki. Potem przez jakiś czas zapisy marniały i pokrywały się kurzem
pośród setek moich papierów. Lecz nagle w miasteczku powiało nowym duchem – to słodki podmuch entuzjazmu porwał Gordona Ellisa do wielkiego dzieła porządkowania i redagowania materiału pochodzącego z dwóch
kursów. Dokonał tego z cierpliwością, umiejętnością i miłością, a owoce tej
pracy widzicie przed sobą. Ostatecznym przygotowaniem zajęli się Ruth Rickard i Barbara Terris.
Tybetański tekst w tym wydaniu3 został zestawiony z kilku wersji i poprawiony przez Anne Gabler. W odpowiedniej chwili pojawił się sponsor
w postaci Pameli Carr, co przyspieszyło końcową redakcję i zapewniło publikację. Andreas Ruft z troską i pilnością wykonał skład w oparciu o wcześniejsze publikacje Khordongu, a Elisabeth Poller-Frischengruber pomogła
przy projekcie okładki.
3

Polski rdzenny tekst, patrz przyp. 1.

Wprowadzenie
Niektóre aspekty tantry

W

tym krótkim komentarzu przyjrzymy się najpierw strukturze tantry, a następnie temu w jaki sposób Sadhana Guru Widjadhary popularnie zwana Dużym Rigdzinem wiąże się z jej
głównymi zagadnieniami.
Spróbuję połączyć dwa strumienie wyjaśnień. Jeden to tradycyjny komentarz, a drugi stanowi bardziej interpretację socjopolityczną, historyczną
i psychologiczną. Uważam, że obydwa mogą być bardzo przydatne, ponieważ jako ludzie urodzeni na Zachodzie zostaliśmy wychowani w określonej
tradycji analizowania sytuacji. Jeżeli mamy w pełni zintegrować dharmę
z zachodnim sposobem życia, ważne by jej nie wypchnąć poza nawias jako
zestaw dziwnych, obcych – a przez to wyobcowanych – wierzeń. Musi zatem
być jakiś sposób ich przetwarzania, a co za tym idzie, przyswajania. Myślę
też, że obydwa te strumienie zawierają się w samej dharmie.
Pierwszy strumień wyjaśnień wiąże się z buddyjską zasadą przyczyny
i skutku oraz tego, w jaki sposób rzeczy zaczynają istnieć. Drugi dotyczy
wartości, tego że rzeczy są autentyczne ponieważ pochodzą z określonego
źródła. Zasadniczo, w tej tradycji term, tradycji duchowych skarbów, twierdzi się, że termę uważamy za autentyczną ponieważ pochodzi od Padmasambhawy, a to znaczy, że można się na niej opierać. A zatem dowodem jej
wartości jest jej źródło. Ponieważ Padmasambhawa łączy w sobie trzy kaje, to
wierzymy, że takie nauki są grą, przejawem naturalnego stanu istnienia. Tak
oto wszystkie termy, łącznie z tą którą będziemy studiować, czyli Dużym Rigdzinem, powstają z wymiaru przestrzeni i czasu, które są poza naszą zwykłą
przestrzenią i zwykłym czasem. Powstają z dharmadhatu jako przejawienie
natury obecności.
Z drugiej strony, na poziomie względnym, mamy wyobrażenie o współzależnym powstawaniu. Wiąże się z nim podstawowe założenie, że wszystko
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manifestuje się na bazie innych czynników, które już się przejawiły. Najbardziej
przejrzystych wyjaśnień na ten temat udziela Arya Salistamba Sutra, w której bardzo dokładnie tłumaczy się wszystko na zasadzie: to powstaje z tego.
Nic się nie przejawia bez przyczyn i warunków. Widzimy to w historii
o narodzinach Padmasabhawy. Jak pamiętacie, w kraju Uddijana żył król Indrabhuti. Król był stary i ślepy, nie miał dzieci, a kraj, z powodu różnych
przyczyn i okoliczności, cierpiał wskutek licznych problemów. Był głód, susze i choroby. Chociaż królewscy kapłani i inni święci ludzie w tym kraju wykonywali wiele pudż i rytuałów, działania te nie przynosiły żadnego pożytku.
A wtedy, wskutek innych przyczyn i warunków powstał pomysł, by modlić
się do Amitabhy. Z powodu tych modlitw z serca Amitabhy zamanifestował
się lotos otoczony światłem w pięciu kolorach, nad którym siedziała sylaba
Hri. To z tej sylaby na lotosie na jeziorze Danakosia przejawił się Padmasambhawa. Innymi słowy, nie wypłynął tak po prostu bez powodu, ale był
pewien bodziec, był rodzaj haka, i w odpowiedzi na ten hak, współczucie
przyjęło określoną postać, dosłownie postać Padmasabhawy.
Podobnie możemy zrozumieć, jeśli przyjmiemy historyczny pogląd na
rozwój buddyzmu, że po tym jak książę Siddharta osiągnął oświecenie pod
drzewem bodhi w Bodhgaja i, żywiąc pewne wątpliwości, z wahaniem zaczął
jednak nauczać dharmy, to również wydarzyło się zgodnie z przyczynami
i okolicznościami.
Budda, który był księciem Siddhartą w nowym stanie, myślał, że nie ma
sensu nauczać tego co odkrył, ponieważ nikt i tak nie zrozumie. Ale wtedy
wszyscy bogowie pod przewodnictwem Brahmy przybyli do niego z modlitwami i powiedzieli: „Pojąłeś coś bardzo ważnego. Prosimy, naucz nas o tym”.
A on odpowiedział: „Okej”. Tak to się odbyło, wskutek przyczyn i warunków.
Tak samo, jeśli przyjrzycie się strukturze systemu klasztornego, który
powstał za czasów Buddy, to w komentarzach do winaja odkryjecie, że były
określone sytuacje, w których powstały poszczególne reguły dla mnichów. Na
przykład, ktoś w tamtych czasach przyszedł do Buddy i powiedział: „Buddo,
czy wiesz, że niektórzy z twoich mnichów chodzą po domach i proszą o mięso?”. Budda odpowiedział: „Och, to okropne. Od teraz mnisi będą chodzić
ze swymi miseczkami i przyjmować to, co dostaną”. Ta sama kwestia została
znowu poruszona, gdy ktoś przyszedł i powiedział: „Twoi mnisi wyrzucają
mięso, które włożyłem do ich miseczek”. Budda na to: „Powinniście jeść cokolwiek dostaniecie. Niezależnie co wam nałożą do miseczek, macie to przyjąć”. W miarę jak do Buddy przychodziło coraz więcej ludzi, opowiadać mu
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o wszystkich złych rzeczach, które robili jego mnisi, on dawał coraz więcej
wskazań. Jest też taka słynna opowieść, że kiedy Budda umarł, wszyscy mnisi
płakali, z wyjątkiem jednego, który się śmiał. Kiedy go zapytali: „Czemu się
śmiejesz?” powiedział: „Budda nie żyje. Nie ma już reguł!”. To są przyczyny
i warunki.
Rozwój buddyzmu, tak jak w przypadku większości organizacji, waha się
między, czy jest złożony z, czy też rozwija się z napięcia między dwoma pozycjami. Jest siła odśrodkowa i dośrodkowa. Tym tak naprawdę jest mandala, utrzymuje napięcie między tymi dwoma siłami. Tak jak w laboratorium,
gdzie używamy wirówki, aby oddzielić rzeczy od siebie, tak samo w historii
dharmy punkty sporne między mnichami, filozofami, prowadziły do powstawania różnych szkół, a bywało, że napięcia te prowadziły do zabijania,
niszczenia klasztorów i tak dalej. Z drugiej strony, istnieje kierunek oddania
dla Buddy, wiara w pewne podstawowe zasady jak nietrwałość i tym podobne, i te czynniki łączą cały ruch dharmy, przez co buddyści ze wszystkich
stron świata mogą także zebrać się razem i znaleźć wspólny grunt. Dlatego te
dwa strumienie wyjaśniania są ważne.
Ogólnie mówiąc, tantra dotyczy ciągłości, powiązania. Sama ta koncepcja jest szczególnie ważna w odniesieniu do tego, co Tybetańczycy nazywają
pozycją hinajany. Jest tak ponieważ główny pogląd według hinajany wiąże
się z wyrzeczeniem, a wyrzeczenie znaczy oddzielenie. Według poglądu hinajany, jeśli odkryjecie, że coś wam przeszkadza, powinniście próbować tego
unikać. Dlatego możecie przyglądać się zwykłym sygnałom czy rzeczom,
które wzmagają emocjonalne zaburzenia, a potem próbować się ich pozbyć.
Na przykład, jeśli decydujecie się zostać mnichem lub mniszką, trzeba byście
unikali bliskich kontaktów z płcią przeciwną (jak również reprezentantami
waszej własnej płci). Powinniście też ćwiczyć się w analizowaniu ciała jako
czegoś, co jest zbudowane z surowych i odrzucających składników. Kiedy
przywykniecie do tego sposobu patrzenia, to spostrzegając kogoś atrakcyjnego, zamiast uwikłać się w tę percepcję, natychmiast zamieniacie go w coś
odrzucającego. W taki oto sposób, redukując cały świat do gówna, będziecie
czuli się wolni od przywiązania. Taki pogląd nie podoba się jednak każdemu,
ponieważ życie wśród gówna wiąże się między innymi z tym, że nawet jeśli
próbujecie się od niego oddzielić, smród dociera do waszych nosów. Próby
stworzenia schizoidalnego świata, w którym unikamy trudności, okażą się
po prostu nieskuteczne, ponieważ z samej naszej natury zależymy od innych
ludzi.
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Idei współzależnego powstawania, tego że wszystko powstaje w zależności od czegoś jeszcze, możemy doświadczać jako bardzo prześladowczego,
negatywnego wyobrażenia. Możemy się poczuć jak ktoś opleciony mackami
wielkiej ośmiornicy, kto nieustannie stara się odpychać wszystkie te powiązania. Tak się dzieje jeśli nie rozpoznajemy, że my sami, wszystko co nas
dotyczy, powstaje zależnie, beż żadnej trwałej esencji oddzielnej od samego
procesu. Lecz nawet jeśli to rozumiemy, możemy czuć, że trzeba zamknąć
cały ten system, rozluźnić powiązania, wygasić tę lampę.
Dla odmiany, kiedy przechodzimy od poglądu hinajany do mahajany, możemy zacząć dostrzegać, że współzależne powstawanie i powiązanie
wszystkich rzeczy nabiera bardziej pozytywnych konotacji. Ponieważ jestem
związany z wszystkimi czującymi istotami, moje wyzwolenie zależy od ich
wyzwolenia; nie ma łatwego rozwiązania; jedyna droga to poprzez, razem
i jako nieskończoność.
Z perspektywy podstawowego poglądu mahajany mogę powiedzieć:
„Ponieważ rozpoznaję, że jestem z tobą związany, muszę wykonać w twoim kierunku gest współczucia”. Dochodzi tu jeszcze idea, że rodziłem się już
wiele, wiele razy, że w każdym wcieleniu miałem matkę, a dlatego jasne, że
przy tej czy innej okazji byłeś moją matką. A zatem mogę dojść do wniosku,
że jako moja matka robiłeś czy robiłaś dla mnie dobre rzeczy, więc mam wobec ciebie zobowiązania.
Dla Brytyjczyka przypomina to trochę ideę Unii Europejskiej, kiedy to
wszyscy opowiadają słodkie historyjki o głębokich wzajemnych powiązaniach, lecz tak naprawdę, pod spodem jątrzy się wiele historycznych konfliktów, które nadal są bardzo aktualne. Czyli, że musisz sobie ciągle przypominać: „Och, ta osoba była moją matką, zrobiła to dla mnie, dlatego..”. Trzeba
w dużym stopniu się dostosować, bo przywykliśmy reagować inaczej.
Po tym jak zrozumienie współzależnego powstawania wpleciono w zrozumienie pustki, szczególnie po dziele Nagardżuny, oraz po jogaczarze Asangi Maitrei, widzimy wzajemne powiązania jako coś danego. Nie jest tak, że
muszę wybrać, czy jestem związany, ale raczej, że powiązania są czymś danym, że wynikają z samej natury rzeczywistości. Funkcją niewiedzy jest między innymi nieuświadamianie sobie tych podstawowych powiązań.
Ktoś na przykład może zdecydować, że nie chce już należeć do swojej
rodziny. Mimo to, ród, więzy krwi są czymś danym. To szaleństwo twierdzić,
że nie jest się związanym ze swą rodziną. Wielu ludzi ma silną psychiczną
potrzebę oddzielenia się od rodziców, aby dookreślić siebie. A jednak rodzice
stanowią nieodzowną podstawę istnienia tego kogoś. To właśnie wewnątrz
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rodziny miało miejsce karmienie, ubieranie, nauka mowy, wsparcie, którego wymaga szkolna edukacja, wszystkie te złożone życiowe doświadczenia,
które kształtują człowieka, jego rozwój osobisty. Mimo to, wielu młodych
ludzi mocno się chwyta wyobrażenia, że nie chcą mieć ze swymi rodzinami
nic wspólnego, więc ukrywają to, co tak naprawdę jest przejawem rzeczywistości, czymś niezaprzeczalnym. Z perspektywy mahajany tak samo jest ze
wszystkimi istotami. Jesteśmy wszyscy członkami jednej rodziny. Zaprzeczanie naszym związkom z innymi jest częścią niewiedzy – to aspekt naszego
szaleństwa.
Do niezwykłych cech buddyzmu należy jego intencjonalność, orientacja
teleologiczna4. Intencją buddyzmu jest oświecenie wszystkich istot. Niesie to
ważne implikacje ponieważ, jeżeli postudiowawszy dharmę, zyskuję pewne
wyobrażenie na temat tego, czym jest oświecenie, to będę chciał sprowadzić
to oświecenie dla innych ludzi i będę chciał pomóc im się oświecić. Mogę
wówczas się modlić: „Och, oby wszystkie istoty poszły do Zangdoparli”. Ale
być może nie wszyscy chcą iść do Zangdoparli, może niektórzy wolą Sukhavati. A zatem, dzięki mocy moich modlitw, ktoś znajdzie się w Zangdoparli
i będzie myślał: „Nie chcę tu być! Tu w Zangdoparli są ci wszyscy bardzo
wielcy, gniewni i potężni ludzie, a w Sukhavati możesz siedzieć sobie wygodnie wewnątrz lotosu, rozbrzmiewa słodka muzyka, jest o wiele spokojniej”.
To rodzi bardzo ważne pytanie. Kiedy lubimy ludzi, kiedy ich kochamy,
to chcemy coś dla nich zrobić, lecz co im to da? Zwykle to, czego pragniemy
dla nich jest przedłużeniem naszego własnego pragnienia, chcemy ich zabrać
do naszego świata. Czy to możliwe, żeby wiedzieć co jest dobre dla kogoś
innego? Jeśli nawet zapytamy, czy będą w stanie odpowiedzieć? Czy sami
wiedzą?
W buddyzmie jest wiele dogmatycznych pozycji, w sensie przyjętych
z góry założeń, które odnoszą się do określonej sytuacji. O wiele łatwiej
wprowadzić dogmatyczne rozwiązanie, niż rzeczywiście poszukiwać i dociekać. Jeśli chodzi o napięcie między siłą odśrodkową a dośrodkową, w buddyzmie wiele trudności skupia się między dyskursem wiary, dogmatu z jednej
strony, a dyskursem praktyki z drugiej. Na przykład: w praktyce medytacji
rozwijamy uwagę, uwagę fenomenologiczną, skierowaną na to co jest, lecz
kiedy uczymy się dharmy, gdy mamy dogmat, dharmiczny dyskurs, to nie
musimy już dłużej zwracać uwagi na to co jest, bo z góry wiemy, czym to
będzie. Chyba wszystkie większe religie noszą w sobie ten rodzaj napięcia.
4 Teleologiczny – odnoszący się do teleologii; celowy; rozpatrujący coś pod kątem widzenia celowości (przyp.tłum.).
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Z jednej strony są uczeni i dogmatycy, a z drugiej ludzie, którzy wykonują
jakiś rodzaj praktyki. Między nimi powstaje duże napięcie, które, jeżeli nie
znajduje twórczego zastosowania, skutkuje unikaniem, brakiem rozwiązań
oraz schizmą, zamiast syntezy.
A w tantrze ciągłość to również ciągłość między dogmatyczną pozycją
a otwartą, swobodną uwagą. Według tradycyjnego przekazu tantry powstały jako zestaw zręcznych metod nauczanych przez Buddę Siakjamuniego
podczas trzeciego obrotu kołem dharmy. Chodzi o to, że Budda Siakjamuni przejawił się w formie Wadżrapani na górze Malaja w Południowych Indiach. Niektórzy uważają, że góra ta przypomina Adam’s Peak na Sri Lance.
Z mądrości Buddy wyniknął gest współczucia, dzięki czemu Budda przejawił
postać Wadżrapani i zaczął nauczać metod tantry. Każda z tantr ma własną
historię, a w Tybecie jest ich naprawdę bardzo wiele. Niektóre pochodzą z Indii, inne powstały w Tybecie. Jeśli udziela się pełnej inicjacji, to nauczyciel
najpierw odczytuje historię określonej tantry, tego jak powstała. Historie te
są bardzo ważne, bo wskazują na moment, kiedy nieskończone staje się określonym, kiedy bezczasowe wchodzi w czas, wskazują niedualność zawsze
otwartej podstawy oraz wyjątkowej specyfiki uwarunkowań życia czy egzystencji osadzonej w kontekście. Niektóre z nich zostały już przetłumaczone,
na przykład historia Guhjasamadżatantry w przekładzie Alexa Waymana5.
W tych opowieściach ważne jest to, że w pewnym momencie jakieś wydarzenie prowokuje czy też stymuluje Buddę, często w formie Dordże Sempa
(Wadżrasattwy), do przejawienia określonej postaci. Choć budda posiada
trzy kluczowe właściwości, czyli nieograniczoną mądrość albo zrozumienie,
nieograniczone współczucie i nieograniczoną moc, przejawia się w świecie
jeśli pojawia się w nim przyczyna. To w buddyzmie naprawdę bardzo ważna
zasada. Dokładnie tę samą zasadę odnajdujemy w opowieści o Buddzie Siakjamunim w Bodhgaja, gdy postanowił: „Nie. Nie będę nauczał. To na nic się
nie przyda”. A wtedy ktoś go poprosił, potem przyszło wielu innych prosić go
o nauki, aż wreszcie nauczał.
Istnieje ogólna zasada, że nauczyciele buddyjscy powinni nauczać tylko,
jeśli ktoś ich zaprosi. Podobnie w Tybecie jest taka ugruntowana tradycja,
że jeśli chcesz od danego mistrza inicjację, powinieneś go o nią prosić wiele
razy. Często będzie mówił: „Nie, nie, nie” przez długi czas. Dobrym przykładem jest Milarepa, który przez wiele, wiele lat prosił Marpę o instrukcje,
a Marpa zawsze mówił mu żeby się odczepił. Marpa był dla Milarepy na5 Alex Wayman: Yoga of the Guhyasamajatantra. The Arcane Lore of Forty Verses. A Buddhist
Tantra Commentary (Motilal Banarsidass, 1991)
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prawdę ostry – nie było łatwo. Sama ta szorstkość uważana jest za ważną,
bo ukazuje, jak w Milarepie rozwijał się potężny hak. Marpa zawsze miał
obręcz, ale początkowo Milarepa nie miał dobrego haka. Gdyby wtedy Marpa udzielił nauk, Milarepa by się i tak ześlizgnął. Jednak dzięki nabrzmiewaniu tej tęsknoty, dzięki temu wewnętrznemu gotowaniu się, które raz po raz
kończyło się totalną desperacją, w Milarepie powstał bardzo silny hak. A gdy
wreszcie otrzymał nauki, zaczepił się bardzo mocno i trwał tak zaczepiony,
aż do śmierci.
To bardzo, bardzo ważne – tak sądzę – bo łatwo nam fantazjować i projektować na Buddę czy Padmasambhawę swoiste wyobrażenie dobrego taty
i że jakoś tak będzie, że otrzymamy od niego wszystkie dobre rzeczy. W porządku jeśli wspiera to praktykę oddania. Ale jeśli ta projekcja przekształca
się w sformalizowaną pozycję, kiedy to ktoś rytualnie wykonuje pudże i sądzi, że Padmasambhawa przyjdzie tylko dlatego, to chyba niezbyt przydatne.
A to z powodu współzależnego powstawania – wszystko ma swoje przyczyny.
To jest fundament wszystkiego. Zaciemnienia i wzorce naszych ograniczeń
tkwią w nas bardzo głęboko. Wielki wysiłek włożony w wielką metodę tantry
jest czymś nieodzownym, jeżeli chce się osiągnąć wyzwolenie.
Ogólnie mówiąc, choć istnieją różne buddyjskie poglądy filozoficzne,
to tylko trzy rzeczy nie mają przyczyny, są nieuwarunkowane: pierwsza to
niebo, które zawsze jest tam gdzie jest; druga to oświecenie, które jest przejawieniem natury buddy; a trzecia to sam moment oświecenia. W innym wypadku stan buddy, czyli oświecenie, byłby czymś skonstruowanym.
Robisz swoją praktykę i – bazując na niej – dążysz do oświecenia czy też
oświecenie staje się dla ciebie pewną możliwością. A jednak sam moment
oświecenia nie zależy od żadnych przyczyn czy warunków, które pracowały
dla jego osiągnięcia. To całkowicie osobne wydarzenie. Cała reszta powstaje
wskutek zależnego powstawania, jest dlatego złożona i nietrwała. A zatem
nawet współczucie Buddy przejawia się w odpowiedzi na praktykę ludzi,
a możliwości, by go doświadczyć są tak rzadkie jak ulotne, mimo że jego
potencjał jest zawsze obecny.
Co za tym idzie, mówi się, że jeżeli widzisz nauczyciela jako buddę,
otrzymujesz błogosławieństwo buddy, lecz jeśli widzisz w nim człowieka,
otrzymasz tylko ludzkie błogosławieństwo. Jest tak dlatego, że nawet jeśli nauczyciel jest buddą, nie może dać błogosławieństwa buddy komuś, kto nie
jest w stanie przyjąć błogosławieństwa buddy. Związek między nauczycielem
a uczniem jest związkiem polegającym na współpracy. Nauczyciel potrzebu-

18

Być Guru Rinpocze

je ucznia, bo inaczej nie może nauczać, a uczeń potrzebuje nauczyciela, bo
inaczej nie będzie mógł się uczyć.
Czime Rigdzin Rinpocze opowiadał następującą historię. Gdy był małym chłopcem uczestniczył w udzielaniu inicjacji. Musiał siedzieć na wysokim tronie, a pod koniec ludzie przychodzili złożyć ofiary i dać biały szal
czyli katak. Niemniej, w rządku siedziało wielu małych tulku, a podchodzący
ludzie nie dawali kataku każdemu. Musiał więc siedzieć i jeśli ktoś podszedł
dać mu katak, miał się nachylić i nałożyć mu go z powrotem na szyję. Ale
niekoniecznie każdy, kto podchodził trzymając katak, chciał mu go ofiarować. Jeśli wychylił się do przodu, by go przyjąć, a ta osoba nie ofiarowała
kataku, nauczyciel bardzo się gniewał na małego Rinpocze, bo wymagano
raczej odpowiadania niż wyrażania jakichś własnych pragnień. Przestrzeganie tego jest bardzo ważne, bo inaczej, zamiast zwracać uwagę na to co jest,
pracujemy na podstawie własnych założeń.
Zasadniczo można powiedzieć, zgodnie z tradycją, że strumień tantrycznych nauk powstał z wielu sytuacji w bardzo odległej przeszłości, na samej
krawędzi czasu. Na bardziej zwykłym poziomie, poziomie, który odkrywa
się coraz bardziej dzięki studiom wielu zachodnich uczonych, tantra powstała jako zjawisko socjokulturowe. Wyłoniła się mniej więcej w tym samym
czasie w hinduizmie, dżinizmie i buddyzmie. Stanowiła reakcję na tradycje
religijne, które coraz bardziej skupiały się na unikaniu spraw doczesnych
i utrzymywały negatywny pogląd na świat.
Tantra, w postaci jaką manifestuje w buddyzmie, stanowi bardzo interesujące połączenie zrozumienia filozofii madhjamiki z jednej strony, gdzie
uwzględnić trzeba głębokie intelektualne ujęcie pustki, a z drugiej, estetycznie zorientowaną manifestację związaną z praktykami oddania i ścieżką radości oraz ekstazy.
Wiemy, że istniały głębokie związki między antyczną Grecją a Indiami
we wczesnej fazie buddyzmu. Między tymi obszarami dochodziło do intensywnej kulturowej i ekonomicznej wymiany. Część tego ruchu wiązała się ze
szlakiem jedwabnym, część dotyczyła ekspansji dalej na południe, a część
przebiegała wzdłuż wybrzeża. Wiemy na przykład, że Aleksander Wielki
dotarł do rzeki Indus; w Afganistanie i Pakistanie nadal żyją ludzie, którzy
twierdzą, że pochodzą od niego. Nadal mówią o nim „Sikander” i nadal jego
obecność w kulturowym sensie jest bardzo wyraźna.
Buddyjska sztuka dopiero raczkowała w tamtym okresie w Indiach,
a Buddę początkowo przedstawiano raczej poprzez abstrakcyjne symbole,
w rodzaju drzewa bodhi (jako symbolu oświecenia), stupy (jako symbolu
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jego śmierci) oraz lotosowych odcisków stóp (jako pamiątki jego pierwszych
kroków) itd. Uważano bowiem, że Budda był zbyt wspaniały, by malować
go bezpośrednio, dlatego prezentowano jedynie pewne aspekty jego życia.
Dopiero po pewnym czasie, być może w odpowiedzi na hinduskie przedstawienia Sziwy, pojawiły się pierwsze faktyczne reprezentacje Buddy w ludzkiej postaci, a wkrótce potem nastąpił rozwój sztuki Gandhary, na obszarach współczesnego Pakistanu i Afganistanu, gdzie przedstawiano buddów
i bodhisattwów w uderzająco greckim stylu. Być może nie chodziło jedynie
o wprowadzenie greckiego pojęcia sztuki, lecz również aspektów greckiej
myśli.
W kulturze starożytnej Grecji istniało napięcie między kulturą apolińską
i dionizyjską, czy też między bogami Apollem a Dionizosem. Apollo był synem Zeusa. Był bogiem niebios, trochę jak Merkury, lecz jego główna funkcja wiązała się z klarownością. Jego rolą było nadawanie porządku, kierunku,
jak również doskonałej formy. Uosabiał klarowność, która powstaje kiedy
nadaje się rzeczom określoną perspektywę; chodzi tu o przejrzystość, ogląd
jaki zyskujemy z odpowiedniego dystansu. Dla kontrastu mamy Dionizosa. Kult Dionizosa pochodził prawdopodobnie od wcześniejszych kultów
bogini-matki, które zostały zdominowane przez męską formę, gdy zaczęła
załamywać się władza matriarchatu. Praktyki związane z Dionizosem były
całkowicie cielesne, przy użyciu ciała jako metody nawiązania kontaktu
z naturą i przeżycia ekstazy. Obejmowały nagość, tańce (zwłaszcza w nocy,
w ciemnych leśnych ostępach), seks, ofiary, jedzenie mięsa i pice dużej ilości
alkoholu, widać zatem kontrast i napięcie między tym, co apolińskie a dionizyjskie. Bardzo podobne napięcie istniało w kulturze Indii, nawet jeszcze
przed buddyzmem.
Arjowie, którzy przybyli do Indii gdzieś między 6000 a 2000 p.n.e. Z okolic Kaukazu, mieli wspólną lingwistyczną tożsamość z ludami zachodniej
Europy. Dokładniej chodzi o język protoindoeuropejski, z którego wywodzi
się zarówno starożytna greka jak i sanskryt. Arjowie byli hodowcami bydła,
nic więc dziwnego, że byk i krowa były dla nich bardzo święte, a podejście to
zachowało się do dziś we współczesnych Indiach.
Kiedy ktoś ma krowy, to nie lubi lasów. Krowy się gubią, są tam wilki
i wiele innych niebezpiecznych zwierząt, więc chciałoby się wykarczować
lasy. Ktoś taki szuka miejsc, gdzie jest trawa, gdzie można łatwo znaleźć jedzenie i nie ma wielu węży. W miarę jak Arjowie się rozwijali, ich religia
koncentrowała się wokół pojęć nieba, przestrzeni, otwartości. Dość mocno
obawiali się ciemności i zamknięcia. W efekcie powstała bardzo silna po-
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laryzacja w rodzaju „światło jest dobre, a ciemność zła”. Podobny dualizm
odnaleźć można w manicheizmie, który pojawił się na terenach obecnego
Iranu mniej więcej około 260 n.e. Dla nich bogiem światła w niebie był Ahura Mazda, wraz z jego ogromnym, górującym nad wszystkim łukowatym
sklepieniem, podczas gdy poniżej żyły moce ciemności i wody.
Kiedy życie umysłu i życie ciała postawiono w opozycji do siebie, umysł
związany z abstrakcyjnymi ideami, wolny od emocji, zaczęto wiązać z czystością, a ciało, wraz z jego potrzebami i odpadami, zaczęto kojarzyć z czymś
splamionym. Narodziny prowadzą do nieczystości; menstruacja tak samo.
Ten rodzaj ucieleśnionego istnienia zaczął wzbudzać ogromny lęk. Jednak
żadna kultura nie jest w stanie zbyt długo utrzymać tego rozłamu między
porządkiem apolińskim a dionizyjskim. Zaczynamy dostrzegać, na przykład
w kulcie Kriszny jaki rozwinął się w Indiach, rodzaj integracji tych elementów.
Kriszna ma niebieski kolor, a niebieski jest już całkiem blisko czarnego.
Krisznę kojarzy się z krowami, ponieważ gdy był mały, lubił jogurt. Kiedy
trochę podrósł lubił także seks z pasterkami, cieszył się swobodą i folgował
zmysłom wśród leśnych ostępów. Miał wiele kobiet, nie był żonaty, grał swoją
muzykę – był więc naprawdę outsiderem. Zachodzi bardzo ciekawa kulturowa
transformacja, kiedy to negowana i odrzucana pozycja, zostaje zintegrowana
przez jej wywyższenie. Oznacza to, że niespokojni bramini, przestrzegający
wszystkich swych zasad i regulacji dotyczących jedzenia, kąpieli i rytualnej
czystości, mogli zadzierzgnąć jakąś więź z tą o wiele swobodniejszą postacią,
postacią archetypiczną, która cieszy się cielesną egzystencją, seksualnością,
przyjemnościami i tak dalej.
Bardzo podobna rzecz wydarzyła się w buddyzmie. Na początku w tantrze pełno było outsiderów – na przykład pomywaczek, prostytutek, ludzi
uprawiających zajęcia niskich kast – którzy nawiązywali pełne mocy i wyzwalające relacje z ludźmi z wyższych kast. Jeden słynny przykład dotyczy
Sarahy.
Saraha był braminem z bardzo dobrej rodziny. Został wielkim uczonym, nie dokonał jednak prawdziwego postępu w swej duchowej praktyce,
aż któregoś dnia spotkał kobietę robiącą strzały. Postać tej kobiety wiąże się
oczywiście z kulturą plemienną, ponieważ strzały potrzebne są do polowań,
a tego bramini nie robią. Zadała mu kilka pytań, na które nie umiał odpowiedzieć, były to pytania o doświadczenie. Miało go to obudzić z jego apolińskiego dyskursu, z jego scholastycznego dyskursu związanego z wyobrażeniami nieba, z jego zainteresowaniem klarownością, książkami. Ktoś nagle
mówi: „Czym jest życie? Kim jesteś?”, a on nie wie co odpowiedzieć. A zatem

Wprowadzenie

21

ta kobieta otwiera przed nim tajemną mandalę ukrytą w bieliźnie, a on budzi
się, bo przeżywa zwrot od koncepcji do niekonceptualnego doświadczenia.
To bardzo ciekawe, bo oto jest struktura, w której ta kobieta-outsiderka,
która wcześniej mogła po prostu dostarczać przyjemności w kręgach wpływowych mężczyzn, zostaje zintegrowana a nie wykluczona, staje się kimś,
kto wyrzuca Sarahę w wymiar zupełnie odmiennego doświadczenia.
Podobna historia dotyczy Naropy. Pewnego dnia, kiedy nauczał, stara
kobieta przyszła go zobaczyć i zadała mu podobne pytania, których nie rozumiał. Ponieważ nie potrafił odpowiedzieć, rzekła: „Och, musisz poznać mojego brata”. Naropa wyruszył więc na spotkanie z człowiekiem, który zwał się
Tilopa i prowadził bardzo dzikie życie, życie nietykalnego. Przesiadywał na
brzegu rzeki i jadł odpady w postaci rybich głów i wnętrzności. Tilopa poddał Naropę całej serii prób, które skonfrontowały go z bardziej prymitywnymi aspektami jego samego, takimi których unikał, z jego gniewem, lękiem,
wątpliwościami i tak dalej. To dzięki temu intuicyjnemu zaufaniu do Tilopy,
Naropa potrafił przełamać pozornie ochronny, a jednak bardzo ograniczający kokon swych nawykowych koncepcji. Z okresu początków tantry pochodzi wiele tego typu opowieści.
Wielu tantr nauczano na cmentarzach. Cmentarzyska były miejscami,
gdzie nikt nie chciał chodzić; były to miejsca przerażające, gdzie można się
było pogrążyć w najmroczniejszych fantazjach. Można tam było jeść ludzkie
mięso, przywoływać zmarłych z powrotem do życia, można było pewnie nawet uprawiać z nimi seks, jeśli ktoś chciał.
Mamy tu do czynienia z przełamaniem ograniczeń, gdzie to, co było
utrzymywane oddzielnie, teraz się łączy. Zazwyczaj, kiedy łączy się razem
rzeczy, które były rozdzielone, pojawia się niepokój. A jednocześnie, jeśli jest
niepokój, to jest też możliwość, że zmieni się on w ekscytację. Znamy to z jazdy na motorze albo wysokogórskich wspinaczek i tym podobnych rzeczy. To
też kluczowy czynnik dla zrozumienia seksualnych perwersji. Wykorzystuje
się ten proces w tantrze. Wszystkie rzeczy, które normalnie przerażają, odrzucają czy onieśmielają, zostają wykorzystane. Przez ten niepokój powstaje
rodzaj egzystencjalnego lęku, takiego, który naprawdę porusza podstawy naszego istnienia, co przekształca się w ekscytację. W taki sposób można poruszyć energię serca, którą wykorzystuje się dla wyzwolenia. Ludzie, którzy
potrafią przekształcić ten niepokój w podniecenie, słyną jako „bohaterowie”
czy „bohaterki”. Myślę, że ta zasada odnosi się ogólnie do światowej kultury,
a z całą pewnością sprawdza się w buddyzmie.
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Jeśli chodzi o Padmasambhawę, niezależnie kim jeszcze jest, niezależnie w co jeszcze wierzymy na jego temat, z całą pewnością jest rodzajem
mitycznego bohatera. Jego moc powstaje z nieustraszoności. Nie przytłacza
go niepokój, on nie odwraca się od sytuacji, wchodzi w nie bezpośrednio. Jest
prawdziwym joginem, bo jogin to ktoś, kto przyjmuje wydarzenia, odczucia
i zachowania, które ograniczają zwykłych ludzi i wiążą z samsarą, i wykorzystuje właśnie te rzeczy jako metody wyzwolenia.
Jeśli więc zastanowimy się co stanowi dwa największe źródła lęku w życiu, to są to seks i śmierć. A czym jest tantra, jeśli nie bardzo długim dyskursem na temat seksu i śmierci? Tantra pracuje z wyobrażeniami zabijania
i kopulacji, niszczenia manifestacji, do których jesteśmy przywiązani oraz
samego przywiązania, aby kopulować i złączyć się z pustką. Stanowi to odwrócenie zwykłego wzorca samsary, w którym kopulujemy ze zjawiskami
niszcząc świadomość pustki.
Tantra u swych źródeł dotyczy ekstazy, a czym jest ekstaza jeśli nie ekstazą6, stanem wyjścia z siebie, bycia wyrwanym z siebie? Przez wyjście poza
siebie, siebie rozpoznajesz, ponieważ to „ja”, o którym myślisz, że nim jesteś,
jest „ja” zbudowanym z uprzedzeń, z karmy, z nawyków. To jeden z powodów, dla których w tantrze wizualizujemy siebie jako bóstwa, tak by móc
wyjść poza zwykłe poczucie siebie i porzucić wszystkie nasze uprzedzenia
oraz lęki, a wtedy, w tej wyobrażonej tożsamości, możemy mieć swobodę
zachowywania się odmiennie.
Niektórzy może znają książki Herberta Marcuse’a. Choć pewne jego pomysły nie są zbyt mądre, napisał jedną ciekawą rzecz, chyba w Człowieku
jednowymiarowym7, że jeżeli ma dojść do rewolucji, do radykalnej przemiany, mogą do niej doprowadzić jedynie ludzie, dla których nie ma miejsca
w systemie; tylko outsiderzy robią rewolucje. Doniosłe gesty nie trwają jednak zbyt długo. Może na przykład w roku 1968 kręciliśmy się tu i tam, i może
nieco nas to wszystko podekscytowało. Ale czasy dawno się zmieniły. Dzieje
się tak, ponieważ rewolucyjne ruchy zawsze prowokują kontratak ze strony
sił konserwatywnych.
W dialogu między Trockim a Stalinem znajdziemy kwestię, która zasadniczo nurtuje lewicowych polityków, czyli: zastosować podejście stopniowe
czy bezpośrednie? Innymi słowy, czy doprowadzić do zwycięstwa rewolucji
6 Eks- etym. łac. „z czegoś, od”; statyczny, gr. statikos, zatrzymujący, umiejący ważyć.
7 Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego,
tłum. Stanisław Konopacki, Zofia Koenig i inni, PWN, Warszawa 1991.
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w jednym kraju, na tym bazować i potem przejść do następnego etapu, czy
rzucić się na całość i zburzyć wszystko.
To bardzo ważna kwestia również w buddyzmie tybetańskim. Jednym
z momentów przełomowych w jego historii była tak zwana Debata w Lasie,
do której doszło po opuszczeniu Tybetu przez Padmasambhawę. Brał w niej
udział mnich z Indii zwany Kamalasila, główny uczeń Siantarakszity, który
podjął debatę z Haszangiem Mahajaną, przedstawicielem odmiennego chińskiego poglądu. Kamalasila był wielkim uczonym i medytującym. Napisał
Bhavanakrama8, ważny przewodnik do medytacji. Podczas tej dyskusji Kamalasila przedstawił podejście stopniowe, w którym, przechodzi się przez
kolejne etapy postępu w buddyjskiej praktyce i stopniowo usuwa własne
splamienia oraz przeszkody, a z drugiej strony rozwija się mądrość i współczucie, tak że ostatecznie dochodzi się do oświecenia. Haszang Mahajana
mówił natomiast o bezpośrednim przebudzeniu. Przyjął perspektywę, że
skoro umysł jest od zawsze oświecony, a wszystkie zaciemnienia są po prostu
złożone i doraźne – innymi słowy, są czymś, co powstaje lecz nie jest nieodłączne – mogą zatem zostać usunięte w jednej chwili.
Podczas tej debaty, zorganizowanej zresztą przez króla, Kamalasila
zwyciężył. Jest bardzo wiele tekstów uzasadniających dlaczego tak się stało, w których mówi się o lepszych stosunkach handlowych z Indiami i tym
podobnych rzeczach, lecz bardzo mało prawdopodobne jest, by jakikolwiek
król, gdziekolwiek, głosił, że coś spontanicznego to dobry pomysł. Być królem to być zaangażowanym w kontrolę. Król jest manifestacją systemu patriarchalnego, a ten skłania się ku stopniowym podejściom. Historia demokracji w Europie pokazuje to raz po raz: jeśli ludzie sięgają po swoje prawa,
to spotykają ich represje; siły konserwatywne, o ustalonej pozycji bogactwa
i władzy łatwo się nie poddają.
Współcześnie coraz więcej dowiadujemy się o historii tak zwanego Dzikiego Zachodu. Zgodnie z tym, co przedstawia nam Hollywood, a co wygląda bardzo kusząco, granice otwarły się dzięki określonej mieszance dobrych, delikatnych prostych ludzi i szaleńców. Obejrzałem naprawdę wiele
westernów i wygląda mi na to, że zasadniczo można je podzielić na dwie
kategorie. W jednej jest pociąg osadników, którzy wyruszyli pod ochroną
dobrych ludzi, a atakują ich źli Indianie. W drugim jest garstka złych chłopaków sprawiających wiele kłopotów. Najpierw łobuzy ruszają przodem i zabijają wszystkich Indian. Potem zabijają się między sobą, a potem przychodzi
8

Kamalasila: Stages of Meditation, Dalai Lama i inni, Snow Lion Publications, 2001.
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dobry szeryf, opanowuje sytuację, aż wreszcie wjeżdża pociąg i następuje postęp cywilizacyjny.
Jeśli myślimy w tych kategoriach, Padmasambhawa vel Guru Rinpocze,
stanowi mieszankę naprawdę bardzo złego chłopaka i dobrego szeryfa. Zupełnie jasne, że jest trochę świrnięty. Kiedy dociera do Tybetu, jak głosi historia,
jest nagi. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy Tybetańczycy schodzili w dół do
Indii, to mieli ochotę zdjąć część ubrań, ale jeśli ktoś szedł z Indii do Tybetu,
to raczej coś na siebie nakładał! On jest szalony – wszystko mu jedno. Okoliczni ludzie mówią: „Nie idź tam. Tutejsze bóstwa są bardzo potężne”. A on
na to: „Wszystko jedno, idę!”. Nosi parę wyjątkowych mantra-koltów, którymi strzela oburącz i zawsze wygrywa. To bardzo ważne, bo bez tej dzikości,
jak wierzą Tybetańczycy, buddyzmu nigdy nie udało by się tam wprowadzić.
Pamiętacie Siantarakszitę, jego imię tłumaczy się „łagodna ochrona” – to
nie wystarczyło, by załatwić sprawę; musieli sprowadzić płatnego mordercę,
człowieka z Dordże Phurbą, który mówi: „Zadźgam cię, Phat!”. To szaleniec
co przychodzi ze słowami: „Ja nie mam wrogów. Jesteś moim niewolnikiem
albo jesteś martwy!” Bum! Dharmadhatu! Taka jest opowieść o Padmasambhawie. Dzięki jego działaniom kraj się uspokaja, a lokalne bóstwa zostają
ujarzmione. A później inni łagodni szeryfowie muszą po prostu powtórzyć
to, co zrobił Padmasambhawa, a wszystko będzie pod kontrolą.
Zwycięstwo osiągnięte. Padmasambhawa wprowadził psychoduchowy,
socjalny i ekologiczny system symbolicznej kontroli nad siłami powodującymi zaburzenia i pomieszanie. Wraz z tym pojawiła się metafora scentralizowanej władzy, bo tutaj występuje jedna osoba, która kontroluje wszystko. Możemy w tym dostrzec układ mandali: główne bóstwo jest pośrodku,
a władza wychodzi przez bramy na zewnątrz w stronę świata.
Przed interwencją Padmasambhawy było wiele okolicznych duchów,
a każdy miał swój kult, co często wiązało się ze strukturą władzy i autonomii
lokalnych tybetańskich wodzów plemiennych. Niemniej, wraz z powstaniem
klasztoru Samje, do czego doszło dzięki mocy Padmasambhawy, powstała
centralna siedziba kontroli nad wszystkimi tymi psychicznymi i duchowymi
siłami Tybetu.
Buddyzm często docierał do nowego kraju za sprawą nawrócenia się
króla, który potem nadzorował jego upowszechnianie. Dokładnie tak to się
odbyło w Tybecie. Do momentu przybycia Padmasambhawy królewskie zobowiązanie wobec dharmy trwało już od kilku pokoleń. Potem ówczesny
król, Trisong Detsen coraz bardziej angażował się w buddyzm, aż został bliskim osobistym uczniem Guru Rinpocze. Buddyzm stopniowego podejścia,
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porządku, przewidywalności dokładnie pasował do scentralizowanej władzy,
która działa według biurokratycznych zasad. Współbrzmi też z konfucjańską ideą roli króla, jako pośrednika między bogami a ludem. Dobrze się też
wpasowuje w system klasztorów w Indiach, gdzie ugruntowało się wyobrażenie hierarchicznej struktury religijnej. Niemniej, tam gdzie pojawia się
ruch w stronę scentralizowanej władzy, jak dobrze wiemy z historii Europy,
prowincje stawiają opór, sprzeciwiają się temu lokalni wodzowie i panowie.
Tak się też ponoć działo w Tybecie, po Trisong Detsenie i jego synach, następcach tronu. Potem królem został Ralpaczen, którego zapamiętano głównie z powodu bardzo długich włosów. Podobno, kiedy zasiadał, rozpuszczał
swoje włosy pozwalając siadać na nich mnichom, co miało symbolizować,
że siedzą nad jego głową. Jego następcą był Langdarma, który sympatyzował
raczej z lokalnym kultem bon i o wiele lepiej porozumiewał się z lokalnymi
wodzami. Zaczął spowalniać proces rozpowszechniania buddyzmu. Musimy naturalnie pamiętać, że Kamalasila został już wcześniej zamordowany –
rzeźnik ściskał mu nerki, aż umarł. Potem z kolei zamordowano Langdarmę.
Zrobił to mnich, którego wyrzucono z zamykanego klasztoru. Mnich powrócił w dwubarwnym płaszczu i wielkim czarnym kapeluszu i zabił Langdarmę
strzałą z łuku. W dużym stopniu to właśnie doprowadziło do załamania się
centralnej władzy w Tybecie, co trwało jakieś dwieście lat i jednocześnie do
znacznego upadku buddyzmu, który przeniósł się bardziej na peryferia, na
Daleki Wschód, do Kham i Amdo, oraz na zachód, do Guge i tamtych obszarów. Ubrany w czarny kapelusz mnich, który zabił Langdarmę, stał się
symbolem, wokół jakiego rozwinął się taniec czarnych kapeluszy, postrzegany jako rytualny akt niszczenia mocy uzurpujących sobie władzę należną
buddyzmowi.
Wiele lat później następuje tak zwany okres nowych tłumaczeń, kiedy to
do Tybetu z Indii przybyło wielu różnych nauczycieli. Niektórzy z nich przyczynili się do powstania trzech pozostałych głównych szkół: Kagjupy, Sakjapy
oraz Gelugpy. Były to początkowo bardzo niewielkie linie, które stopniowo,
znacznie później uznano za posiadające odrębną tożsamość. Na początku po
prostu jacyś nauczyciele przybyli z Indii i mieli garstkę uczniów
W czasie tego drugiego rozpowszechnia dharmy w Tybecie zaszły wielkie zmiany w kulturze Indii. Miał wtedy miejsce, między innymi, pierwszy
muzułmański atak na Indie, oraz zniszczenie świątyni Somnath w Gudżarat;
nastały czasy pełne lęku. Ta nowa muzułmańska siła była naprawdę przerażająca.
Doszło także do odrodzenia się hinduizmu. Współczesny hinduizm za-
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czynał się dopiero formować. Działo się to około XI w. n. e. W efekcie nastąpił kres swobodnej wymiany między hinduizmem a buddyzmem. Ludzie
musieli się opowiedzieć, po której stronie stoją.
Buddyjskie klasztory w owym czasie były bardzo rozbudowane i wymagały wielkiej ilości sponsorów, którzy dostarczali ziemi, jedzenia, służby, aby
to wszystko utrzymać. Klasztory przypominały małe miasta. To w tamtym
środowisku tantra, jako praktyka ekstatycznego wyzwolenia, jako radykalna alternatywa w postaci swobodnej gry między siłami męskimi a żeńskimi,
rozpoczęła dialog z innymi, monastycznymi, strukturami. To dialektyczne
napięcie doprowadziło do powstania nowej syntezy, w której praktyka tantryczna stała się mniej fizyczna, a bardziej symboliczna, przez co bardziej
możliwa do zintegrowania z surowym porządkiem monastycznym. A zatem
tantra przeszła drogę od czegoś bardzo szalonego i swobodnego, poza strukturami władzy, do czegoś w te struktury wplecionego.
W tym okresie nowego upowszechniania dharmy w Tybecie pojawiła się
kwestia ewentualnego skażenia. Rodziło się wiele pytań. Czy ci przybyli z Indii nauczyciele nie są tak naprawdę hinduistami, czy są oni właściwymi ludźmi? To z kolei często prowadziło do sprawdzania nauczycieli, a królowie, lokalni wodzowie, zaczęli kontrolować to, czego wolno było nauczać. Pojawiła
się konieczność posiadania certyfikatu lub pozwolenia na nauczanie dharmy,
a sama dharma stawała się coraz to bardziej i bardziej zinstytucjonalizowana.
Tak oto wyłoniła się kultura, w której gdy ktoś zaczynał czegoś nauczać, ktoś
inny mógł powiedzieć: „Stój! Kim ty jesteś? Kto jest twoim mistrzem? Skąd
pochodzą twoje nauki?”. Zatem, zamiast próbować określić czy nauki mają
sens, ludzie chcieli wiedzieć, czy są autentyczne, w zależności od tego skąd
pochodziły oraz od ustalonego statusu nauczyciela.
Kiedy podróżuje się wśród Tybetańczyków w Indiach, można zauważyć,
że oni zawsze pytają: „Och, kto zatem jest twoim nauczycielem? Tak, on jest
bardzo dobry, och, och, och”. Gdzieś tam cię ulokują. Znany jest nam ten
rodzaj snobizmu. W Europie ludzie pytają: „Czy te buty co masz na sobie są
od Gucci’ego?” albo: „Idziesz na Oxford?”. Wszędzie możemy to znaleźć. Istnieje dyskurs linii, który oznacza, że jeśli linia jest czysta, to każdy w tej linii
jest czysty. W logice nazywa się to sylogizmem, co oznacza, że argument goni
własny ogon. A jednak pod spodem kryje się fenomenologiczna rzeczywistość znana ludziom aż nazbyt dobrze. Tak trudno zaufać własnej zdolności
do podejmowania rozważnych dorosłych ocen. O wiele szybciej i łatwiej jest
wierzyć tytułom, etykietkom, usankcjonowanym przypisanym wartościom.
Sprawa jest prosta – myślenie, refleksyjne myślenie rozróżniające to ciężka
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praca, a zwłaszcza w odniesieniu do hierarchii władzy, która ukrywa wiele
istotnych informacji. Musisz już być wewnątrz systemu, zanim uzyskasz wiedzę, która pozwoli ci poznać, czy chcesz się znaleźć w tym systemie czy nie!
To że ktoś ma jakiś tytuł niekoniecznie odpowiada na pytanie, czy ma jakieś
wyjątkowe właściwości. To problem każdego biurokratycznego ustroju. Marka nie koniecznie opisuje produkt. To bardzo żywa kwestia, ponieważ, jeśli
mamy uznawać linię, ponieważ jest czysta, a jedynym dowodem na to jest
powtarzanie określonych stwierdzeń, często znaczy to, że towary nie spełniające danych standardów zostały gdzieś ukryte.
W Tybecie było kilku lamów bardzo zainteresowanych ekstazą. CR Lama
za młodu był niezwykle energetyczny, wibrujący. Kiedy robiliśmy pudże
w jego domu w Siantiniketan było może z sześć osób, mieliśmy wielki bęben
zrobiony z ogromnej starej beczki po winie, którą dostał w Kalkucie. Bardzo
często w trakcie pudży przerywał i mówił do żony: „Och, przynieś alkohol!”,
a potem wszyscy piliśmy dość dużo whisky, brandy, czegokolwiek. Miało to
nas rozluźnić, tak byśmy nie byli zbyt poważni. Atmosfera tych pudż bywała
naprawdę szalona i intensywna. Robiliśmy dużo hałasu, czasem człowiek aż
dygotał całym ciałem. Rinpocze brał ryż garściami i rzucał na nas, przyprawiając nas pieprzem tych błogosławieństw. W rezultacie człowiek gubił się
całkowicie. Nie wiedział gdzie jest. Nie wiedział kim jest. Bez tych zwykłych
punktów odniesienia umysł doświadczał siebie bezpośrednio. Ten styl nie
jest zbyt powszechny. Jeśli się odwiedzi wiele różnych tybetańskich klasztorów, to raczej przypominają one zespół baletowy. Dordże Lopon zachowuje
się jak starsza pani z Baletu Kirowa w Petersburgu, która krzyczy, aby wszyscy stali równo w rzędzie, wszystkie bębenki równo, i pilnuje, by nikt nie
dzwonił w niewłaściwym czasie. To nas znów naprowadza na temat napięcia między Apollem a Dionizosem. Z apolińskiej perspektywy pudżę trzeba
wykonywać prawidłowo, w odpowiedniej tonacji, z właściwymi mudrami
i tak dalej. Z drugiej strony, z perspektywy dionizyjskiej robi się te długie
pudże tylko po to, by coś dostać. Celem jest zdobycie czegoś, nie karmy (dobrą karmę gromadzi się zbierając mantry), ale dostać coś bezpośrednio, coś,
w wyniku czego możesz wyjść ze swego zwykłego stanu i doświadczyć czegoś
radykalnie odmiennego. Istnieje wrodzone napięcie między tymi dwoma –
perspektywą apolińską i dionizyjską. Nie są tym samym. Między innymi dlatego osobiście nie lubię wykonywać tych tantrycznych rytuałów w obecności
kogokolwiek, ponieważ lubię je robić tak, by miały dla mnie sens. Znaczy to,
że jeśli zrobię część praktyki i nie podoba mi się sposób, w jaki to zrobiłem,
robię jeszcze raz i mogę tak powtarzać, aż nabierze to dla mnie realności.
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Bardzo często w instrukcjach do recytacji mantr jest stwierdzenie: „Recytuj tą mantrę, aż zobaczysz znaki w snach, albo aż wykonasz sto tysięcy
mantr na każdą sylabę, albo aż naprawdę zobaczysz Padmasambhawę”. To
ważne. Oznacza, że są dwie drogi do wyboru. Pierwsza, to recytować w formalny sposób, liczyć, niezależnie co się dzieje, z nastawieniem w rodzaju:
tak czy owak to się przyda! Druga droga to próbować dojść do jakiegoś doświadczenia. Oczywiście, jeśli zamierzasz robić praktyki przy lamie takim
jak Czime Rigdzin, trzeba koniecznie wpasować się w system, ponieważ jest
przy tym wielu ludzi. Każdy musi zachować rytm, bo inaczej zacznie się kakofonia. Niemniej, trzeba również rozumieć, że jest to aspekt czy wymiar tłumu. Trzeba trzymać się rytmu, inaczej zrobi się cyrk. Kiedy robicie to razem,
musicie się dopasować do normatywnego rytmu; takiego, by każdy mógł się
włączyć. Ważne by to umieć, to aspekt bycia w sandze i wspólnej praktyki.
Jeśli jednak używa się dharmy bezpośrednio dla własnego przekształcenia,
trzeba zbadać swoją sytuację, zrozumieć własny rytm, a to się będzie zmieniało z dnia na dzień. Jeśli tak zrobicie, to praktyka będzie miała bezpośredni
związek z waszym doświadczeniem.
Ważnym aspektem jest tutaj zwrócenie uwagi na swoje ciało. W nauce tai
chi, są długie formy, krótkie formy, jest również styl spontaniczny i tak jest
niemal we wszystkich sztukach walki. Są formy standardowe, lecz jest także
swobodne, spontaniczne reagowanie. Myślę, że tego nam właśnie potrzeba
w dharmie – potrzebujemy obu tych stylów. Dlatego, że czasem ciało podczas pudży chce robić dziwne rzeczy, a w samotności, można sobie na to pozwolić. Możemy poczuć, że chcemy się kołysać, zawodzić, możemy odkryć,
że mamy ochotę robić wiele różnych rzeczy.
Prawdopodobnie znacie już historie o osiemdziesięciu czterech mahasiddhach. Odegrali oni bardzo ważną rolę w rozwoju tantry, a szczególnie
mahamudry. Najczęściej przedstawiani są jako mocno szaleni ludzie. Był na
przykład taki jeden, Kukuripa, wielki przyjaciele psów. Mieszkał na wyspie
pośrodku cmentarzyska wśród setek psów. Jeśli pojedziecie do Berlina, zobaczycie tam niektóre z jego reinkarnacji, błąkające się po ulicach i wyglądające
na zupełnie odklejonych, ale z jaką hordą psów! W ramach linii mówimy,
że Kukuripa był wspaniały, ale co myśleli sąsiedzi, tego nie wiemy. Kiedy
CR Lama mieszkał w Siantiniketan w Bengalu, w czasach gdy byłem razem
z nim, wielu okolicznych mieszkańców uważało go za czarnoksiężnika. Myśleli, że jest bardzo niebezpieczną osobą i w ogóle go nie lubili.
Taka jest rzeczywistość, wszystkich nie zadowolisz. Obierasz jakąś pozycję w życiu, coś robisz, próbujesz być w zgodzie z własnym doświadcze-
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niem, a jednak ludzie niekoniecznie dostrzegą w tym coś wartościowego.
To znowu, jak sądzę, jest rodzaj napięcia, z którym wszyscy musimy żyć.
Z jednej strony mamy normatywną dharmę, wypełnianie reguł i zasad, bycie
bardzo grzecznym dla innych, troskliwym wobec nich. To jest oczywiście
bardzo użyteczne i daje też ludziom, którzy nie są buddystami poczucie:
„Łoł! Buddyści są bardzo dobrymi ludźmi”. Niebezpieczeństwo tkwi w tym,
że jeśli jesteśmy zapatrzeni w tradycję, w to co myślą inni, możemy unikać
szczerego przyjrzenia się sobie i kończymy robiąc z siebie rodzaj dharmicznych klonów. Z drugiej strony możemy poruszać się głównie w kierunku doświadczenia, być w zgodzie z własnym doświadczeniem, co bywa prawdziwe
i ważne, ale zaczniemy sobie zbytnio folgować, nie troszczyć się o innych,
a co najgorsze, wymyślać własną dharmę jako rodzaj usprawiedliwienia naszej psychologicznej strategii. Kiedy w buddyzmie mówi się o drodze środka,
to jest to droga pomiędzy tego typu sprawami. Jednak sama droga środka
nie jest rzeczą, jest raczej dynamicznym pulsem radzenia sobie z napięciami
wymogów istnienia.
A teraz przyjrzymy się pierwszym wersom Sadhany Guru Widjadhary
czyli Dużego Rigdzina.

Q

Padmasambhawa

A. Modlitwy wstępne
Przywołanie Guru





OG MIN CZIE KI JING KI PHO DRANG NA
DY SUM SANG GJE KUN GI NGO ŁO NI
RANG SEM CZIE KUR NGON SUM TON DZE PEJ
TSA ŁEJ LA MEJ SZIAB LA SOL ŁA DEB

W pałacu Akaniszty, w dharmadhatu, jesteś Ty,
który masz naturę wszystkich Buddów trzech czasów.
Ty, który ukazujesz mi mój umysł jako dharmakaję.
Modlę się do Ciebie, mój Rdzenny Guru.

Widzimy tutaj tradycyjny styl. Na początku zawsze pojawia się opis miejsca, a potem osoby. Tak to się zwykle przedstawia, a później znowu, w momencie powstawania mandali, zobaczymy, że opis miejsca także wyprzedza
opis osoby. Tak jak w życiu: świat już istnieje zanim się na nim pojawimy.
Nie pojawiamy się pierwsi, a potem świat, choć dla nas tak to może wyglą-
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dać. Chodzi tutaj o ideę, że odpowiednio do określonego miejsca, stajemy
się specyficzną osobą. Znowu, to co tu widzimy przypomina ideę współzależnego powstawania: to jak się manifestujemy w świecie zależy od naszego
otoczenia. To og min czie jing, czyli Akaniszta dharmadhatu, to najbliższe
wyrażenie jakiego można użyć, by określić położenie dharmakaji. Dla kogoś nieprzyzwyczajonego do takiego języka, brzmi on początkowo jak lista
dziwacznych imion. Niemniej, naprawdę są to techniczne nazwy opisujące
funkcję. To tak, jakby komuś, kto nic nie wie o silnikach samochodowych,
powiedzieć: „To jest gaźnik”. Dowiadujemy się czym jest gaźnik, potem powoli zaczynamy zauważać jaką spełnia funkcję i słowo nabiera znaczenia.
W wymiarze, o którym tu mowa, w najwyższej sferze istnienia jest ten, który
jest esencją wszystkich buddów. A „wszyscy buddowie trzech czasów” znaczy buddowie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Kim są buddowie
przyszłości? Jacyś ludzie nie tak bardzo od nas dalecy.
To bardzo ważne, bo nas się tutaj wlicza. To naprawdę istotne w tego
typu praktykach. Z jednej strony lokujemy coś na wysokiej pozycji i mówimy, że jest to naprawdę bardzo wyjątkowe, przemawiamy językiem hierarchii, a jednocześnie identyfikujemy się z tym układem i odnajdujemy w nim
miejsce, co sprowadza wszystko do bardzo horyzontalnej, demokratycznej
struktury. A kim jest osoba, do której się zwracamy? To nasz rdzenny guru,
który ukazuje naturę dharmakaji naszego umysłu.
Zawsze pojawia się to istotne pytanie, dlaczego w buddyzmie tantrycznym taką wagę przywiązuje się do guru? Głównie jest tak dlatego, że zadanie
jakie mamy przed sobą nie daje się osiągnąć racjonalnym umysłem, logiczną
dedukcją ani bardzo inteligentnymi dociekaniami. To kim jesteśmy nie jest
problemem, który da się rozwiązać, ale raczej stanem doświadczenia, w który trzeba wejść. Jeśli jest to – tak jak tu powiedziano – ten kto bezpośrednio
ukazuje ci naturę twego umysłu, to może musimy tylko zaprosić jakiegoś
szczególnego badacza neurologa, który zajrzy nam do mózgu i powie: „To
jest natura twojego umysłu”. Bez wątpienia mógłby dużo o tym powiedzieć,
a my moglibyśmy zyskać wiele informacji, lecz to by niczego nie zmieniło;
byłoby po prostu dalszym gromadzeniem wiedzy.
W pewien szczególny sposób nasze zwykłe poczucie tożsamości jest
zbudowane z wiedzy. Kiedy przyjeżdżamy na spotkanie takie jak to tutaj, wysłuchać nauk o Dużym Rigdzinie, poznajemy nowych ludzi i mówimy: „Hello” albo: „Skąd jesteś? Co porabiasz?”. Zadajemy im pytania dotyczące ich
życia i dostajemy odpowiedzi. Dzięki temu dowiadujemy się czegoś o danej
osobie. A jednak to nie znaczy, że poznaliśmy tą osobę. Nawet jeśli spotka-
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liśmy kogoś na takim kursie i postanowiliśmy za nim podążać, trwa to już
dwadzieścia lat, to przez te wszystkie lata niekoniecznie się znamy. Guru to
nie psychoterapeuta, nie zarabia dużych pieniędzy zadawaniem pytań dotyczących czyjegoś życia. W rzeczy samej, ktoś może być twoim guru i nic nie
wiedzieć o twoim życiu.
Dzieje się tak, ponieważ mowa tu o poziomie doświadczenia odmiennym
od tego, co zbudowane jest z opowieści, historycznych wydarzeń, uczuć, wrażeń i tak dalej. Dobrzy guru bywają bardzo szorstcy między innymi dlatego,
że nie potwierdzają przekonań, które sami mamy na własny temat. Wszyscy
żywimy jakieś silne wyobrażenia na temat tego, kim jesteśmy. Jeśli pozostajemy w obszarze uprzedzeń i założeń na ten temat, możemy nie dostrzegać
niczego nowego, a jedynie dodawać kolejny rodzaj opowieści. Zadaniem
guru jest więc otwarcie nowego wymiaru, nowego doświadczenia, a ponieważ każdy jest nieco inny, ten sam guru będzie się odmiennie zachowywał
wobec różnych osób. Przy CR Lamie mogliście to często zauważyć. Czasem
był dla kogoś naprawdę okropny, a w następnej minucie uśmiechał się do
innej osoby. Jednego dnia był miły, a następnego okropny dla tego samego
człowieka. C.R. Lama był bardzo nieprzewidywalną osobą. Nie w głębokim
sensie, lecz na zwykłym poziomie, nie można było na nim polegać. Zmieniał
zdanie na różne tematy: „Chcę tego... I tego...i tego”.
W naszej linii w ramach tybetańskiej tradycji guru wyróżniają się między innymi cechą, którą można łączyć z szamańskim wyobrażeniem trickstera9, jak w kulturach Indian Ameryki Północnej, czy w Azji Centralnej.
Trickster robi rzeczy kłopotliwe dla innych, trochę jak Drukpa Kunlej czy
Mułła Nasreddin, o których krąży wiele popularnych opowieści. Jest trochę
jak królewski błazen na dawnych dworach, któremu wolno mówić to, czego
mówić się nie powinno. Obecna uczennica C.R. Lamy, opowiadała mi, że
kiedy go spotkała po raz pierwszy, był akurat zaproszony na wykład w Paryżu, na jakąś doniosłą uczelnię, na konferencję. Uczestnicy zabierający głos
na konferencji prezentowali swoje wystąpienia, a potem wszyscy nad nimi
dyskutowali. Kiedy przyszła kolej na C.R. Lamę, ten zaczął mówić dziwne
rzeczy. Najpierw o pogodzie, potem o podróży, a im dłużej to ciągnął, tym
więcej ludzi wychodziło z myślą: „Co to ma być?!” Na końcu na sali zostało
jakieś dwadzieścia osób, a wtedy on zaczął mówić o dharmie. W żadnym wypadku nie było to grzeczne wobec organizatorów konferencji, a zatem w po9 Trickster – w religioznawstwie archetyp bóstwa lub szamana o przewrotnym, przebiegłym i żartobliwym sposobie funkcjonowania. Trickster jest kimś pomiędzy mędrcem, błaznem i kuglarzem,
ale jego działania dyktowane są mądrością – przyp.tłum.
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dobnych wypadkach trzeba być ostrożnym. Jeśli jesteś w środku podobnej
historii, to może być całkiem zabawnie. Jeśli jednak jesteś na zewnątrz, to
niczym wrzód na dupie, co tak czy owak przypomina wszystkie opowieści
o tricksterach.
Tradycyjnie mówi się, że ważne, by osoba była dojrzała. Jeśli ludzie nie
dojrzeli, nic się nie da zrobić. Jeśli ktoś nie jest gotowy, wszystko będzie tylko
stratą czasu. Tak samo w klinice. Kiedy ktoś przychodzi na psychoterapię,
ale nie jest gotowy albo nie chce w niej uczestniczyć, odsyłamy go do domu
ze słowami: „Wróć jak będziesz chciał coś ze sobą zrobić”. Niektórzy może
powiedzą, że opór sam w sobie jest pracą i trzeba sobie z tym radzić, ale fuzja
ze stanami lub nastrojami tworzy bardzo gęstą, lepką powierzchnię i gdy jest
się blisko, to bardzo trudno zachować przejrzystość. Dojrzałość ujawnia się
poprzez gesty sympatii, bliskości.
Inaczej niż w kulturze Zachodu, gdzie mamy większą tradycję wyjaśniania, w kulturze tybetańskiej, zwłaszcza gdy wiąże się z guru, nie o to chodzi.
Nie dotyczy ona wyjaśnień lecz doświadczeń. W tybetańskim klasztorze byli
również uczeni. Młodzi ludzie, którzy przybywali do klasztoru i chcieli się czegoś nauczyć, mogli uzyskać wiele wyjaśnień od uczonego, khenpo czy gesze.
A potem mieli możliwość otrzymać bardziej bezpośrednie instrukcje od guru.
Dlatego myślę, że dla ludzi Zachodu czytanie książek i posiadanie zaplecza
wiedzy jest takie ważne, zwłaszcza gdy skupiają się wokół kogoś, kto funkcjonuje głównie w roli guru. Inaczej powieje ten huragan, korzenie waszego drzewa dharmy nie będą zbyt głębokie i jest ryzyko, że was zdmuchnie.
Ogólnie mówiąc, czym jest dharma? Jest wiele różnych wyjaśnień, lecz
możemy wyróżnić jej dwa główne aspekty. Pierwszy – dharma może oznaczać rzeczywistość, prawdziwą naturę rzeczy, takimi jakie są. Drugi oznacza
nauki, albo inaczej, to czego nauczał Budda Siakjamuni i ludzie, którzy za
nim podążali w tej samej tradycji. Dharma oczywiście jest słowem sanskryckim, więc hinduiści także mówią o dharmie. Dżiniści także mówią o dharmie. Nie tylko buddyści mają dharmę.
Budda Siakjamuni w dharmie, której nauczał, stara się przede wszystkim
wyjaśnić dlaczego w życiu napotykamy trudności, a potem pokazać nam metody, ścieżki, aby się z nich wyplątać. Taka jest podstawa wszystkich nauk.
Z jednej strony mamy mądrość, czyli próbujemy zrozumieć, jak się sprawy
mają. Z drugiej strony mamy metodę, innymi słowy współczucie, a ponieważ współczucie może dotyczyć tak samo nas jak i innych, możemy używać
metod, które pomagają przejść od pomieszania do przejrzystości. Metoda to
zarówno umiejętności jak i narzędzia. Jeśli masz pociąć drewno, potrzebu-
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jesz piły, ale także umiejętności piłowania. Dotyczy to również praktyki, na
przykład podejścia do tekstu, o jakim mówimy, potrzebna nam metoda jako
narzędzie, lecz także umiejętności w jej stosowaniu.
O takim tekście, jak Duży Rigdzin ludzie zasadniczo mówią pudża. Pudża
oznacza kult. Taki rodzaj pudży pochodzi z hinduizmu. Historycznie rzecz
ujmując, ten rodzaj tekstów pojawił się w hinduizmie jeszcze przed buddyzmem. Buddyjscy mnisi praktykowali wyrzeczenie i medytację, natomiast
hinduistyczni bramini tradycyjnie wykonywali pudże. W okresie rozwoju
buddyzmu w Indiach nawróciło się na niego wielu hinduistów, którzy wprowadzili jednocześnie dużo własnych wyobrażeń. Stąd budowa buddyjskiej
pudży jest całkiem podobna do pudży hinduistycznej, inny jest jednak pogląd kryjący się za praktyką. W przypadku każdej metody trzeba koniecznie
uświadomić sobie pogląd, który wyjaśnia, dlaczego jej używasz. Na przykład,
jeśli jesteś żołnierzem, potrzebujesz ostrego bagnetu, ponieważ musisz nim
kogoś przebić. Jeśli jesteś chirurgiem, bardzo ważne byś miał ostry skalpel,
bo zamierzasz kogoś kroić. Metoda jest ta sama. Aspekty techniki mogą też
być takie same – odrobina fizycznego wysiłku. Trzeba jedynie żywić nadzieję, że pogląd nieco się różni!
Teraz przejdziemy do Praktyk wstępnych, które przedstawiają perspektywę poglądu, a potem ukazują, jak korzystać z metody. Najpierw mamy jednak pochwałę rdzennego guru, który bezpośrednio ukazuje mi naturę mojego umysłu, jak mówiliśmy wcześniej. Potem następują wersy przedstawiające
ogólny pogląd.

Pochwała Guru
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TA ŁA LONG CZIEN JANG PEJ DON TOG SZING
GOM PA TRIN DRAL NI MA TA BUR SAL
CZIE PA THAR CZIN DRUB PEJ TAG THON CZING
DRE BU KUN ZANG GO PHANG NGON DU GJUR
DRIN CZIEN LA MEJ SZIAB LA SOL ŁA DEB

Urzeczywistniłeś głębokie znaczenie rozległego wglądu,
Twoja medytacja jaśnieje niczym nie przesłonięte chmurami słońce.
Uzyskałeś oznaki siddhi oraz moc działania,
osiągnąłeś poziom Kuntu Zangpo.
Modlę się z oddaniem do Ciebie, Najłaskawszy Guru.

Ta zwrotka jest naprawdę bardzo ładna, bo przedstawia cztery aspekty
praktyki: pogląd, medytację, działanie i rezultat.
Pogląd polega na zrozumieniu istoty doświadczenia tej nieograniczonej, rozprzestrzeniającej się obecności, to znaczy dharmadhatu. To pogląd,
jaki powinniśmy mieć, sugeruje się także, że jest to pogląd jaki powinniśmy
wprowadzić w tę praktykę. Próbujemy tu zrealizować nieograniczoną pustkę.
Znaczy to, że jesteśmy gotowi zaangażować całe nasze oddanie, wiarę, całość
naszego istnienia w połączenie się z czymś otwartym i pustym jak niebo.
Ta fraza long czien jang pei don, bardzo głębokie, rozległe znaczenie, czym
to jest? To my sami. Sami jesteśmy tym wymiarem, a ponieważ nim jesteśmy,
powinniśmy zrozumieć czym jest. Na początku pogląd jest po prostu czymś,
co próbujesz zobaczyć, jest trochę jak mapa. Staramy się jednak utrzymać ten
pogląd, to znaczy, zachować to nastawienie. Mówi się tutaj więc: „Twoja własna natura, od samego początku, jest nieskończoną pustką bez granic”. Nie
jest złożeniem. Nie zależy od niczego w ogóle. To jest pogląd. Niezmiernie
ważne, by to zrozumieć, ponieważ pogląd jest tym, jak próbujemy postrzegać świat.
W ubiegłym roku poszedłem do okulisty i zbadał mi oczy. Potem zajrzał
do notatek i powiedział: „O, przepisałem ci jakieś okulary, ale ich nie nosisz”.
A potem dodał: „Wiesz, kiedy okulary siedzą w swoim pudełeczku, to w ogóle nic nie widzą”. Taka jest rzeczywistość. Pogląd jest jak te okulary. Możesz
mieć pogląd w książce, położyć na półce, albo mieć go przed sobą i czytać
pudżę bardzo szybko, ale pogląd może stać się czymś realnym, tylko jeśli się
go weźmie i patrzy nim na świat. Właśnie dlatego nazywa się go poglądem.
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Tała znaczy widzieć, znaczy tak trzeba doświadczać. Aby rzeczywiście stało się
możliwe spoglądanie przez te soczewki poglądu, musimy go używać. Kiedy
po raz pierwszy zakłada się okulary, to bolą oczy. Trzeba się przyzwyczaić do
tego nowego rodzaju doświadczenia, aby je utrzymać i się w nim rozluźnić.
Takie jest znaczenie medytacji, gompa. Medytacja to okazja, by zmienić
pogląd. Tutaj mówi się, że medytacja powinna być „czysta niczym słońce bez
chmur”. „Chmury” to nasze przekonania, nasze karmiczne przyzwyczajenia,
impulsy, osobista historia, z której budujemy jakieś wyobrażenie dotyczące
tego, kim jesteśmy. I oczywiście, kiedy próbujemy medytować, to pojawia się
więcej chmur niż słońca. Bardzo łatwo się rozpraszamy. Nasze zrozumienie
nie jest zbyt przejrzyste. Zapadamy się, wikłamy w różne rzeczy i tak dalej. To są chmury. Przez praktykę medytacji próbujemy jednak pozwolić, by
chmury się rozwiały, przejrzystość już tam jest, a wtedy pogląd ukazuje się
przez nas. Medytacja ma tę zaletę, że niewiele się dzieje, kiedy się ją robi.
Zwykle tylko siedzimy, a co najwyżej mamy trzymać coś w ręku i tym potrząsać. Jeśli porównać ze złożonością naszego zwykłego zachowania, jest
to całkiem proste. Zwykłe sytuacje są o wiele bardziej skomplikowane niż
cicha obserwacja oddechu. Medytacja tantryczna jest skomplikowana. Jest
skomplikowana właśnie dlatego, że stara się replikować zdarzenia zwykłego
życia, lecz w uproszczonej formie, tak byśmy zrozumieli, jak to się dzieje, że
się gubimy.
Trzecia linijka dotyczy czie pa. Czie pa oznacza postępowanie lub zachowanie. W istocie oznacza wszystko co robisz, gdy nie medytujesz. Mówi też,
że przez tą aktywność powinny się ukazać oznaki najwyższego osiągnięcia,
co oczywiście rodzi pytanie, jak powinien zachowywać się budda?
W tradycyjnym buddyzmie jest wiele książek dotyczących etykiety buddów. Ogólnie rzecz biorąc budda powinien siedzieć cicho i nie sprawiać dużych kłopotów. Powinien nosić czyste ciuchy i emanować licznymi tęczami.
O ile nam wiadomo, mimo że ofiarowuje mu się dużo jedzenia i picia, to
jednak nie je i nie pije, a już z całą pewnością nie sra i nie sika. Tak oto ludzie mają bardzo wiele wyobrażeń w kwestii tego, jak wygląda budda. Tradycyjnie wymienia się trzydzieści dwie większe i sześćdziesiąt cztery mniejsze
oznaki na ciele buddy. Na przykład posiada usznisza czyli fizyczną narośl na
czubku głowy, a między oczami mały guz urna. Na dłoniach ma wizerunki
konchy, błony między palcami i penisa, który się chowa w ciele, jak u konia.
Tyle nam mówi tradycja.
W Anglii w dawnych czasach wierzono, że ludzie z królewskiego rodu
mają błękitną krew. Istniało przekonanie, że wyjątkowe osoby mają odmien-
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ną psychikę. Wierzono również, że dotyk króla czy królowej potrafi leczyć
z trądu. W historii o życiu Buddy Siakjamuniego pojawia się mądry człowiek, którego radził się król – ojciec Siddharty, i który mówi: „Och, to dziecko, będzie wielkim królem, panem całego świata, albo wielkim joginem”.
W buddyjskiej tradycji jest wiele przykładów atrybutów królewskiej władzy,
które zostały dodane do opisów Buddy. Pojawia się zatem bardzo ważne pytanie: jak w ogóle dowiesz się, że spotkałeś buddę? Kto to wie? Większość
właściwości buddy pozostaje niewidoczna. Bardzo często ludzie uważają,
że spotykają buddę, ponieważ ktoś im o tym powiedział. Ktoś mówi: „Och,
Papa Rinpocze przyjeżdża. Wybierasz się na spotkanie Papy Rinpocze? Jest
cudowny!” Wchodzisz do tej sali i siedzi tam Papa Rinpocze. Pierwsze co
widzisz to tron, czyli jego miejsce do siedzenia oraz ładne kwiaty, potem siadasz i patrzysz, a potem nagle wszyscy wstają. No to ty także wstajesz. Wchodzi Papa Rinpocze. Papa Rinpocze zasiada. Potem ty też możesz usiąść. Tak
to się odbywało w podstawówce, kiedy nauczyciel wchodził do klasy. Są to
oznaki hierarchii, władzy, zróżnicowania i tak dalej, socjalizacji w ramach
układu określonych autorytetów. To coś, do czego wrócimy. Czym jest postępowanie buddy? Jak on się powinien zachowywać?
I wreszcie owoc, dre bu, czyli, że dochodzisz do etapu Kuntu Zangpo.
Kuntu Zangpo to pierwotny budda, symbolizuje doskonałe oświecenie, a zatem w pełni osadziłeś się w realizacji własnej prawdziwej natury. Ale kto
to wszystko zdobył? „Och, to mój, mój... Och! Mój cenny guru, on ma te
wszystkie miłe rzeczy!” Niespodzianka! A zatem, jeśli chcesz się dowiedzieć
jak zachowuje się budda, patrz co robi twój guru. To bardzo ważne.
Są tu możliwe dwa poglądy. Pierwszy, to jeśli jesteś w stanie wyodrębnić zasady i umowy, które pozwolą ci stwierdzić, czy coś jest dobre czy nie.
Są określone kryteria, pewne kategorie i jeśli coś do nich pasuje, to wiesz,
że jesteś bezpieczny. Drugi pogląd, ten który tutaj wprowadzono, jest taki:
wszystko pochodzi z dharmadhatu. Natura wszystkiego co się przejawia, niezależnie jak wygląda z wierzchu, jest czysta od początku. Jeśli to rozumiesz,
jest to oświecenie. Stan buddy to rozpoznanie natury własnej podstawy, tego
na czym się opieramy, a w tym wszystkie błędy czy ograniczenia same się
wyzwalają. To bardzo ważne. Dlatego Czetsangpa10 w swoim tekście mówi
tak wyraźnie, że niektórzy guru są biznesmenami, kłamią i oszukują dla zysku, inni są chamscy i gniewni, niektórzy guru mają wiele kobiet, inni się
często upijają, a jeszcze inni są mnichami. Niemniej postać, którą dana osoba
10 Obszerne ustne instrukcje drogocennego mistrza dharmy Czetsangpy Ratny Śri Buddy. W: James
Low Naturalna obecność. Wydawnictwo Norbu 2008.
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ukazuje nie jest ważna. Ważne jest to, że urzeczywistniają podstawę własnej
natury. To niezmiernie ważne. Z tego wynika jeden podstawowy pogląd: ponieważ nie wiemy jaka jest realizacja innych ludzi, powinniśmy traktować
każdego jakby był buddą; każdego powinniśmy traktować z nieograniczonym szacunkiem; musimy odnosić się do każdego z uznaniem i wiarą w jego
potencjał i możliwości.

B. Praktyki wstępne

W

ielu z nas musi mieszkać w bardzo brzydkich miastach i widzimy jak smutni i przygnębieni stają się ludzie, przez sam fakt
codziennego życia w brudzie i hałasie, przy jednoczesnym braku
zainteresowania ze strony innych. W takich okolicznościach warto pamiętać,
że w tantrze piękno pełni doniosłą rolę. We wprowadzeniu do tej sadhany,
CR Lama przedstawia linię przekazu głównej części tekstu. Potem następuje
pierwsza część nyndro, która nie pochodzi bezpośrednio z tego zbioru. Jest
to raczej ogólne nyndro, używane w połączeniu z wieloma termami Nudana
Dordże Drophana Lingpy. Przed samym nyndro jest powiedziane po prostu:
„Kłaniamy się przed rangrig gjalpo” co oznacza oświeconą naturę własnego umysłu. Potem mówi się, że w przyszłości życie będzie dla istot bardzo
trudne. Będą się łatwo poddawać rozproszeniu. W tym czasie, chociaż dharma się nie zmieni, choć nie zmieni się natura rzeczywistość, ludzie nie będą
mieli czasu na żadną praktykę. Dlatego, dla dobra tych głupich ludzi, którzy
nie mają zbyt wielkiej inteligencji, nauczam tej bardzo prostej praktyki. To
mówi tekst:
Pokłon mojej naturalnej świadomości, która jest królem.
W przyszłości czujące istoty będą dręczone pięcioma truciznami (głupotą,
gniewem, pożądaniem, dumą, zazdrością), znajdą się pod wpływem
wszechogarniającego lenistwa i wielu rozproszeń. Wszystkie dharmy są wolne
od odniesień i podobne wszechprzenikającej przestrzeni. Któż jednak chce
praktykować medytację, aby urzeczywistnić tę prawdę?
Dla tępych i głupich, którzy chcą praktykować, dla ludzi świeckich
oraz istot o miernej inteligencji, które są w stanie przyjmować schronienie
i praktykować tę Dharmę bez przerwy sześć razy w ciągu dnia,
ja (Padmasambhawa) pozostawiam te nauki.
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a. Cztery rozważania







KJE MA RIN CZIEN LY DI u DUM ŁA RA TAR
NIE KA CZI NE MI THOB SE DIR NIE
DAL DZIOR TONG LOG MA DZIE CZIE LA BUNG
NAM CZI NGE ME CZI ŁA MI TAG SOM
GE DIG LE DRE MI LU DOR LEN CZIO
RIG DRUG DUG NGAL SY KJANG ZO DU ME

Teraz mam to cenne ciało, tak rzadkie jak lotos udumbara, tak trudne do
zdobycia. Mogę nie uzyskać go w przyszłości. Mając taką sposobność
i korzystne warunki, powinienem gorliwie praktykować Dharmę. Nie wiem,
kiedy umrę, dlatego zawsze muszę pamiętać o śmierci i nietrwałości.
Wszystkie dobre i złe czyny mają konsekwencje — szczęście lub cierpienie.
To fakt, powinienem więc wiedzieć, jakie działania warto kontynuować,
a jakie porzucić. Nie ma nikogo, kto chciałby znosić cierpienia
sześciu światów samsary.

Są to podstawowe rozważania stosowane w podejściu hinajany, mające dać ludziom silne poczucie, że samsara jest niebezpiecznym i trudnym
miejscem. Normalnie mamy skłonność, by urządzać sobie życie w możliwie
najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób. Jeśli jednak twój dom płonie, ma-
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lowanie ścian w pokojach nie ma sensu. Bardzo często nie chcemy dostrzegać sytuacji, w której się faktycznie znajdujemy. W psychoanalizie mówi się
o obronach ego, o stłumieniu, rozszczepieniu, i tak dalej, a wszystko to są
sposoby unikania wglądu w rzeczywistość, bo ta jest bolesna. Jeśli jesteście
bardzo dobrzy w tłumieniu i rozszczepieniu, i tak dalej, możecie przekonać
samych siebie, że życie tak naprawdę nie boli. Możecie uwierzyć: „Och, zasadniczo jestem bardzo szczęśliwy/szczęśliwa, a tylko raz na jakiś czas przytrafia mi się coś złego”. Na tym poziomie buddyzm chce powiedzieć: „To
nonsens. Zasadniczo jesteś zupełnie rozwalony, a tylko od czasu do czasu
bywasz szczęśliwy”. To ludzkie życie, które teraz mamy jest rzadkie niczym
kwiat udumbara. Znaczy to, że za często się go nie dostaje. Jeśli przyjrzymy
się zboczu pagórka, rozkopiemy ziemię, odkryjemy miliony małych robaczków, wiele, wiele milionów insektów, lecz nie będzie tam ludzi.
Budda w swoich pierwszych naukach udzielonych w Parku Jeleni w Sarnath, przedstawił Cztery Szlachetne Prawdy: o cierpieniu, przyczynie cierpienia, końcu cierpienia i sposobach zakończenia cierpienia. Kluczowym
aspektem przyczyny cierpienia jest brak rozpoznania trzech cech uwarunkowanej egzystencji: nietrwałości, braku niezależnej wrodzonej natury
w rzeczach, oraz cierpienia. Te trzy współpracują wzmacniając się wzajemnie. Wiele naszych cierpień powstaje, ponieważ rzeczy są nietrwałe, a są one
nietrwałe, bo nie mają własnej osobnej natury. Zdawanie sobie jasno sprawy
z nietrwałości i śmierci jest ogromnie ważne. Choć na początku może sprawić, że będziecie nieco smutni i chwiejni, później was uszczęśliwi. Kiedy do
tego przywykniecie, to myśl o nietrwałości i śmierci będzie jak spuszczanie
wody w toalecie. Całe gówno waszego życia po prostu spływa. A ponieważ
nic nie będzie trwało, nie trzeba się aż tak bardzo angażować.
Sadhana mówi o osiemnastu aspektach cennego ludzkiego odrodzenia:

KJE MA RIN CZIEN LY DI u DUM ŁA RA TAR
NIE KA CZI NE MI THOB SE DIR NIE
DAL DZIOR TONG LOG MA DZIE CZIE LA BUNG

Teraz mam to cenne ciało, tak rzadkie jak lotos udumbara,
tak trudne do zdobycia. Mogę nie uzyskać go w przyszłości.
Mając taką sposobność i korzystne warunki,
powinienem gorliwie praktykować Dharmę.
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Wiele szczegółów dotyczących tego tematu można znaleźć w przypisach:
Istnieje osiem wolności: nie urodzić się w żadnym ze światów
piekielnych, głodnych duchów, zwierząt bogów, barbarzyńców
ani też pośród ludzi o błędnych poglądach; ósma wolność to nie
urodzić się idiotą. Jest dziesięć korzystnych warunków, z których
pięć pochodzi od nas samych: doskonałe ludzkie ciało, odrodzenie w kraju, gdzie naucza się Dharmy, zdrowe zmysły, niepopełnienie żadnego ze skrajnie negatywnych czynów i zaufanie do
Dharmy. Pięć pozostałych korzystnych warunków pochodzi z zewnątrz: Budda, który udziela nauk, same nauki, święta Sangha
praktykujących Dharmę i współczujący Guru, który przekazuje
Dharmę oddanym uczniom.
Naprawdę ważne jest zrozumienie, że wejście w dharmę może rzeczywiście przekształcić nasze życie. Oczywiście wielu ewangelików powie to samo:
„Gdy Jezus pojawił się w moim życiu, nagle wszystko się zmieniło”. W pewnej mierze to bez znaczenia, co pojawiło się w naszym życiu, dopóki nas to
odciąga od przesadnego zajmowania się własnymi ograniczonymi potrzebami, pragnieniami i fantazjami. W tym momencie możemy zacząć przyglądać się innym i dostrzegać, jakie to okropne nie mieć celu w życiu. Przyjąć
schronienie i wejść w dharmę, to dostać swego rodzaju mapę egzystencji, tak
że nawet jeśli wiatry karmy i życiowych sytuacji zdmuchną nas gdzieś tu czy
tam, to po burzy, mając mapę, możemy odnaleźć życiową drogę i pomyśleć:
„Cóż, tak czy owak chcę to robić”. Nadaje to życiu znaczenie, głębię i cel. To
jest naprawdę ważne.
Choć kapitalistyczny konsumpcjonizm dotyczy po prostu mocy nabywczej ludzi i wszystkich pod tym względem zrównuje, tak naprawdę ludzie
są bardzo różni. Sam buddyzm – a już na pewno jego tantryczna odmiana
– w żadnym wypadku nie sprzeciwia się bogactwu i pieniądzom. Możesz być
milionerem i praktykować tantrę, nie ma problemu. Problem z kapitalistycznym konsumpcjonizmem polega na tym, że głosi ludziom: „Jeśli to właśnie
kupisz, nałożysz na siebie, tym się obłożysz, to masz gwarancję, że twoje życie będzie dobre, będziesz bezpieczny”. A to jest kłamstwo! Prawdziwy pożytek płynie z wysiłku by nie polegać na przedmiotach. Tak to jest.
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NAM CZI NGE ME CZI ŁA MI TAG SOM
GE DIG LE DRE MI LU DOR LEN CZIO
RIG DRUG DUG NGAL SY KJANG ZO DU ME

Nie wiem, kiedy umrę, dlatego zawsze muszę pamiętać o śmierci
i nietrwałości. Wszystkie dobre i złe czyny mają konsekwencje — szczęście
lub cierpienie. To fakt, powinienem więc wiedzieć, jakie działania warto
kontynuować, a jakie porzucić. Nie ma nikogo, kto chciałby znosić
cierpienia sześciu światów samsary.

Zasługa i złe rzeczy powstają z przyczyn i mają swoje skutki; ta zasada
nigdy nie zawodzi, nigdy was nie oszuka. Trzeba być zatem bardzo ostrożnym, zaprzestać złych rzeczy i próbować robić dobre. Wreszcie, mówi się, że
niezależnie gdzie się trafi w sześciu światach, dostanie się tylko cierpienie. Te
wersy mają wzbudzić lęk. Głęboki lęk i niepokój.
Współcześnie wielu ludzi gra na giełdzie. Kupują udziały, akcje, ale to
oczywiście hazard. Prędzej czy później przewiduje się, że ceny się załamią.
Takie jest życie. Kiedy idzie ku lepszemu ludzie się cieszą, a kiedy ten sam
obszar się załamuje, wyglądają na bardzo zasmuconych. Nie masz wyboru,
bo z powodu siły swego przywiązania, reagujesz na sytuacje. Przydarza ci się
coś złego – nie masz wyboru – stajesz się nieszczęśliwy. Jeśli teraz umrzemy
i odrodzimy się w jakimś przerażającym świecie, odrodzimy się jako świnie,
będziemy bardzo nieszczęśliwi, a może nawet zbyt głupi, by wiedzieć choćby,
że powinniśmy czuć się nieszczęśliwi z powodu tego smutnego ograniczenia
naszego potencjału. Może słyszeliście kiedyś kwik zarzynanej świni – nie jest
szczęśliwa, ani trochę. Bardzo wiele sytuacji w życiu to nie szczęście. Mało, że
nie będziemy żyć w tym ciele bardzo długo, to jeszcze w następnym możemy
trafić gdziekolwiek. Dlatego mówią, że powinniśmy praktykować dharmę, bo
dharma w jakiś sposób próbuje zorganizować nam bilet do lepszego miejsca.
Niedawno w tym roku słuchałem lamy bon, który udzielał nauk dzogczen, a on na końcu powiedział: „Tak, ale oczywiście wy, ludzie Zachodu,
macie za dużo jedzenia, więc nigdy tego nie będziecie praktykowali”. Myślę,
że powinniśmy to potraktować poważnie, bo wykorzystujemy nasze pieniądze i władzę by zmieniać świat, by zmieniać coś po stronie przedmiotów, po
stronie sytuacji, aby nasze życie było łatwiejsze. Faktycznie, jeśli się mieszka
w mieście, to niemal wszystko, co widzimy jest wykonane przez ludzi, może
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przez ludzi zostać zmienione, ale Tybetańczykowi, który mieszka w małej
wiosce otoczonej ogromnymi górami, wśród zawodzącego wiatru, ludzkie
istoty wydają się naprawdę bardzo małe. Świat jest bardzo, bardzo wielki
i potężny, dlatego zmiana własnych nawyków ma większe znaczenie, niż
działanie mające na celu zmianę zewnętrznych czynników.
Na poziomie zwykłego szczęścia w tym życiu świetnie jest oczywiście
mieć centralne ogrzewanie i światło, dobre szpitale, to pod wieloma względami sprawia, że życie jest wspaniałe. Nie chodzi o to, że mamy się tego
wszystkiego pozbyć, ale w buddyjskich kategoriach, wpasowywanie się w ten
wspaniały postęp to nowy rodzaj głupoty, nowy rodzaj otępiania siebie, kiedy
to kupujemy tę fantazję, że mamy świat pod kontrolą, że możemy sprawić,
by rzeczy przybrały taki obrót, jaki chcemy. Głęboko w samej istocie racjonalnej nauki Zachodu tkwi fantazja o omnipotencji. Jest zimna noc, jedziesz
samochodem, droga może być trochę śliska i niebezpieczna, lecz w środku
jest ciepło, możesz nawet włączyć muzykę. Kiedy natomiast jesteś zmuszony iść w ciemnościach na dół po śniegu, przez las, potykając się i upadając,
masz zupełnie przemoczone buty, to twoje odczucia na temat śmierci będą
inne. Tak oto bardzo nam łatwo zapominać, że umrzemy. Nawet jeśli niektórzy z naszych dobrych przyjaciół umarli, może niestety oni umarli, ale
my nie umarliśmy i pojawia się swoisty rodzaj satysfakcji, że ktoś umiera,
ale nie ty. Czasem czujesz smutek, ale wiesz dokąd poszła śmierć: do drzwi
sąsiada, nie do twoich. Jednym z wielkich błogosławieństw bycia terapeutą
jest to, że przez cały czas siedzę z ludźmi, który cierpią – a ja nie. W gruncie
rzeczy nawet pieniądze otrzymuję za to, że to oni cierpią. Świetna rozgrywka! W psychoterapii mówi się o „empatycznym dostrojeniu się”, czyli kiedy
Robert cierpi i ja naprawdę czuję jak cierpi, ale to nonsens, bo tak naprawdę
to on cierpi, a ja czuję się blisko jego cierpienia. To nie to samo. To ważne, bo
jako ludzie jesteśmy bardzo głupi. Makabryczne rzeczy dzieją się na świecie,
w Kosowie, we Wschodnim Timorze, i tak dalej. Możemy zobaczyć w telewizji. Czujemy się nieco zasmuceni, a potem idziemy na obiad i sobie myślimy:
„Och, cóż, tak czy owak moje życie jest ok”. Oto dlaczego, mimo że te cztery
rozważania są bardzo proste i często sobie myślimy, że je znamy, stanowią
tak naprawdę ważne narzędzia, których trzeba używać, bo są tak zaprojektowane, by odwrócić umysł, otworzyć lukę, wyrwę, a w niej można umieścić
nowy pogląd dharmy.
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b. Schronienie i rozwijanie oświeconej postawy





HRI RANG DUN CZIE JING PE MA NI DEJ TENG
KJAB KUN DAG NI RIG DZIN PE MA DZIUNG
DRUB NIE TSEN CZIOG GJE DANG RIG DZIN TSOG
TSA SUM GJAL ŁEJ KIL KHOR DZOG PAR SAL

Hri. W rozległej przestrzeni przede mną, w sercu lotosu, na dysku słońca
i księżyca znajduje się uosobienie wszelkich aspektów schronienia,
Widiadhara Padmasambhawa wraz z ośmioma wspaniałymi formami,
które osiągnęły siddhi, oraz z orszakiem Widiadharów. Teraz medytuję
na pełną mandalę Trzech Korzeni zwycięskiego Buddy.




NA MO DAG DANG THA JE SEM CZIEN GI
LU ME KJAB NE NAM LA KJAB SU CZI
DZIANG CZIUB SEM KJE DRO LA THUG DZIE ZIG

Pokłon. Ja i wszystkie czujące istoty przyjmujemy schronienie w niezawodnych obiektach schronienia. Rozwijamy motywację pomagania innym. Proszę,
spójrzcie ze współczuciem na nas, którzy toniemy w oceanie samsary.
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Chronimy się, kiedy się boimy. Jeśli się nie boisz, nie potrzebujesz schronienia. To bardzo ważne. Oto dlaczego praktyka dharmy niektórych ludzi jest
bardzo powolna. Tracą kontakt ze swym lękiem, a wówczas robią praktykę,
gdy im się spodoba, zamiast robić ją, po tego potrzebują. Czime Rigdzin Rinpocze miał dość poważną cukrzycę, poziom cukru w jego krwi ciągle skakał
w górę, to znów opadał, więc musiał go wyrównywać zastrzykami. Z nami
jest tak samo. Nasze śledzony, nasze dharmiczne śledziony nie pracują, więc
nadzieje i lęki przez cały czas skaczą w górę i opadają. Jeśli nie będziemy sobie
robić w odpowiedni sposób tych dharma-zastrzyków, to poważnie zachorujemy. Sądzę, że wszyscy tu wiedzą, że Czime Rigdzin był bardzo niedobrym
pacjentem i nie lubił zwracać uwagi na swój poziom cukru. Kiedy tylko miał
okazję zjeść coś innego, to ją wykorzystywał, a potem Gudrun musiała na
niego krzyczeć. Rinpocze nie chciał przyjąć do wiadomości, że był cukrzykiem. Wiedział tylko: „Lubię takie jedzenie”, to przyjmował do wiadomości,
nie chciał jednak nic słyszeć o cukrzycy. Dokładnie tak się zachowujemy. Nie
chcemy nic wiedzieć o samsarze. Chcemy wiedzieć tylko o rzeczach, które
nam się podobają. Chcemy robić to, co lubimy, a potem jesteśmy bardzo zaskoczeni, gdy mamy problemy. Bardzo ważne jest obserwowanie własnego
stanu. Przyjęcie schronienia ustawia wskaźnik naszej intencji na zmianę naszego życia. Zostanie to dokładniej omówione później.

c. Praktyka w siedmiu częściach







NA MO CZI NANG SANG ŁEJ MAN DAL KO DE BUL
CZIAG TSAL CZIO BUL NIE SZIAG DZIE JI RANG
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CZIE SUNG KUR SZIUG GE ŁA JONG LA NGO
CZIOG DANG THUN MONG NGY DRUB DENG DIR TSOL
TSOG SZING RANG LA THIM PE DIG DRIB DAG
RANG GJU DOR DŻE SEM PE DZIN GI LOB

Pokłon. Wizualizuję i ofiarowuję zewnętrzne, wewnętrzne
i tajemne mandale. Kłaniam się, składam ofiary, wyznaję swoje błędy
i negatywne działania, cieszę się szczęściem i zasługą innych. Proszę o nauki
Dharmy, błagam obiekty schronienia, by pozostały dla dobra wszystkich istot.
Dedykuję zasługę oświeceniu innych. Proszę, udzielcie nam zwyczajnych
i najwyższego siddhi. Orszak bóstw rozpuszcza się w światło i wnika we mnie,
oczyszczając wszelkie błędy i zaciemnienia. Oby nasze umysły zostały
pobłogosławione przez Dordże Sempa!

Ofiarowanie mandali, które tu widzimy, ma na celu wygenerowanie zasługi. I znów, wynika to z określonego momentu w historii dharmy, kiedy
powstała idea, że oświecenie jest czymś, co się uzyskuje odbywszy pewną
podróż, a żeby wyruszyć w podróż, jak zwykle, trzeba mieć określone środki.
Jeśli chodzi o oświecenie, są nimi dwa nagromadzenia: zasługi i mądrości.
Jeśli patrzeć z punktu widzenia Tybetańczyków, a są to bardzo praktyczni
ludzie, nagromadzenia te dotyczą przyczyny i skutku. Zasadniczo, w modlitwach chrześcijańskich mówimy: „O, dobry Boże, prosimy cię pokornie
byś nam to dał”. I szczerze, to nie wiemy czy Bóg nam da czego chcemy, bo
jesteśmy bardzo złymi dziećmi i tatuś może nam na to nie pozwolić. Tak są
zbudowane modlitwy chrześcijańskie.
Z ofiarowaniem mandali jest zupełnie inaczej. Dajesz mandalę Buddzie,
a on daje ci coś w zamian. To bezpośrednia wymiana. Budda nie potrzebuje
twojej mandali, ale cieszy się, gdy ją dostaje. Ty ofiarowujesz mu mandalę,
a on daje ci coś w zamian. Bardzo ważne, byśmy to rzeczywiście zrozumieli. Ten pogląd różni się od pełnej niepokoju relacji ojciec-dziecko, jaka jest
w chrześcijaństwie. Tutaj mamy rodzaj kontraktu, interaktywnego związku,
przyczynowości. Jeśli coś ofiarujesz, otrzymasz jasną odpowiedź. Nie wiążą
się z tym wątpliwości ani jakaś szansa, która może się ziścić lub nie. Składamy
ofiary wszystkim buddom, bodhisattwom i tak dalej. Są uszczęśliwieni. Rozpuszczają się w światło, a potem wnikają w nasze ciała. To pierwszy poziom
oczyszczenia, dzięki niemu zostajemy pobłogosławieni przez Wadżrasattwę.
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W buddyzmie tybetańskim Wadżrasattwa stanowi bardzo ważne bóstwo. Jego imię oznacza „niezniszczalną istotę” lub „niezniszczalną naturę”,
a reprezentuje on przejaw naszej natury buddy w niezmiennej postaci. Nasza
natura jest tak naprawdę Wadżrasattwą, jednak wskutek karmy, wskutek nawyków i skłonności, straciliśmy z nią kontakt, więc modlimy się do Wadżrasattwy, by przypomnieć sobie, że sami nim jesteśmy.
Weźmy na przykład nastolatkę, która ma anoreksję. Kiedy ją poprosimy,
by spojrzała na siebie w lustrze, to ona zobaczy siebie jako o wiele grubszą
niż ją widzą inni. Musimy więc pomóc tej dziewczynie dostrzec siebie taką
jaka jest, zobaczyć rzeczywistość, fenomenologiczną rzeczywistość – to co
jest – dojrzeć, że to o wiele bardziej realne niż ta percepcja wynikająca z fantazmatu, który w sobie dusi. Tak samo z nami. Patrzymy w lustro samych
siebie i widzimy własne błędy, pomieszanie, ograniczenia. Kiedy robimy tę
praktykę, spoglądamy w lustro i próbujemy zobaczyć obraz Wadżrasattwy.
Wadżrasattwa jest naszą prawdziwą naturą, więc jeśli naprawdę go widzimy,
to się budzimy, sami jesteśmy Wadżrasattwą, a wówczas fantazje i złudzenia
w rodzaju: „Jestem złym człowiekiem, nie potrafię tego zrobić, chciałbym
być bardziej..”. Wszystkie tego typu historie, które przerabiamy raz po raz,
odpływają.
W buddyzmie tybetańskim bóstwa to metody. Są po to, by ich użyć.
Czcimy te bóstwa jako metody dla rozpoznania kim my jesteśmy. Nie chodzi
o ustalenie absolutnej hierarchii w świecie, ale raczej o wykorzystanie własnej
skłonności do idealizacji, o skupienie jej na czystej formie pustki, aby rozpoznać własną naturę. Ta medytacja Dordże Sempa, medytacja Wadżrasattwy
jest bardzo krótka, lecz zawiera istotę wszystkich tantrycznych praktyk.

d. Medytacja Dordże Sempa
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HRI RANG GI CZI TSUG PE DA DZIA O LONG
LA MA DOR SEM DOR DŻE DRIL DZIN KAR
LONG KUJ GJEN DZOG THUG KAR DA TENG HUNG
JIG GJE KOR ŁAR DU TSI GJUN BAB NE
TSANG BUG NE SZIUG DIG DRIB DAG PAR SAM

Hri. Ponad moją głową, na lotosie i dysku księżyca, otoczony chmurą
tęczowego światła, znajduje się mój Guru w formie Dordże Sempa.
Jest biały, trzyma dordże i dzwonek, nosi wszelkie ozdoby sambhogakai.
W jego sercu na dysku księżyca znajduje się sylaba Hung, wokół której krąży
stusylabowa mantra. Spływa z niej oczyszczający nektar, który wpływa przez
otwór na szczycie mojej głowy, całkowicie oczyszczając wszystkie negatywne
czyny, zasłony i błędy.
W sercu bóstwa jest sylaba nasienna, hung, a wokół obraca się mantra.









OM BEN DZA SA TO SA MA JA MA NU PA LA JA
BEN DZA SA TO TE NO PA TIŚ THA DRI DHO ME BHA ŁA
SU TO KA JO ME BHA ŁA SU PO KA JO ME BHA ŁA
A NU RAK TO ME BHA ŁA SARŁA SIDDHI MAME TRAJA TSA TSA
SAR ŁA KAR MA SU TSA ME TSIT TAM ŚRI JAM KU RU HUNG
HA HA HA HA HO
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BHA GA ŁAN SAR ŁA TA THA GA TA BEN DZA MA ME MUN TSA
BEN DZA BHA ŁA MA HA SA MA JA SA TO A

Pięć pierwotnych mądrości. Dordże Sempa, poprzez moc swoich ślubowań,
ochraniaj mnie i wszystkich tych, którzy z ufnością podążają za Tobą.
Dordże Sempa, musisz mnie usłyszeć, prowadzić i myśleć o mnie.
Proszę, oczyść wszystkie moje negatywności.
Bądź ze mną, nieoddzielny ode mnie.
Udziel mi wszystkich mocy. Uczyń wszystko, co konieczne.
Wszelkie karmiczne pozostałości w moim sercu muszą stać się pustką.
Udziel mi dharmakai, sambhogakai, nirmanakai, swabhawikakai.
O, Zwycięski, który jesteś jak wszyscy Tathagatowie, Dordże Sempa, utrzymuj
mnie w swoich myślach. Dordże Sempa. Niezniszczalne ślubowania.
Muszę otrzymać siddhi! Muszę wypełnić swoje ślubowania!
Mantra obraca się w spirali, wychodzi z hung. Kręci się i wznosi, potem
opada. W miarę jak się obraca, wypływają z niej promienie światła i zmieniają się w dud tsi czyli oczyszczający nektar, który wypełnia ciało Wadżrasattwy, a potem spływa w nasze ciało.

Potem jest prośba o przebaczenie i krótka mantra Wadżrasattwy.





OM SAMAJA A SAMAJA HUNG SAMAJA BEN DZA SAMAJA
DAG SZIEN GI TSE RAB KHOR ŁA THOG MA ME PA NE SAG PEJ
DIG DRIB NIE TUNG DRI MEJ TSOG THAM CZIE TSA ŁA NE
DZIANG SZING DAG PAR DZIN GI LAB DU SOL
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Ślubowania ciała, mowy i umysłu — proszę, wybacz moje uchybienia.
Ślubowania wadżrajany — wybacz moje uchybienia.
Ja i wszystkie istoty w niezliczonych poprzednich żywotach gromadziliśmy
zaciemnienia, błędy i splamienia sprawiające, że odradzamy się w niższych
światach. Pobłogosław nas swoją oczyszczającą mocą
i oczyść wszystkie błędy i zaciemnienia.


OM BEN DZA SA TO HUNG A

Om. Niezniszczalna Istoto, oczyść mnie!

Niektórzy potrafią wizualizować albo wyobrażać sobie rzeczy bardzo wyraźnie. Mogą widzieć je w trzech wymiarach, w różnych kolorach, w ruchu.
Inni nie umieją w ogóle nic zobaczyć. Na poziomie tantrycznej praktyki zwanej mahajoga, uważa się, że niezmiernie ważna jest dokładność wizualizacji. Ale ta praktyka, którą tu robimy nie jest mahajogą. To mieszanka stylów
mahajogi, anujogi i dzogczen. W anujodze od wyraźniej percepcji ważniejsze jest odczucie. Mahajoga dotyczy oczyszczania przedmiotów, a anujoga
skupia się na oczyszczaniu podmiotu. W dzogczen oczyszcza się oba aspekty. A to znaczy, że nawet jeśli nie możesz nic wizualizować, to nie szkodzi,
masz tylko zaufanie. Masz po prostu jakieś wyobrażenia, odczucia. Wrażenie
jest ważne, bo kiedy przychodzi, mięśnie się zaciskają i podciągasz od dołu.
Nawet nie wiedząc nic o praktyce tsalung i bez znajomości wszystkich skomplikowanych technik oddechowych, sam robisz w tym momencie tsalung.
Świadomość wchodzi w kanał centralny i uzyskujesz błogosławieństwo.

Dordże Sempa
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Odczucie jest czymś nam bliższym, percepcja jest bardziej na dystans.
Jeśli wizualizujemy Padmasambhawę bardzo wyraźnie, lecz nie mamy żadnych wrażeń, nic nam to nie da, jak również nic to nie da Padmasambhawie.
On nie potrzebuje, byśmy na niego patrzyli. A jeśli nawet nie możemy zobaczyć Padmambhawy zbyt wyraźnie, to o ile mamy odczucia, coś zyskujemy,
bo przez odczucie nawiązujemy kontakt.
Samo wyjaśnienie praktyki jest bardzo proste. Najwyraźniej ważne, by
mieć wiarę. Musimy wierzyć w to, że coś się wydarza. Bardzo to przypomina
teatr. Kiedy wybieramy się do teatru albo do kina, najważniejszą rzeczą jest
odłożenie na bok swego niedowierzania. Ludzie wchodzą na scenę i przedstawiają siebie jako to czy owo. Nie są tym naprawdę, są aktorami, ale musimy wierzyć, że oni tym są. W im większym stopniu pozwolimy sobie wejść
świat przedstawiony w teatrze, tym większe zrobi na nas wrażenie. Czasami
wybieramy się na komedię i okazuje się, że zaśmiewamy się z czegoś zupełnie
głupiego. Nawet nie ma to sensu, ale się śmiejemy. Tak samo tutaj: teraz robimy teatr Dordże Sempa! Oto Dordże Sempa. Jest bardzo jasny, ma dzwoneczek – dzyń, dzyń, dzyń – to jest teatr! Dobrze wiemy, że czytanie sztuki jest
czymś całkiem innym niż wyjście do teatru i oglądanie jej na scenie. Dlatego
tak fajnie robi się pudże z C.R. Lamą – on jest mistrzem teatralnych przedstawień. Teatr jest czymś wspaniałym. To nie jest obraźliwe, mówić, że tantra to
teatr. Teatr jest czymś doskonałym. Całe życie to teatr. W sanskrycie mówią
lila, gra. Mamy lila Kriszny, a tutaj jest lila Dordże Sempa. Oto sztuka Dordże
Sempa, przedstawienie, w którym coś się odgrywa i... nic się nie dzieje. Teatr
jest realny, iluzja jest czymś realnym. To czym żyjemy na co dzień, to teatr.
Nasza rzeczywistość jest złudzeniem.
Być może znacie Hamleta Szekspira. W tej sztuce wykorzystuje się technikę „gry wewnątrz gry”. Spotyka się ją w różnych przedstawieniach, ale w tej
jest bardzo fajnie zrobiona.
W skrócie – zmarł ukochany ojciec Hamleta, został otruty. Hamlet jest
przekonany, że to jego matka zaaranżowała otrucie ojca, bo ma romans z kimś
innym. Dysfunkcyjna rodzina. Hamlet jest załamany. Wariuje, wrzeszczy na
ludzi, a matka wciąż powtarza: „Och, uspokój się, uspokój się. Życie się zmieniło. Tak czy owak, jakoś sobie poradzisz” on jednak powtarza: „Coś mi tu
śmierdzi, coś tutaj gnije!” Kiedy do zamku przyjeżdżają wędrowni aktorzy,
Hamlet dogaduje się z nimi i pisze dla nich sztukę, w której król zostaje otruty. Królowa i nowy król oglądają więc tę sztukę i nagle nowy król wpada
w wielki gniew, jest zbulwersowany.: „Co to ma być?!” Czuje się oskarżony.
Hamlet mu się przygląda: „Ha, ha, ha, teraz wyszło na jaw!” a zatem w ob-
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rębie sztuki Szekspira mamy przedstawienie polegające na tym, że matka
i ojczym udają, że nic się nie stało, a potem trzecią grę, dramatyczny wybuch,
który obnaża fałsz tego wcześniejszego przedstawienia i na pierwszy plan
wychodzi dramat życia.
Podobnie w dharmie, czy tej właśnie pudży, mamy scenariusz przedstawienia. W ramach tego tekstu, naszej sztuki, przedstawienie bycia Jamesem
czy Robertem zostaje zakłócone koniecznością wejścia w rolę Wadżrasattwy.
Aby jednak przedstawienie pełniło swą funkcję, trzeba w nie uwierzyć, trzeba w to wejść, bo jeśli naprawdę wierzymy w scenariusz bycia Jamesem czy
Robertem, czy Rainerem, czy kimkolwiek innym, i przez cały czas czytamy
swój własny scenariusz, tak że te słowa pudży wypowiadamy tylko jako coś
zewnętrznego, podczas gdy naprawdę wciąż czujemy: „Jestem James, jestem
James”, to nic się nie zmieni. Oto dlaczego w tybetańskich klasztorach bardzo
pięknie dekoruje się scenę. Rozwieszają wiele malowideł i flag, mają piękne
posągi, światła, kolory, muzykę, są nawet dzwonki i bębny, które angażują
publiczność. Mają tam wszystko.
Oto podwójna rozgrywka. Spektakl pudży porywa cię od ciebie samego,
byś mógł do samego siebie powrócić. Dlatego wiara jest tak ważna. Wiara to
metoda. Nie polega na tym, że śpiewasz i tracisz swoją wolność, że stajesz się
niewolnikiem kultu, ale raczej używasz wiary, która jest bardzo intensywnym
skupieniem uwagi, jako metody wejścia w ten dramatyczny ruch, który prowadzi do głębokiej psychoduchowej przemiany. Dzieje się tak, bo wiara to
rodzaj postawy, która pozwala różnym możliwościom zaistnieć. To nie jest
wiara w to, że jakiś wielki Papa nas zbawi. Wiara jest raczej czymś, co robisz
by zmienić relację z samym sobą, tak by móc zrozumieć coś nowego. Wiara
to mieszanina otwartości i zaufania. Dla przykładu, ktoś kto chce zjechać
na nartach ze zbocza, choć jest to dość trudne, bo może po drodze trzeba
skoczyć, ktoś taki musi pozwolić, by się to działo, pomyśleć po prostu: „Och,
mogę to zrobić”.
Wiąże się to z kwestią, którą poruszyliśmy wcześniej, chodzi o związek
między niepokojem a kontrolą. Zwykle, gdy dopada nas niepokój, próbujemy
kontrolować co się dzieje na zewnątrz. Lecz dobry narciarz, jadący slalomem,
nie może sztywno wszystkiego pilnować. Musi stosować bardzo rozluźnioną
kontrolę. Powinien umieć pracować z tym, co się pojawia. Tego samego możecie doświadczać w tańcu, gdy trzeba się rozluźnić, aby się odnaleźć. Musisz porzucić kontrolowanie i definiowanie siebie, aby otworzyć przestrzeń,
w której odkrywasz siebie w nowy sposób. Taką naprawdę funkcję pełni wiara w podobnych praktykach, to metoda na doświadczenie przemiany.
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Praktyka Dordże Sempa jest naprawdę bardzo ważna, bo w efekcie na
końcu powinieneś wierzyć, że twoja natura jest czysta. I mało, że w to wierzysz, ale nawet zaczynasz doświadczać jej jako takiej.
Co tutaj oznacza „czysty”? W ramach poglądu dzogczen, który przekazuje ten tekst, istnieją dwa poziomy czystości. Jest czystość, która istnieje od
samego początku, po tybetańsku kadag, oraz czystość jako wolność od zaciemnień, drime dagpa. To znaczy, że od samego początku nasza prawdziwa
natura, natura buddy, była czysta, nigdy w żaden sposób nie została zasłonięta, lecz wskutek działania niewiedzy, lgnięcia i pomieszania, błąkaliśmy
się w samsarze i zbieraliśmy karmę, trwaliśmy w stanie zaciemnienia, reagowaliśmy, wypełnialiśmy się zabawnymi wyobrażeniami na własny temat, nadziejami i lękami, wieloma, wieloma rzeczami rozpadającymi się wokół nas.
Wszystkie te zaciemnienia można usunąć. Gdy się je usunie, odsłania się ta
pierwotna czystość. Kiedy ją zrealizujesz, urzeczywistnisz, że nigdy nie była
zaciemniona. Oto dramat paradoksów, rzeczy nie są tym, czym wydają się być.
Jeden z moich nauczycieli, Czatral Rinpocze, tłumaczył mi, że to jakby
ktoś leżał w łóżku i śnił koszmary. Obok jest jego brat, który nie śpi i szarpie go, żeby obudzić. Naprawdę ten człowiek leży w łóżku, gdzie jest ciepło
i bezpiecznie. Brat to guru, który nim potrząsa i mówi: „Obudź się, obudź
się! Nie ma się czego bać, jesteś bezpieczny we własnym łóżku”. Samsara to
teatr koszmaru, oto czym jest. Wydaje się, że tak wiele wydarza się rzeczy
realnych, ważnych, potężnych, które nas przytłaczają, lecz tak naprawdę, niczym we śnie, niczym w koszmarze, niczego w gruncie rzeczy nie ma, to
wszystko nie ma żadnej substancji. Jednak osoba, która jest pogrążona w głębokim śnie, gdy się ją obudzi, po chwili znów zasypia. To właśnie robimy.
Otrzymujemy inicjację, ale jesteśmy głęboko uzależnieni od naszego snu, od
naszego przedstawienia. Dlaczego? Bo jesteśmy gwiazdą swego przedstawienia. W naszym show świat się kręci wokół nas. Kiedy budzimy się chociaż
trochę i zyskujemy więcej obecności, nasz spektakl trwa nadal, ale w świecie,
w którym odbywają się również spektakle innych ludzi. I znów, paradoksalnie, to przez rozpoznanie, że mamy zaledwie maleńki swój udział w tym
całym przedstawieniu, osadzamy się w swojej podstawie, w samym centrum
zdarzeń. Dlatego ważne, by poczuć klimat tych tybetańskich pudż. Nie obciążają ich zmartwienia, niepokoje, powaga. Jest tam rozluźnienie, ufność,
otwartość, poczucie, że mamy prawo używać tych metod, które kierują nas
z powrotem do domu.
Ogólnie rzecz biorąc w tantrze i w dzogczen próbujemy urzeczywistnić
pogląd niedualności. Niedualność, niedwoistość oznacza, że nie zajmujemy
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się dwoma osobnymi rzeczami, na przykład przedmiotem i podmiotem,
sobą i innym, gorącym i zimnym, samsarą i nirwaną. Zdajemy sobie sprawę,
że wszystkie przeciwieństwa, jako pozbawione własnej natury, tak naprawdę nie mają podstaw dla stwarzania opozycji. Na przykład, kiedy weźmiemy
zwykłe wyobrażenia gorąca i zimna: tu mamy coś gorącego, a tu coś zimnego. Możemy powiedzieć: „Gorąco jest przeciwieństwem zimna”, ustawiamy
je plecami i wędrują każde w swoją stronę. Bierzemy coś do ust i myślimy:
„Nie jest za gorące”. Jeśli nie jest za gorące, to znaczy, że idzie w przeciwnym
kierunku. Jaki to kierunek? Zimno. A zatem nie stoją do siebie plecami, tylko
są jakoś powiązane. Wszystkie przeciwieństwa są ze sobą połączone. Tak oto
„gorące” samo w sobie nie ma znaczenia. Nie można mieć wyobrażenia gorąca bez wyobrażenia zimna. Latem, gdy ci gorąco, jesz lody. Lody są jak śnieg.
Zimą, gdy ci zimno włączasz ogrzewanie, które jest jak lato. Pogląd niedualności nie jest czymś bardzo świętym i wzniosłym. Jest zwyczajny. Zimno
i gorąco są powiązane i zachodzi ruch między tymi skrajnościami, a więc nie
są to postawione do siebie tyłem oddzielne rzeczy, ale przypominają raczej
punkty w ruchu fali, gorąco/zimno, gorąco/zimno.
Podobnie w tradycji hinajany, a zwłaszcza w tybetańskim poglądzie tej
tradycji, samsara i nirwana stoją do siebie plecami. Nie lubimy samsary,
chcemy dostać nirwanę. Chcemy dostać nirwanę, bo nie jest jak samsara.
Gdyby okazały się tym samym, to bylibyśmy bardzo rozczarowani. Kiedy
wybieramy się do Indii, nie chcemy dostawać tam wurst i kartoffel. Zasadniczo liczymy na odmianę.
Jednak w ramach poglądu mahajany, a zwłaszcza gdy chodzi o zrozumienie natury pustki jako absolutnego braku wszelkiego wrodzonego niezależnego istnienia, jak to ujmuje madhjamika, to co bierzemy za wrodzoną istność dowolnej rzeczy jest po prostu serią nazw, które stosuje się do zjawiska,
koncepcji, doświadczenia. Dochodzimy przez to do zrozumienia, że nie ma
niezależnej wrodzonej istności w samsarze i nie ma jej w nirwanie. Innymi
słowy, wszystko jest puste. Kiedy rozpoznajesz, że wszystko jest puste, twoje
doświadczenie zwie się nirwana. Gdy sobie nie uświadamiasz, że wszystko
jest puste, twoje doświadczenie zwie się samsara. Tak oto samsara i nirwana
mają tę samą podstawę, czyli pustkę i ukazują się całkowicie zależnie od tego
czy rozpoznajesz prawdziwą naturę, czy też nie rozpoznajesz prawdziwej natury. Wszystkie metody stosowane w buddyzmie da się uporządkować na
kontinuum, zależnie od tego w jakim stopniu przejawiają absolutną wiarę
w pustkę i tożsamość z nią.
Na przykład, może chcemy zebrać trochę zasługi, więc myślimy: „W na-
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stępnym życiu pójdę do piekła, bo jestem takim złym człowiekiem, dlatego
każdego dnia będę palić jedną lampkę maślaną z nadzieją, że zbiorę trochę
zasługi, by moje doświadczenia w piekle nie były aż tak złe”. Piekło jest realne, lampka jest realna, zasługa tak samo, zbierzmy je wszystkie razem,
a dostaniemy trochę pożytku. Tak to wygląda na jednym końcu. Na drugim, jeśli naprawdę wejrzymy w naturę własnego umysłu i rozpoznajemy, że
od początku nic tam nie było, nasz własny umysł nie ma wrodzonej natury,
wszystko co w nim się pojawia też jej nie posiada – przy takim nastawieniu
nie ma w ogóle żadnych zaciemnień do usuwania. To my sami konstruujemy
dla siebie wizję tego jaki jest nasz świat, co w nim realne, a co fałszywe. Zgodnie z poglądem niedualności, który jest podstawowym poglądem dzogczen
i wyższych tantr, od samego początku nic się nigdy nie narodziło.
Siedzimy na przykład w tym pokoju. To zdanie łatwo zrozumieć, bo rozglądamy się wokół i myślimy: „Tak, siedzimy w pokoju”. Jaki jest status tego
pokoju? Oczywiście, ci dobrzy ewangelicy, którzy go zbudowali, oczekują,
że kiedy wyjedziemy w niedzielę po południu, budynek będzie tu nadal. Jeżeli wraz z naszym wyjazdem, odjedzie część budynku, napiszą wściekły list
i zażądają odszkodowania. Naturalnie, zwykła percepcja polega na tym, że
budynek istnieje. Kiedy się jednak rozejrzymy, zobaczymy drewniane deski.
Można je wszystkie rozebrać. Linoleum da się usunąć z podłogi. Dzięki zestawieniu różnych elementów doświadczamy „pokoju”. To doświadczenie
przebywania w pokoju sprawia, że czujemy się bezpiecznie, ale pokój istnieje
jako idea, istnieje jako koncepcja. Koncepcja sprawia, że przejawienie się pokoju przyjmuje określony kształt. Jeśli przyjdzie tu pies, on nie pomyśli: „To
jest pokój”. Pies jest w pokoju, nie myśli jednak, że jest w pokoju. Nie dlatego,
że pies jest głupi. Nie. Dlatego, że on nie posiada pojęcia pokoju. To pojęcie
pokoju stwarza pokój. Zbieramy te informacje w całość, bo wszyscy byliśmy
już w wielu pokojach w przeszłości, więc kiedy tu przychodzimy, nasze pole
percepcji organizuje się w kategoriach koncepcji, którą już w sobie nosimy.
To co jest tu faktycznie, to jakiś ucisk na nasze pośladki, ucisk na kostki,
określone wizualne doświadczenie, lekki zapach stęchlizny, bo wszyscy oddychamy w tej samej zamkniętej przestrzeni. Oto czego doświadczamy. Pod
tyłkiem czuję coś jakby... hm... coś w rodzaju: „Oj, już mnie trochę boli”. Na
bazie tego doświadczenia mówię sobie: „Podłoga jest twarda”. „Twardy” to
koncepcja w mojej głowie, którą przykładam do tego co pode mną, bazując
na pewnych odczuwanych przeze mnie wrażeniach.
Jeżeli jednak, zamiast schodzić na poziom konceptualizacji i nazywania, po prostu pozostanę z tym wrażeniem, to czym ono jest? Podobnie –
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spoglądamy na zewnątrz. Coś widzimy. Widzimy kształty, fragmenty lasu,
inne rzeczy, a potem mówimy: „To jest osoba. To jest ściana. To jest las”.
Oto spotkanie percepcji i koncepcji. Kiedy jesteśmy w pokoju, jednocześnie
konstruujemy doświadczenie bycia w pokoju. Chociaż je konstruujemy, to
na naszej konstrukcji kładziemy warstwę przekonania, że tak naprawdę jest
ona odkryciem czegoś, co istnieje samo z siebie. Oto główna różnica między
percepcją samsary a nirwany. Konstrukcje samsary są faktycznie konstrukcjami, ale łudzą same siebie, pojawiając się jako odkrycia. A potem bywa, że
o doświadczeniach jakie miewamy, doświadczeniach otwarcia czyli nirwany, choć tak naprawdę są doświadczeniami prawdziwej natury, myślimy, że
są konstrukcjami stworzonymi przez naszą medytację. Dlatego to bardzo,
bardzo ważne, by badać raz po raz, jaką rolę odgrywają nasze uprzedzenia
w tworzeniu świata naszej egzystencji. Oto dlaczego w buddyzmie mówimy,
że nasze doświadczenie jest wymiarem karmy, jest przejawieniem naszej karmy. Z takiej perspektywy potrafimy zgodnie stwierdzić, że siedzimy w tym
pokoju, ponieważ mamy wystarczająco dużo wspólnej karmy, by mieć ten
sam rodzaj doświadczenia. Tak oto, coś co wydaje się istnieć samo przez się
w postaci pokoju, zaczynamy postrzegać jako tak naprawdę proces współkształtowania się przejawienia i ruchu naszego umysłu. Wiele się wtedy
zmienia, bo rozumiemy, że koncepcja „pokoju” dryfuje na powierzchni niczym korek na wodzie. Fale doświadczeń poruszają się nieustannie.
W dzogczen mówimy o jednej podstawie i dwóch ścieżkach. Jedna to droga samsary, a druga nirwany. Rozległość jest obecna z chwili na chwilę, kiedy
to potrafimy się rozluźnić i otworzyć na pulsującą dynamikę doświadczenia,
co u początkujących rodzi jednak niepokój. Możemy też próbować trwać
w bezpieczeństwie koncepcji, co pozwala nam przewidzieć naturę doświadczanego przez nas świata. Ceną za to jest jednak utrata samego doświadczenia, a my błąkamy się w świecie konceptualnych aranżacji, konstrukcji, niespokojnych przewidywań i tak dalej. Jasna sprawa, że kluczową rolę odgrywa
tutaj niepokój; natomiast kluczowym aspektem praktyki dzogczen jest rozluźnienie. Presja ego, by stworzyć wrażenie uporządkowania wokół centrum,
wiąże się zawsze z tym, że dla swego bezpieczeństwa muszę zorganizować
świat. Muszę go kontrolować, strukturyzować go i ukształtować. Aby praktykować dzogczen i wyższe tantry musimy się natomiast rozluźnić.
Rozluźnienie wiążę się z wiarą. Mówiąc wiara nie mam tu na myśli określonego zestawu wierzeń, lecz raczej ufność związaną z otwartym sercem,
zaufanie, które prowadzi do gestu na zewnątrz. Na przykład: małe dziecko
spada z rowerka i robi sobie krzywdę. Biega potem po domu i mówi: „O, tato,
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tato (albo mamo, mamo), patrz, patrz!”, a rodzic podnosi dziecko na ręce,
obejmuje i uspokaja. Wiara dziecka w to, że rodzic będzie umiał zabrać ten
ból, się spełnia. Czuje się lepiej, a kiedy trzymamy je w ramionach, zauważamy, jak się rozluźnia, jak uwalnia napięcie związane z doświadczeniem bólu.
Bolesne doświadczenie mija, a dziecko odzyskuje swobodę, by dalej biegać,
innymi słowy, odzyskuje otwartość i gotowość. Może iść dalej i robić inne
rzeczy. Kiedy dziecko się rozluźnia, wraca do siebie. Taką funkcję mają praktyki wyższych tantr oraz medytacje dzogczen. Im bardziej się rozluźniamy,
tym bardziej pozbywamy się ciężąru prób konstruowania siebie i pozwalamy
sobie być podtrzymywanym przez praktykę, przez pogląd. Rozluźniamy się
i wracamy do siebie, a potem potrafimy przebywać w tym stanie coraz dłużej.
Gdy chodzi o gurujogę, wkraczamy tu w określone podejście kulturowe,
w tradycję wychwalania nauczyciela. Widzimy go jako kogoś wyjątkowego,
wspaniałego, który osiągnął wszystkie dobre rzeczy, aby pozwolić ujawnić się
naszej zdolność do idealizacji, nadziei i zaufaniu.
Przyczyną cierpienia jest przywiązanie do bytów. Przywiązuję siebie do
rzeczy, do bytów. Jest to proces dualizmu. Jestem oddzielny od tych rzeczy,
chcę ich, chwytam je. Czuję się wtedy dobrze, bo mam te rzeczy, których
chcę. Oto struktura wywołująca cierpienia w samsarze. Jesteśmy w samsarze już od bardzo dawna, a przez cały czas naszego w niej pobytu stosujemy
ten system. To znaczy, że wszyscy jesteśmy ekspertami w dziedzinie przywiązania. Absolutnie doskonałymi. Dlatego Budda nauczał ścieżki tantry.
Wykorzystuje ona naszą zdolność do przywiązywania się w celu wyzwolenia. Oto dlaczego nazywa się ją bardzo zręczną metodą i dlaczego mówi się,
że tantryczny jogin potrafi wykorzystać dla wyzwolenia rzeczy, które wiążą
zwykłego człowieka z samsarą. Przywiązania w samsarze sprawiają nam ból,
ponieważ kiedy się do czegoś przywiązujemy, to ta rzecz, a tym bardziej osoba, najprawdopodobniej nie będzie robić dokładnie tego, czego chcemy.
Wielu z nas przeżywa wielkie zaskoczenie, kiedy poznawszy kogoś i nawiązawszy słodki romans odkrywamy, że ta osoba, mimo naszej miłości do
niej, nie robi jednak tego, czego chcemy. Osobiście, zawsze mnie to zaskakuje. Najwyraźniej to widać u dzieci. Są bardzo zaskoczone, kiedy rodzice nie
robią tego, czego one chcą. „Ja chcę! Tak, chodźmy na huśtawki! Tam jest tak
fajnie. Lubisz huśtawki! Tato, chodźmy! Nie ma nic fajniejszego!” Jasne, że
mamy duże predyspozycje w tej dziedzinie.
W gurujodze, takiej jak w tym tekście, robimy z guru centrum naszej
uwagi. Wszystko to, czego moglibyśmy w życiu chcieć od kogokolwiek, projektujemy na guru.: „Jesteś jedynym źródłem mojego szczęścia. Jesteś klej-
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notem spełniającym życzenia. Tylko ty spełnisz wszystkie moje marzenia”.
Mówimy więc, że nasz guru jest taki sam jak Padmasambhawa, a Padmasambhawa jest esencją wszystkich buddów. To przypomina rzeczy, które ludzie
mówią, gdy są zakochani. Wszystkie lęki i pragnienia danej osoby skupiają
się w jednym punkcie.
Powodem, dla którego Padmasambhawa nigdy cię nie zawiedzie, jak to
widnieje w pierwszej modlitwie głównej praktyki kjab ne lu me kyn czog rin
po cze („Jesteś niezawodnym schronieniem”), jest to, że on nie istnieje. Tak
jest naprawdę. A ponieważ on nie istnieje, kiedy udziela nam błogosławieństwa, my również nie istniejemy. Przez złączenie się z tą postacią guru wracamy do niezrodzonej podstawy własnej prawdziwej natury, w której, oczywiście, powstają przejawienia, przejrzystość, doświadczenia, nic jednak nie
wyodrębnia się jako osobny byt o prawdziwej wrodzonej istności.
Gurujoga zaczyna się więc od opisu. Tu przed nami jest Padmasambhawa
i świetnie się prezentuje. Sobota wieczór, wszystko przygładzone, naprawdę
aż promienieje!

e. Guru joga





HRI RANG DUN CZIE JING PE MA NI DEJ TENG
KJAB KUN DAG NI RIG DZIN PE MA DZIUNG
DRUB NIE TSEN CZIOG GJE DANG RIG DZIN TSOG
TSA SUM GJAL ŁEJ KIL KHOR DZOG PAR SAL

Hri. W rozległej przestrzeni przede mną, w sercu lotosu, na dysku słońca
i księżyca znajduje się uosobienie wszelkich aspektów schronienia,
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Widiadhara Padmasambhawa wraz z ośmioma wspaniałymi formami,
które osiągnęły siddhi, i orszakiem Widiadharów.
Teraz medytuję na pełną mandalę Trzech Korzeni Buddy.

Potem mówimy modlitwy do linii, a zaczynamy od guru dziewięciu poziomów przekazu.

Modlitwy do linii










E MA HO GJAL ŁA GONG GJU RIG DZIN DA GJU DANG
GANG ZAG NIEN GJU MON LAM ŁANG KUR GJU
KA BAB LUNG GJU KHAN DRO TE GIEJ GJU
LE THRO TER GJU SZIOG SER TSIG GI GJU
KA BAB LUNG ZIN JI DAM SZI THRO DANG
KHAN DRO CZIE SUNG CZIE LA SOL ŁA DEB
GY PE CZIAG TSAL CZIO BUL KJAB SU CZI
TSA ŁA JEN LAG DAM TSIG DOM LE GAL
NIAM CZIAG NIE TUNG SZIAG SZING DZIN GI LOB
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Wspaniale! Modlę się do linii głębokiego zrozumienia — do linii Zwycięzców;
do linii symbolu Widiadharów, do linii Tych, którzy usłyszeli nauki,
do linii aspiracji i inicjacji, do linii posiadających zezwolenie
i do linii zaufanych Dakiń, linii szczęśliwych odkrywców skarbów i tych,
którzy pierwsi ujrzeli nowe skarby nauk, do tych, którzy otrzymali
pouczenia dotyczące praktyk oraz do groźnych i łagodnych Jidamów,
do Dakiń i Opiekunów Dharmy.
Kłaniam się pełen oddania, składam ofiary i przyjmuję schronienie.
Proszę, pobłogosławcie mnie, oczyśćcie moje błędy, uchybienia
i złamane ślubowania, które wyznaję.

Ta modlitwa bardzo jasno opisuje dziewięć linii. Są to różne sposoby pojawiania się przekazu dharmy na tym świecie. Przypomnienie o przekazie, to
przypomnienie o naszej zależności od dobroci innych. Bez nich tkwilibyśmy
zasklepieni w bańkach własnej pseudo-autonomii i egocentryzmu. Pamięć
i wdzięczność wiąże nas z czymś większym od nas samych, przez co zostajemy zaproszeni do własnej natury, a więc kłaniamy się przed nimi, składamy ofiary, oczyszczamy nasze ślubowania. Prosimy o oczyszczenie, a potem
śpiewamy tę modlitwę.

Przywołanie Guru






E LA MA KHJEN NO CZIE KU NANG ŁA THA JE KHJEN NO
E LA MA KHJEN NO LONG KU THUG DZIE CZIEN PO KHJEN NO
E LA MA KHJEN NO TRUL KU SIA KJA THUB PA KHJEN NO
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E LA MA KHJEN NO GU RU PE MA DZIUNG NE KHJEN NO
KJE DRIN CZIEN TSA ŁEJ LA MA KHJEN NO KHJEN

O! Nauczycielu, myśl o mnie! Dharmakajo Nangła Thaje — myśl o mnie!
O! Nauczycielu, myśl o mnie! Sambhogakajo Czenrezi — myśl o mnie!
O! Nauczycielu, myśl o mnie! Nirmanakajo Siakjamuni — myśl o mnie!
O! Nauczycielu, myśl o mnie! Guru Padmasambhawo — myśl o mnie!
Och! Najłaskawszy Rdzenny Guru — myśl o mnie! Myśl o mnie!

To o czym tutaj mowa, do czego się zmierza, przypomina pisanie listu
miłosnego. Zapominasz o wszystkim innym. „O, kochanie, gdzie jesteś? Tak
bardzo cię potrzebuję”. Coś w tym stylu. Wchodzisz w małą spiralę, w której
tylko ten obiekt ma znaczenie. Wykorzystuje się to dla bardzo wyjątkowego
celu.
Dla medytujących najczęstszym problemem jest rozproszenie. Trudno
nam zaangażować całą uwagę w jedną rzecz. Kiedy więc robimy podstawową
medytację, na przykład próbujemy skupić uwagę na oddechu, okazuje się to
dość trudne, bo oddech, dla większości z nas nie jest zbyt sexy. Myśli i fantazje natomiast, które przychodzą nam do głów w czasie, gdy mamy skupiać
się na oddechu, te dla odmiany są bardzo sexy. Zabierają nas do różnych miłych i ciekawych miejsc. A zatem, Padmasambhawa, niczym bardzo sprytny
rodzic postanawia: „Cóż, skoro chcą mieć coś sexy, ja im dostarczę czegoś
co wygląda sexy, to się zainteresują”. To jest aż tak proste i całą gamę bóstw
mamy właśnie dlatego, że różni ludzie mają różne fetyszystyczne skłonności.
Są tańczący boscy chłopcy, niczym w boysbandach tak bardzo popularnych
wśród dwunastolatek, są też swoiste Barbie. Możesz dostać dowolną rzecz,
która cię porusza. Najważniejsze, żeby cię ruszało. To jest metoda. Jeśli metoda nie działa, nie ma z tego pożytku. Jeśli jesteś gejem, to pewnie niezbyt cię
interesuje pójście do łóżka z Marilyn Monroe. Może miałbyś ochotę porozmawiać z nią o sukienkach, lecz prawdopodobnie nie masz ochoty na seks
z nią. Dokładnie tak samo w dharmie. Nie ma sensu przyjmować inicjacji
do praktyki, której nigdy nie będziesz robić, bo nie uważasz, że jest sexy.
Współcześnie na Zachodzie naprawdę niewielu ludzi ma zaaranżowane małżeństwa, kiedy to rodziny, rodzice postanawiają kogo poślubisz. Znaczy to,
że obowiązek i zobowiązania nie grają już decydującej roli. Jednostki czują
raczej, że wartość tego co wybrali łączy się ze swobodą wyboru.
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Ludzie chodzili do CR Lamy i mówili rzeczy w rodzaju: „O, Rinpocze,
czy mam robić Dordże Drolo?” Rinpocze mówił: „Jak chcesz, to rób”. „Och,
mam taki problem. Co mam robić?” „Co byś chciał zrobić? Chcesz robić tak,
to rób”. Powiedział mi kiedyś: „Wiesz, kiedy mówię ludziom co mają robić, to
nigdy nie robią, więc teraz mówię po prostu..”. Jest to o tyle istotne, że w bardziej tradycyjnych kulturach wychowywano ludzi tak, że mieli chcieć tego,
co dostawali. W naszej kulturze natomiast, jesteśmy ćwiczeni, by dostawać
to czego sami chcemy. Dlatego naprawdę ważne jest rozpracować jakiego rodzaju praktyki mają sens dla każdego z nas. Powinniśmy poczytać różne teksty i sprawdzić, bo kiedy już się czemuś poświęcimy, trzeba próbować w tym
wytrwać. Liczba rozwodów jest bardzo wysoka, tak w życiu jak i w dharmie.
To naprawdę ważne.
Dokładnie tę praktykę robimy, gdy mówimy e la ma khjen no. Próbujemy
zaangażować energię popędu, pożądania, również seksualnego, dla zjednoczenia. W tantrze widujemy chłopców i dziewczynki jak robią buzi-buzi, to
tutaj jest. To nie złudzenie. Pamiętam wielką traumę mojego dzieciństwa –
miałem laleczkę i z wielkim zaskoczeniem zobaczyłem, iż między nogami
ma tylko jakieś plastykowe kółko:: „Dlaczego ta laleczka nic tutaj nie ma?!”.
Coś takiego zbija z tropu i można mieć podobne wyobrażenia w kwestii tybetańskich bóstw. Może sobie wyobrażacie, że wszystko tam jest takie gładkie, ale nie, nie, nie! Energia seksualna, pożądanie, pragnienie zjednoczenia,
które sprawia, że otwiera się serce, rozgrzewa ciało, to pragnienie, to wszystko jest niezwykle ważne. Nasza własna prawdziwa natura jest androgyniczna, jesteśmy jednocześnie męscy jak i żeńscy, można się zatem modlić do
tej samej płci, do płci przeciwnej, bez różnicy, chodzi o oddanie. Możemy
doświadczać zjednoczenia z własnym przeciwieństwem, bo jesteśmy jednocześnie animą i animusem na przykład, wszystko jedno jakimi słowami to
będziemy opisywać.
Zatem kiedy recytujemy tę modlitwę do guru, możemy ją powiedzieć sto
razy, tysiąc razy. Jeśli ją mówisz z oddaniem, możesz to robić płacząc, możesz
gniewnie krzyczeć, dowolnie, najważniejsze jednak, by być w tym wykonywaniu praktyki. To praktyka namiętności.
Kiedy ją recytujemy, wierzymy, jak to później mówi tekst, że z trzech
miejsc na ciele guru – z czoła, gardła i serca – wypływa światło i wnika w nasze ciało.
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Prośba o inicjacje





DAG SZIEN LY NGAG JI SUM MIN CZING DROL
ŁANG SZI KUR THOB DRIB SZI KUN DAG NE
NE NGEN LOG PEJ LAM NE DRANG NE KJANG
KJE DANG TSE RAB KUN TU DZIE ZUNG SZIOG

Ja i wszystkie istoty prosimy o cztery inicjacje, które dojrzeją i wyzwolą nasze
ciało, mowę i umysł. Otrzymawszy je, oczyścimy cztery przeszkadzające
uczucia. Proszę, wyprowadź nas z błędnej ścieżki pełnej bólu. Opiekuj się
nami w tym i w przyszłych żywotach!

Wy i wszystkie czujące istoty wypełniacie się tym tęczowym światłem.
Otrzymujecie cztery inicjacje. Tutaj w skondensowanej formie pojawia się
późniejszy etap praktyki. (patrz część E:k).
W tym momencie, jeżeli macie czas, zaraz po ne, możecie przejść do rozpuszczenia. Guru pojawia się nad waszą głową i rozpuszcza w bańkę światła.
Ta kula światła wchłania się w wasze serce. Wasze ciało rozpuszcza się w kulę
światła, a potem, zjednoczona, kula światła rozpuszcza się w nicości. Potem
są ostatnie dwie linijki ne ngen log pai lam ne drang ne kjang / Kje dang tse
rab kun tu dzie zung szog co znaczy: „Proszę, ochroń nas przed złymi ścieżkami, a we wszystkich moich przyszłych wcieleniach obym rodził się blisko
ciebie”.
Pogląd na oświecenie jaki przedstawiają tantry jest dość uspołeczniony. A mianowicie sprawa wygląda tak, że kiedy uzyskujesz oświecenie, to
zamieszkujesz w czyjejś krainie buddy, aż do czasu kiedy to dorabiasz się
własnej krainy buddy, ale tak czy siak zawsze wokół kręcą się jacyś ludzie.
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Ogólnie rzecz biorąc, większość lamów zawsze przebywa w otoczeniu wielu
ludzi. Jest to również oznaka statusu, tak jak w przypadku króla – im większy
król, tym więcej może mieć służby. Znacie być może historię króla Leara
oraz tragiczny wątek wykruszania się jego orszaku. Tutaj jednak podkreśla
się, że oświecenie nie jest czymś, co dostajesz tylko dla siebie. Ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, zawsze żyjemy w związkach z innymi ludźmi, a oświecenie nie będzie inne. Mówi się też, że dharmakaja jest dla nas,
a sambhogakaja i nirmanakaja – dla innych. Rozpoznawszy własną naturę
zyskujemy wolność. Potem ukazujemy to dla dobra innych, robiąc to czego
im potrzeba.
Trudność w przypadku długich praktyk polega na tym, że zabierają wiele
czasu. Jeśli naprawdę się w nie zaangażować, to wprowadzają w trochę odmienny stan, co znaczy, że jeżeli musimy wrócić do rzeczywistości związanej
ze swą pracą, może to być dość trudne. Jeżeli jednak rozumiemy, że główna
zasada polega na użyciu ich w celu przekształcenia naszego stanu i doświadczenia świata, to możemy to zrobić w bardzo skondensowany sposób. Ktoś
zainteresowany piłką nożną bardzo szybko się podekscytuje na wspomnienie
nazwiska dobrego, znanego piłkarza. To jest ta sama zasada. Jeśli studiujesz
dharmę i praktykujesz ją regularnie, będziesz w stanie bardzo gwałtownie
mobilizować się do medytacji. Nasze zadanie polega na praktykowaniu dharmy dla nas, nie żeby robić dharmę dla samej dharmy, albo dla lamy, albo dla
kogoś innego. Dharma musi mieć taką postać, byśmy mogli jej używać.
Od czasu do czasu możecie robić Dużego Rigdzina. Jeśli się da, róbcie go
codziennie. Jeśli nie, to wykonujcie Krótkiego Rigdzina. Możecie także robić
tę praktykę, w której bez żadnych wstępów, w jednej chwili wizualizujecie
przed sobą Padmasambhawę. Jeśli, jak już mówiłem wcześniej, nie potraficie wizualizować przejrzyście, to po prostu wyobrażajcie sobie, że on tam
jest. Potem możecie recytować. W zależności od tego ile macie czasu, jeśli
chcecie, śpiewajcie Siedmiolinijkową Modlitwę. Możecie robić mantrę Bendza Guru. Albo jeszcze krócej, róbcie po prostu om ah hung, om ah hung, om
ah hung, a kiedy wypowiadacie om ah hung wpływa w was białe, czerwone
i niebieskie światło. Od razu przyjmujecie te inicjacje. Od razu się utożsamiacie. Możecie też robić natychmiastowe rozpuszczenie. Możecie wchłonąć
Guru prosto do serca. Możecie wyobrazić sobie go nad swoją głową i od razu
sprowadzić w dół do serca. Możecie tę praktykę wykonywać przez cały dzień.
Można ją zrobić w trzy minuty.
A zatem jeśli macie czas, rozpocznijcie dzień od praktyki Krótkiego Rigdzina a potem w ciągu dnia, zawsze gdy poczujecie się trochę zagubieni lub
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pomieszani, albo znajdziecie wolną chwilę, róbcie tę krótką praktykę skupienia i ona ustawi was ponownie. Najważniejsze, to utrzymywać połączenie
z praktyką, bo ona utrzymuje was w poglądzie, a to przekształca wasze doświadczenie. Jak porządny, profesjonalny alkoholik, który zaczyna dzień od
szklaneczki whisky, potem w pracy od czasu do czasu wychodzi do toalety,
aby wyciągnąć z zanadrza buteleczkę, aż wreszcie wieczorem wykonuje pełną
praktykę całej butelki, my też powinniśmy próbować osiągnąć stan zupełnego pogrążenia się w Padmasambhawie. Trzeba doprowadzić się do takiego
stanu, że między tym dużym piciem, a następną większą popijawą musimy
łyknąć coś mniejszego. To jest prawdziwe oddanie. W taki sposób wprowadza się w życie tantryczną wizję, kiedy to mantra nie schodzi nigdy z twoich
ust, z twojej świadomości nie znika wizualizacja, a ty sam odkrywasz, że zamieszkujesz przekształconą rzeczywistość.

C. Sadhana:
Część wprowadzająca
Przywołanie Padmasambhawy





KJAB NE LU ME KON CZIOG RIN PO CZE
THUG DZIE NGA ŁEJ UR GJEN PE MA LA
DAG GI DZI TAR SOL ŁA TAB PA SZIN
NIUR DU DRUB PAR DZIN GI LAB DU SOL

Cenny klejnocie, niezawodne schronienie, współczujący Urgjen Pemo,
modlę się o błogosławieństwo, by to, o co Cię proszę, szybko się spełniło.

Z zachodniej perspektywy to bardzo ciekawa zwrotka, bo mówi: „Cenny
Padmasambhawo, jesteś esencją współczucia, niezawodnym schronieniem,
przyjdź i daj mi to, czego chcę”. Nie brzmi to: „Chodź i daj mi to, czego ty
chcesz” nie twoja lecz moja wola niech się stanie. Bardzo ważne, że w praktykach tantrycznych włączamy siebie w tą całość. Tego rodzaju tekst po tybetańsku nazywa się zwykle trinlej, co znaczy aktywność.
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Do wielkich batalii jakie często prowadzą religie monoteistyczne należy
zaliczyć batalie przeciwko magii. W monoteizmie, ponieważ władza i moc
leży u Boga, to on decyduje co jest dla ciebie dobre. Bóg jest ojcem, a ojciec
wie najlepiej. Natomiast według zasad magii – niemal we wszystkich krajach,
jak sądzę, możemy wspomnieć o Afryce, Azji i dawnej Europie – zachodzi
o wiele bardziej jednoznaczna korelacja czy też związek między działaniem
jednostki a rezultatami w świecie. Jeśli wykonuje się pewnego rodzaju działania, powstaną określone rezultaty. Kiedy wlejesz wodę do garnka i postawisz
na ogniu, to się zagotuje. A jeśli wlejesz do garnka mleko, wstawisz na ogień
i nie dopilnujesz, to wykipi. Woda się nigdy nie przypali, ale mleko owszem.
Jeśli znasz właściwości materiału z jakim pracujesz, będziesz w stanie zrozumieć dlaczego różne efekty osiągasz robiąc różne rzeczy.
W buddyzmie tybetańskim jest wiele różnorakich bóstw, wiele różnych
lokalnych bogów, duchów i tak dalej, a każdy z nich ma wyjątkowe właściwości. Dzięki poznaniu cech poszczególnych bóstw możesz wykorzystywać
je dla określonych celów. Takie są techniczne zależności, natomiast robi się
to w duchu szacunku i odpowiedniej troski o szczegóły.
Kiedy idziemy do dentysty, ten ma wiele narzędzi i – miejmy nadzieję –
wie jak ich używać. I trzeba liczyć, że będzie pełen szacunku oraz uprzejmy,
a jednak wykona odpowiednie brrr i zzz; po czym każe sobie płacić. Kiedy
idziesz do dentysty, nie tylko dentysta coś robi, bo ty musisz mieć otwarte
usta. To nie jest taka zwykła sytuacja siedzieć z otwartymi ustami. Leżysz
tam, całkiem cicho, nie ruszasz się za bardzo, to też jest rodzaj współpracy.
Bardzo często przedstawiamy sobie jakąś sytuację tak, jakbyśmy byli w niej
bierni, choć tak naprawdę coś robimy. Łatwo popaść w tok myślenia w rodzaju „mistrz-niewolnik”, gdzie wydaje się, że mistrz robi wszystko. „Król
wybudował swój nowy pałac w pięć lat”. Och, doprawdy? Któż go wybudował? Robotnicy! Lecz ich rola, ich wysiłek staje się niewidoczny w dyskursie hierarchii. A to przesłania fakt, że istotą życia w naszym wymiarze jest
uczestnictwo. Naprawdę ważne, by dostrzec, że ten świat to dialog, to ciągła
wymiana.
A zatem ty prosisz Padmasambhawę, by coś zrobił. W gruncie rzeczy,
możesz nawet powiedzieć Padmasambhawie, by coś zrobił. Ale musisz wiedzieć czego chcesz. Jeśli nie wiesz czego chcesz, to na niewiele się to wszystko zda. Jeśli wiesz, czego chcesz, lecz jesteś raczej nieśmiały, to też na nic.
Jeśli powiesz (cichutko i nieśmiało): „Padmasambhawo, chcę być buddą, aby
ocalić wszystkie istoty”, musisz to koniecznie najpierw przemyśleć, bo a nuż
faktycznie tak się stanie? I co wtedy? Chociaż w tradycji mahajany powstała
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idea krain buddy, że kiedy umierasz, możesz odrodzić się w takiej krainie,
być blisko wielkiego Buddy, na tym się historia nie kończy. Chodzi o twój
pogląd. Kiedy umierasz, idziesz do nieba, jeśli masz szczęście i możesz tak
jakby przesiadywać w towarzystwie wielkiego boga tam w górze. Są tam też
wszyscy inni, cherubiny, serafiny, no i ty sam. Nie masz nic do roboty poza
wychwalaniem boga: „Jesteś świetny, jesteś wspaniały”. Jeśli pamiętasz Elvisa
Presleya, on też miał wokół wielu ludzi, który powtarzali: „Jesteś świetny, jesteś wielki. Tysiąc dolarów, tysiąc dolarów..”. Wiemy rzecz jasna, że dla samego Elvisa nie okazało się to zbyt dobre. Fanatyczni wielbiciele, psychotyczni
fani są bardzo niebezpieczni. Dla buddy o wiele lepiej jest mieć w pobliżu kogoś, kto się potrafi odlać. Trzeba utrzymać pogląd pustki i nie dać się skusić
żadnemu otoczeniu, inaczej niedualna integracja zostanie zasłonięta przez
twoją własną praktykę dharmy.
To ważne, bo inaczej wszystko staje się takie bardzo święte, bardzo świątobliwe i zupełnie oddzielone od zwykłego życia. Wszystko to znaczy, że
musimy wiedzieć, czego chcemy. Poczucie humoru, szczęście i śmiech znajdują w buddyzmie tybetańskim poczesne miejsce, lecz jednocześnie główne
zadanie jest bardzo poważne, bo jest coś do zrozumienia, a jest to natura
własnego umysłu, a za tym idzie zobowiązanie, by pomóc również innym
rozpoznać ich naturę.

a. Siedmiolinijkowa Modlitwa
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HUNG UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG

Hung. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen,
na drzewie Pema Gesar, w sercu kwiatu lotosu,
jesteś Ty — obdarzony wspaniałymi, najwyższymi mocami,
znany jako Zrodzony z Lotosu, otoczony przez orszak wielu Dakiń.
Praktykująci podążając za Tobą, proszę, przybądź tu,
by udzielić mi błogosławieństwa.
Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia!

To bardzo, bardzo znana modlitwa i ma dużo komentarzy. CR Lama
powtarzał wielokrotnie, że wszystkie prawdziwe zbiory term zawierają tę
modlitwę. Z niej samej można uczynić całą swoją praktykę. Tulku Thondup
wydał komentarz Miphama w książce Oświecona podróż11 i naprawdę warto
go przeczytać.
Ogólnie mówiąc, w tej zwrotce zawiera się cała struktura praktyki. To
znaczy, najpierw mówimy, że ten obiekt jest bardzo dobry, bardzo wzniosły,
wyjątkowy. Potem mówimy: „Jestem z tobą”, a następnie: „Musisz coś dla
mnie zrobić”. Taki układ. Wierzymy, że to naprawdę zadziała, bo Padmasambhawa chce ludziom pomagać. A jak już zobaczyliśmy wcześniej, nie jest
grzecznie pomagać ludziom, jeżeli tego nie chcą. Tak czy owak nie da się
im pomóc, jeśli tego nie chcą, ponieważ buddyzm nie ma na celu zmiany
zachowania, lecz zmianę zrozumienia, z którego dopiero wynika zmiana zachowania.
Kiedy muzułmanie przybyli do Indii, to często zabijali krowy, by zmusić
hindusów do jedzenia, albo chociaż dotykania krowiego mięsa. Zabijali krowy i rozlewali ich krew po hinduistycznych świątyniach. Przez to świątynia
11 Tulku Thondup Oświecona podróż. Codzienne życie buddyjską praktyką. Wydawnictwo Mandala. Warszawa, 2005.
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i ludzie, którzy dotknęli krwi, stawali się skażeni. Zmuszali ich do smarowania się krwią krów, a wówczas inni, bardziej surowi hinduiści mawiali:
„Teraz straciliście pozycję swojej kasty, nigdy się już z tego nie podniesiecie”.
Kiedy tracili swoją hinduistyczną tożsamość stawali się nieczyści, a przez to
bardziej otwierali się na islam. Tak oto zmuszano tych ludzi, by przechodzili
z jednego dogmatycznego porządku w inny. Ten przykład ukazuje jak religijna tożsamość oparta na rytuałach podatna jest na wypaczenia, przez sam
fakt ostrego rozgraniczania tego co dobre i złe, czyste i nieczyste. Wszystko
co wytworzone, rozpadnie się z czasem, każdy złożony konstrukt nosi w sobie własną dekonstrukcję.
Oświecenie jednakże to nie kwestia wiary w dogmatyczny system. To
raczej przekształcenie natury doświadczenia. Nie da się przekształcić głębokiej struktury doświadczenia kogoś innego robiąc coś temu komuś, o ile na
to nie przyzwoli. Sami musimy podjąć ten wysiłek i oto dlaczego ta modlitwa
jest taka ważna. Mówi ona, że te dwie siły muszą się spotkać: Padmasambhawa, już oświecony i my, którzy chcemy się takimi stać. Na zewnętrznym
poziomie Padmasambhawa jest bardzo potężną obecnością, oświeconą osobą inną od nas, a poprzez tę modlitwę prosimy go, by przybył i dał nam
błogosławieństwo. Na bardziej wewnętrznym poziomie Padmasambhawa to
nasza własna prawdziwa natura, ukryta przed nami. Często wyjaśnia się, że
w pierwszej linijce ur gjen jul gi nub dziang tsam, północno-zachodni kraniec
to miejsce, gdzie spotyka się samsara z nirwaną, a kraina Uddijana to dharmadhatu. Prawdziwa natura tego co jest, to dokładnie ten punkt, gdzie łączy
się samsara z nirwaną.
Druga linijka, pema gesar dong po, lotos, jak wiemy, zawsze reprezentuje
czystość. Naturalna czystość, kadag, oraz czystość która powstaje dzięki praktyce, te dwie łączą się w nieograniczonej czystości. A potem, trzecia linijka,
jam tsen czog gi nge drub nje wskazuje, że wszystkie dobre właściwości już są
obecne. Co oznacza, że jeśli zrealizujesz ten etap, jeśli naprawdę zintegrujesz
się z tym etapem, to wszystko czego potrzebujesz już tam będzie.
Życie w naszym świecie polega na przechodzeniu wielu etapów rozwoju. Często dochodzimy do jakiegoś etapu i wydaje się nam, jakby to był już
ostatni w naszym życiu. Małe dzieci bywają bardzo dumne, kiedy udaje im
się usiąść na nocniku albo pójść samemu do toalety. Spoglądają w dół i mówią: „Skończyłem!” Tak właśnie idziemy przez życie, przez wszystkie te etapy.
Ktoś idzie na uniwersytet, a potem myśli: „Och, teraz mam dyplom, skończyłem!” Ale potem musi zdobyć pracę. Potem musi nauczyć się czegoś jesz-
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cze. Zawsze jest coś jeszcze i jeszcze coś. Natura naszego świata jest właśnie
taka, że nigdy póki żyjemy, nie dochodzimy do bezpiecznego, ostatecznego punktu. Widać to na przykładzie Billa Clintona, swego czasu najbardziej
wpływowego człowieka na świecie, który został kompletnie upokorzony.
Wielu bogatych znanych ludzi, przechodzi bardzo trudne chwile. Również ci
o wspaniałych zaletach przechodzą ciężkie chwile. Tutaj jednak tekst mówi
jam tsen cziok gi ngy drub nie masz wszystkie te właściwości, a one się nie
zmieniają. Dlaczego? Cóż, w naszym świecie zawsze tworzymy sobie własny
obrazek nas samych i myślimy: „Mam takie cechy. To ja”. Taka identyfikacja
stwarza fałszywe wyobrażenie, że moglibyśmy posiadać coś na zawsze niczym własność. Natomiast właściwości Padmasambhawy powstają spontanicznie, poza zawłaszczeniem, nie będąc przedmiotem identyfikacji dla ego.
On nie bazuje na swoich osiągnięciach, on nie bazuje na niczym. Wszystkie
jego właściwości, zintegrowane w czystej podstawie, stają się ozdobami.
Na przykład, płynie rzeka, możesz włożyć tam ręce i powiedzieć: „O,
mam trochę wody”. Woda jednak przecieka ci przez palce. Wszystko jest nietrwałe, a jest nietrwałe, bo jest w ruchu. Nie możemy tego posiadać, zatrzymać, czy zawłaszczyć. Oto dlaczego nasze cechy zawsze przemijają i zmieniają się. Inne cechy mamy za młodu, a inne gdy dorastamy. A gdy stajemy się
naprawdę starzy, bardzo zmienia się nasze ciało i znów nabywamy zupełnie
nowych właściwości. Te cechy, które postrzegamy jako nasze, naprawdę pojawiły się zgodnie z zasadą współzależnego powstawania. Mam na przykład
przyjaciółkę, która ostatnio trochę zaczęła chorować i mówi: „Ale ja przecież
nie choruję. Jestem naprawdę zdrową osobą”. To złudzenie, ona mówi tak,
jakby w jakiś sposób stworzyła swoje ciało i sprawiła, że jest całkiem zdrowe,
i w pełni się z tym identyfikuje. Nie ma jednak pojęcia, co tam się wewnątrz
dzieje. Jej zdrowie wynika z szczęśliwego trafu w postaci odziedziczonych
genów, z jej obecnej karmy.
To przywiązanie do poczucia siebie, do własnej tożsamości, to co pojawia się, gdy mówimy: „Jestem tym ciałem, jestem sobą, jestem taki, jestem
owaki”. nazywa się po tybetańsku dagdzin. Dag znaczy ja a dzin znaczy trzymać albo chwytać. Mogę powiedzieć: „Mam ten zegarek”, ale to dlatego, że
go trzymam. Jeśli przestanę go trzymać, upadnie. W tym sensie posiadanie
czegoś wymaga wysiłku. Kiedy go odkładam, moje ciało go już nie trzyma,
ale umysł owszem, bo nadal myślę, że to mój zegarek. Każde zawłaszczenie
wymaga określonych zasobów. Możemy sobie myśleć, że posiadamy wiele
zasobów, lecz tak naprawdę mamy tylko dostęp do zasobów przez jakiś czas.
Po chwili twoja relacja z rzeczami wokół ciebie się zmienia. Koledzy z pracy
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odchodzą gdzie indziej lub na emeryturę, majątek niszczeje lub zostaje stracony, zmieniają się twoje zainteresowania, tak że to, co kiedyś było cenne,
teraz ląduje wśród śmieci.
Zatem, tutaj w jam tsen czog gi nge drub nje, po tybetańsku nje znaczy
mieć, lecz Padmasambhawa nie ma tych właściwości w taki sposób, w jaki ja
posiadam zegarek, bo zegarek się zepsuje, zgubi, czy coś w tym rodzaju, albo
ja umrę i trafię gdzie indziej. Właściwości Padmasambhawy są bezpośrednio
wplecione w realizację natury dharmakaji. Tak jak słońce naturalnie emanuje
promienie, zgodnie z tradycyjnym przekazem mówi się, że te właściwości
Padmasambhawy powstają bez wysiłku z samej natury dharmakaji, która jest
jego niezmienną prawdziwą naturą, rozpoznaniem pustki. Oczywiście, bardzo to trudno oddać słowami, bo nasz język w całości dotyczy materialnego
przywiązania. Padmasambhawa jest ścieżką realizacji. Padmasambhawa jest
sposobem rozumienia nauk.
Następna linijka brzmi pema dziung ne szie su drag. Pema odnosi się do
dharmakaji, a dziung ne znaczy źródło. Lotos jako źródło, w którym powstajesz, reprezentuje kaje foremne, sambhogakaję i nirmanakaję. Te dwa aspekty
kaji formy, te dwa rodzaje manifestacji, razem z dharmakają, stanowią zjednoczenie natury wszystkich buddów. Jest to natura Padmasambhawy.
To nas prowadzi do piątej linijki, khor du khan dro mang py kor, która
wskazuje, że „wokół tych trzech kaji wszystko się przejawia”. W tradycji Indii
dakinie to raczej podrzędne boginki wiosek, które powodują wiele kłopotów. W dharmie zawsze niezwykle ważne jest rozpoznanie różnicy poglądów. Jeśli pomieszamy wszystko razem, wyjdzie bardzo kiepska zupa. Kiedy
próbujemy zrozumieć ten wers w ramach poglądu praktyki, to tutaj dakini
nie odnosi się do jakiejś żeńskiej zasady, do fruwającej wokół dziewczyny.
Kha to niebo, to przestrzeń, pustka, dharmakaja, a dro znaczy iść, poruszać
się. Co się dzieje wewnątrz kha, tej przestrzeni oświecenia? Wszystkie myśli, odczucia, wrażenia, doświadczenia, które się nam manifestują, włącznie
z doświadczeniem bycia kimś, kto ma doświadczenie.
Na drogach często zdarzają się wypadki samochodowe, bo drogi są wąskie, nie ma natomiast zbyt wielu zderzeń samolotowych, bo niebo jest bardzo rozległe. To coś w tym stylu. W naszych głowach zazwyczaj mamy wiele
samochodowych kolizji. Jedziemy wąską drogą naszej karmy wraz z myślami, odczuciami, wrażeniami, nawykowymi skłonnościami, obsesjami. Myśli
i odczucia wpadają na siebie. Martwisz się. Myślisz, że zrobiłeś błąd. Lecz
w wielkiej przestrzeni dharmakaji jest mnóstwo miejsca. Nie ma tam dróg,
na niebie nie ma szlaków, więc jest dość miejsca na to, by myśli, odczucia
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i wrażenia powstawały i odchodziły. Jest to podstawa medytacji. W praktyce
dzogczen nazywa się to rang-drol czyli samo-wyzwolenie wszystkiego, co się
pojawia. Znaczy to, że starasz się utrzymywać przestrzeń jako miejsce twojej pracy, zamiast tej wąskiej drogi utożsamiania się z własną wolą. Bardzo
często, gdy pojawia się w nas myśl bądź wrażenie, zaraz potem następuje odczucie, że nie chcemy tej myśli, albo bardzo jej chcemy i przez to myśli zmieniają się w wielki spiętrzony karambol na autostradzie. Życie się zatrzymuje,
a my utknęliśmy powtarzając jakieś gesty. Taką strukturę mają stany depresji,
agorafobii, niektóre zaburzenia psychotyczne i tak dalej, kiedy to po prostu
powtarza się te same myśli. Nie ma przepływu życia, a tylko wpadające na
siebie raz po raz samochody.
Tekst mówi khor du khan dro mang py kor, co znaczy „w tym stanie dharmakaji twój umysł może być bardzo zajęty, możesz mieć wiele doświadczeń”.
U kogoś takiego jak CR Lama zawsze wiele się działo. Przez cały dzień robił
mnóstwo różnych rzeczy. Jak już widzieliśmy, w medytacji hinajany jesteśmy
skłonni uważać zamęt tego świata za coś uciążliwego i trudnego, próbujemy
go więc unikać uspokajając i łagodząc nasze umysły. Usiłujemy się odciąć od
psychicznej aktywności. W praktyce tantry jednakże staramy się doświadczać wszelkiego rodzaju mentalnych, psychicznych zjawisk, interaktywnych
przejawień, które normalnie by nas zaburzyły, próbujemy doświadczać tego
jako dakini, jako swobodnego ruchu powstającego z podstawy dharmakaji.
Potem mówimy kie ki dzie su dag drub ki, „podążając za tobą, robiąc
twoją praktykę” co oznacza: „przez integrację naszego zrozumienia w stanie dharmakaji”. Tak się podąża za Padmasambhawą. Nie podąża się za nim
kupując jego posążek. Podążamy za nim, jeśli stajemy się tacy jak on, nieoddzielni od niego. Podążamy za Padmasambhawą stapiając się z nim, identyfikując się z nim. Takie znaczenie ma siódma linijka, dzin gi lab czir szieg su sol,
proszę przybądź i udziel błogosławieństwa. Błogosławieństwo to nie rzecz,
którą dostajemy, ale doświadczenie w jakie wchodzimy. Jeśli trzymamy Padmasambhawę na dystans, nie na wiele się to przyda. Uzyskuje się oświecenie,
aby stać się użytecznym dla innych. Jeśli mówisz Padmasambhawie: „Jesteś
bardzo wspaniały”, to jeszcze nie jest wykorzystanie go. Na przykład, powiedzmy, że poznajemy kogoś, kto nam się podoba i myślimy sobie: „O, jest
bardzo miła”. Codziennie spotykamy tę osobę i mówimy: „Och, jesteś taką
piękną kobietą. Naprawdę cię podziwiam i przyglądam ci się”. No i wreszcie w pewnym momencie ona może sobie pomyśleć: „No to dlaczego mnie
w końcu nie pocałujesz?” Padmasambhawa jest otwarty, nawet gdy chodzi
o seks, to pewne. Jak już widzieliśmy, zjednoczenie, stopienie się, to symbol,
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seksualny symbol niedwoistości, złączenia tego, co zostało rozdzielone. Jeśli
kogoś szanujemy, to pozwalamy, by jego cechy przejawiły się w otoczeniu.
Nie polega to na położeniu sobie kogoś na półkę. Robię Twoją praktykę.
To znaczy, będę Cię wizualizować, będę robić praktykę rozpuszczenia, a Ty
przyjdź tu i pobłogosław mnie. To praktyka zjednoczenia. Używamy siły tego
oddania, by wytworzyć rodzaj magnetyzmu, w którym łączy się ta moc i nasza tęsknota, a kiedy te dwie się spotykają powstaje jednopunktowe skupienie
na praktyce.
Do najczęstszych męskich problemów seksualnych należy przedwczesny
wytrysk. Dla wszystkich mężczyzn normalne jest, że od czasu do czasu mają
wytrysk dość szybko, ale czasem facet się w to trochę wikła i zakłada, że
następnym razem będzie tak samo. A ten niepokój sprawia, że tak się faktycznie dzieje. Podobnie można mieć przedwczesną medytację. Robisz pudżę, dochodzisz do momentu rozpuszczenia i..”.Ach, to już wszystko... Ojej!
Jeszcze chwilę!” Robisz sto dwadzieścia stron gry wstępnej, a potem... O rety,
po wszystkim! Niezbyt to satysfakcjonujące tak dla ciebie jak dla Padmasambhawy. Mógłby powiedzieć: „Dzwonią tymi dzwonkami, zszedłem na dół,
jestem gotowy, wystroiłem się, nałożyłem szaty, jestem w dobrym nastroju,
a oni o mnie zapomnieli! Pędzą przez ten tekst nie mówiąc nawet: „Cześć”,
że już nie wspomnę o poznaniu się ze mną”. Dlatego trzeba koniecznie zrozumieć, jaka jest prawdziwa zasada praktyki tantrycznej. To przekształcenie
naszego poczucia tożsamości przez identyfikację z bóstwem. Taka jest zasada
całej tantry i to wymaga czasu.
Na końcu mówimy Guru pema siddhi hung. To jest mantra i daje ona
pewne potwierdzenie tego, co zostało opisane. Jeśli mówimy w dualistyczny
sposób, to mówimy: „Proszę, daj mi to teraz”. Jeśli mówimy w sposób niedualny to Guru pema siddhi hung i ..oto jest! Wchodzimy w to i... jest.
Wielka wiara się przydaje. Możemy modlić się tak, jak zrozpaczone
dziecko, które zgubiło swych rodziców. Możemy czuć się samotni. Możemy
płakać. Możemy to robić z wielkim uczuciem, ale to dopiero pierwsza połowa. To natężenie wykorzystujemy, by doprowadzić do zjednoczenia, a samo
zjednoczenie, sam ten moment wymaga spokoju, głębi i przejrzystości, inaczej emocja wypchnie nas poza tę chwilę otwarcia.
Ogólnie Nigmapowie wierzą, że ta modlitwa niesie ze sobą wielką moc
błogosławieństwa, że jest prawdziwym wyrazem energii Padmasambhawy,
a jej powtarzanie, jej rezonans, to co w niej już jest, pomaga nam dostroić się do
natury trzech kaji. Jak wiecie, CR Lama bardzo wierzy w tę modlitwę. Zawsze
namawia ludzi, by recytowali Siedmiolinijkową Modlitwę tyle razy, ile się da.
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b. Ogólne modlitwy do linii przekazu





KUN ZANG DOR SEM GA RAB SZI RI SING
UR GJEN PE MA DZIE BANG NI SZIU NGA
KA TER GJU DEN TSA ŁEJ LA MA SOG
DREN CZIOG JAB SE JONG LA SOL ŁA DEB

Modlę się do Kuntu Zangpo, Dordże Sempa, Garaba Dordże i Sziri Singa,
do Padmasambhawy i Jego dwudziestu pięciu uczniów, do Rdzennego Guru,
dzierżawcy linii Kamy i Termy, do wszystkich najwyższych przewodników,
nauczycieli i ich uczniów.





NAM DAG KU NGA CZIOG TU ZUG ZANG ŁA
JE SZIE GJAM TSO SER GI LHUN PO DRA
DRAG PA DZIG TEN SUM NA LHAM ME ŁA
GON PO CZIOG GJUR KHJE LA SOL ŁA DEB

Ty, którego doskonale czyste ciało posiada wspaniałą formę koloru złotej góry,
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którego wiedza jest ogromna niczym ocean, którego sława jaśnieje w trzech
światach, modlę się do Ciebie, najwyższy Obrońco!





GJAL ŁA NI LE LHAG PEJ LUNG NGA SZING
THRIN LE DZE PA SAM GI MI KHJAB PA
TEN DANG DRO ŁEJ TSA LAG CZIOG GJUR PEJ
UR GJEN RIN PO CZE LA SOL ŁA DEB

Ty, którego nauki przewyższają nauki samego Buddy Zwycięzcy,
którego działanie jest poza zasięgiem zwykłego pojmowania,
najwspanialsza przyczyno rozwoju nauk i czujących istot
— Padmasambhawo, modlę się do Ciebie.

Wszystkie te modlitwy tworzą nastrój oddania i bezpieczeństwa, oraz
budują zaufanie, że w przeszłości ludzie wykonywali tego rodzaju praktyki i uzyskali jakiś pożytek. Mają nas wprowadzić w klimat, pomóc zapełnić
umysł wyobrażeniami i opowieściami o tych wspaniałych bohaterach, tak by
pozostali z nami jako inspiracja i wsparcie, dawali poczucie przynależności.

Modlitwa do trzech kaji Guru
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HUNG MA CZIE TRY DRAL LA MA CZIE KI KU
DE CZIEN LONG CZIO LA MA CZIE KI DZIE
PE DONG LE THRUNG LA MA TRUL PEJ KU
KU SUM DOR DŻE CZANG LA SOL ŁA DEB

Hung. Guru wolny od dualizmu i sztuczności — to Dharmakaja.
Guru wielkiej szczęśliwości, Pan Dharmy — to Sambhogakaja.
Guru zrodzony z lotosu — to Nirmanakaja.
Modlę się do trzech kai Wadżradhary!

Mówi się, że to bardzo potężna modlitwa. Opisuje ona istotę trzech kaji
Padmasambhawy i naszego własnego guru. To błogosławieństwo trzech kaji,
które są najważniejszą rzeczą do zrozumienia. Gdy recytujemy ją powoli,
wykorzystujemy ją do zintegrowania się ze stanem dharmakaji opisanym
w pierwszej linijce. Porzuciwszy mentalne wysiłki, nie przyjmując żadnej
intencji czy pozycji, pozostajemy obecni z tym, co się pojawia, bez przyjmowania albo odrzucania. Modlitwy tej CR Lama używał w domu, kiedy ofiarowywał swoje jedzenie, więc w naszej linii zajmuje intymne miejsce. Można
ją recytować ofiarowując jedzenie przy każdym posiłku. Kiedy tak robimy, to
na końcu zamiast sol ła deb mówimy czie pa bul, czyli ofiaruję.

Ogólne modlitwy
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RIG DZIN DZIANG CZIUB SEM PEJ GONG PA JI
GANG ZAG LE CZIEN NAM LA DZIN LAB TE
DY TSO DI NE NGAB GJA THA MEJ BAR
SANG NGAG KA SZIN DRUB PEJ DAM TSIG CZIEN
GANG ZAG NIEN KHUNG GJU PA LA SOL ŁA DEB

Szczęśliwi ludzie otrzymali błogosławieństwo umysłu Bodhisattwy
Widiadhary. Dzięki temu, od tego czasu aż do ostatnich pięciuset lat, ci,
którzy dotrzymują ślubowań, będą praktykować zgodnie z instrukcjami tantr.
Modlę się do linii tych, którzy usłyszeli nauki.

Moc oryginalnego błogosławieństwa utrzymała te nauki aż po ostatnie
pięćset lat, kiedy to dharma zaczyna blaknąć i mieszać się z fałszywymi naukami. To obecne czasy, jest zatem jeszcze większa potrzeba zachowania prawidłowych praktyk danej tradycji.






DE PEJ SANG GJE NAM KI THUG KI SE
DA TAR SZIUG PEJ SANG GJE KU JI TSAB
MA ONG SANG GJE THAM CZIE DY PEJ PAL
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JON TEN LHUN GI DRUB PEJ LA MA CZIOG
DOR DŻE THY THRENG TSAL LA SOL ŁA DEB

Ukochany synu wszystkich Buddów przeszłości, jesteś ciałem wszystkich
Buddów teraźniejszości i chwałą wszystkich Buddów przyszłości.
Najdoskonalszy Guru, obdarzony powstającymi bez wysiłku wspaniałymi
właściwościami — Dordże Thy Threng Tsal, modlę się do Ciebie.

Ta zwrotka to pochwała jednej z gniewnych postaci Padmasambhawy,
podkreśla, że jest on nieoddzielny od wszystkich buddów trzech czasów,
a jego nauk i praktyk nic nie przewyższy.





TE PA TSAM GI DRO NAM ŁANG DU DU
DIG PA TSAM GI DE GJE DREN DU KOL
SAM PA TSAM GI G Y DO CZIAR TAR BEB
UR GJEN GJU PAR CZIE LA SOL ŁA DEB

Jedno Twe pełne mocy spojrzenie skupia wokół Ciebie wszystkie istoty, jeden
Twój rozkaz sprawia, że usługuje Ci osiem rodzajów duchów. Jedna Twoja
myśl sprawia, że otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy i pragniemy.
Padmasambhawo, modlę się do Ciebie i Twojej linii.

Ta modlitwa podkreśla mistrzostwo Padmasambhawy w czterech rodzajach aktywności: uspokajającej, pomnażającej, ujarzmiającej i niszczącej.
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DZIE TSUN PE MEJ DZIN LAB NIER THOB CZING
BE JUL NE GO DZIE CZING ZAB TER TON
DRUB PEJ ŁANG CZIUG NU DAN DOR DŻE LA
SOL ŁA DEB SO DAG GJU DZIN GI LOB

W pełni obdarzony błogosławieństwem Padmasambhawy, który otworzyłeś
wrota tajemnej krainy i odkryłeś głębokie skarby — Panie Siddhów, Nudanie
Dordże, modlę się, pobłogosław mój umysł

Jest to modlitwa do pierwszej inkarnacji CR Lamy i podkreśla, że najpierw był jednym z dwudziestu pięciu bliskich uczniów Padmasambhawy,
czyli Kjeczung Lotsałą i dzięki temu związkowi odkrył ważne zbiory term.





JE NE RANG RIG DO MEJ CZIE JING SU
CZIE KUN NAM PAR DROL ŁEJ GJU THRUL GI
THA JE GJAL ŁEJ KHOR LOJ GON CZIG PU
ŁANG GJUR DRUB PEJ LA MAR SOL ŁA DEB
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W niezmiennym dharmadhatu pierwotnej natury Twego umysłu wszystkie
zjawiska są w pełni wyzwolone jako magiczna iluzja.
Jesteś jedynym opiekunem nieskończonej nauki Zwycięzcy.
Modlę się do pełnego mocy Guru — Siddhy.
To zwrotka odnosząca się do inkarnacji Nudana Dordże:





KAL DEN MIN DROL UR GJEN LING CZIOG TU
DE TONG ZUNG DZIUG o SEL CZIE NI DON
NGON SUM TON DZE ROL ŁEJ DOR DŻE LA
SOL ŁA DEB SO CZIOG THUN NGY DRUB TSOL

Szczęśliwy, kto we wspaniałej sferze dojrzewania i wyzwolenia, należącej do
Padmasambhawy, pojął jedność szczęśliwości i pustki, przejrzystość
naturalnego stanu, i mógł ukazać to innym. Deczien Rolłej Dordże
— modlę się do Ciebie, udziel mi urzeczywistnienia.





DAM PA DE DAG KUN GI DZIE ZUNG SZING
NGUR MIG DZIN PA TUL SZIUG DAM PA JI
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GJAL TEN NIN MOR DZIE PEJ LHAG SAM CZIEN
TSUL TRIM ZANG POJ SZIAB LA SOL ŁA DEB

Ty, który jesteś uczniem świętych istot, niestrudzony praktykujący odziany
w szafranowe szaty, Ty, którego wzniosłe myśli doprowadziły do rozkwitu
Nauki Buddy, Tsultrim Zangpo, modlę się u Twoich stóp!
To zwrotka skierowana do Tulku Tsorlo, głównego nauczyciela i rdzennego guru CR Lamy.





DO GJU TEN CZIE MEN NGAG ZAB MO JI
CZIE NAM GANG LA SZIU PEJ TSA ŁA DANG
GJU PEJ LA MA MA LY THAM CZIE LA
TAG TU GY PEJ JI KI SOL ŁA DEB

Posiadający wszystkie sutry, tantry, siastry oraz tajemne i głębokie
pouczenia, Rdzenny Guru i wszyscy bez wyjątku Nauczyciele
— zawsze się do Was modlę z największym oddaniem.






Khe'u Czung Lotsała

Nuden Dordże

Tamdrin Łangmo

Padma Donsal

Gonpo Łangjal

Tulku Tsurlo
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GANG SZIG DE PE LA MEJ TSOG NAM LA
TSIG DI TAG TU SOL ŁA DEB DZIE NA
DAG SOG GJU LA LA MA KHJE NAM KI
JE SZIE ZIG PEJ DZIN LAB DZIUG PAR SZIOG

Zwracam się do zgromadzenia nauczycieli, pełen wiary, modlę się tymi
słowami — niech wniknie do mego umysłu błogosławieństwo
Waszej najwyższej mądrości!
Potem następują modlitwy linii. Znowu kierują się do dharmakaji
w pierwszej linijce, w następnej do sambhogakaji, a potem do Padmasambhawy jako nirmanakaji w trzeciej linijce, który jest nieoddzielnością trzech
kaji.
Modlitwy linii






E MA HO
RANG SZIN KJE ME CZIE KU NANG THA JE
RANG DANG GAG ME LONG KU CZIEN RE ZIG
NI ME RANG DZIUNG TRUL KU PE MA DZIUNG
SOL ŁA DEB SO CZIOG THUN NGY DRUB TSOL

Wspaniale! Nangła Thaje, prawdziwa naturo niezrodzonej dharmakai. Czenrezi, naturalne promieniowanie nienapotykającej przeszkód sambhogakai.
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Padmasambhawo, niedualna, samoistniejąca nirmanakajo — modlę się do
Was, udzielcie mi urzeczywistnienia
Nangła Thaje (skt. Amitabha) to budda zachodniej krainy Dełaczien (skt.
Sukhavati). Głównym bodhisattwą w tym świecie jest Czenrezik (skt. Awalokiteśwara). Padmasambhawa narodził się z sylaby hri w sercu Amitabhy.





LE CZIEN DAG PEJ KHOR NGA DROG BEN DZIE
ZAB TER NGA DAG NU DAN DRO PHAN LING
SANG ŁEJ DZO DZIN TAM DRIN ŁANG MOJ SZIAB
SOL ŁA DEB SO CZIOG THUN NGY DRUB TSOL

Szczęśliwy kręgu pięciorga wybrańców oraz Droben Dzie. Do Ciebie,
który posiadasz najgłębszy skarb — Nudanie Drophan Lingpo, i Ty
Tamdrin Łangmo, która dzierżysz tajemny skarb — modlę się u Waszych stóp,
udzielcie mi urzeczywistnienia.
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GJAL ŁEJ NIU GU PE MA DON SAL SZIAB
SANG DZIN PA ŁO GJE RAB DOR DŻE TSAL
BI MA LA NGY TSUL THRIM ZANG PO DANG
KA DRIN KHOR ME TSA ŁEJ LA MA LA
SOL ŁA DEB SO CZIOG THUN NGY DRUB TSOL

Do Ciebie Pema Donsal, synu Zwycięzcy, do Sangdzin Pało Gierab Dordże
Tsal, do prawdziwego Wimalamitry — Tsultrim Zangpo i do Ciebie, mój
Rdzenny Guru, którego dobroci nie umiem odpłacić — modlę się do Was,
udzielcie mi urzeczywistnienia.





TSA SUM KUN DY RIG DZIN PE MA DZIUNG
JI DAM GJAL ŁEJ KIL KHOR LHA TSOG DANG
ZAB TER CZIE KJONG SUNG MA THAM CZIE LA
SOL ŁA DEB SO CZIOG THUN NGY DRUB TSOL

Padmasambhawo, Widiadharo jednoczący w sobie trzy korzenie, Jidamy
z orszaku bóstw mandali Zwycięzcy, wszyscy Opiekunowie i Strażnicy
głębokiego skarbu — modlę się do Was o urzeczywistnienie.
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DE TAR SOL TAB CZIE NI DZIEN PAR TOG
NANG RIG SAL TONG DZIA o THIG LEJ KHAM
CZIAG TSEN KU DANG JE SZIE NGON GJUR NE
KA DAG LHUN DRUB DO MEJ TSAL DZOG SZIOG

Niechaj spełnią się moje modlitwy, niechaj zamanifestuje się we mnie
prawdziwa natura — taka jaka jest — z jej zjawiskami, pierwotną
świadomością, świetlistością i pustką, sferami kropli mądrości tęczowego
światła, boskimi symbolami, kajami, pierwotnymi i najwyższymi
mądrościami, które przejawiają się dla mnie i we mnie. Muszę wejść
w pierwotnie czysty, powstający bez wysiłku, odwieczny i prawdziwy strumień
energii (muszę w pełni zrozumieć pustkę).

Dzięki błogosławieństwu linii odkrywa się przed nami własna natura
i przez samo to, wszystkie inne aspekty nauk i praktyk stają się jasne, bez
wysiłku, w wielkiej niedualności spokoju i ruchu.
Gdy chodzi o modlitwy do linii przekazu, ważne że przedstawiają autentyczne pochodzenie nauk. Przez to możemy zaufać, iż nie zostało to wymyślone, nie stanowi czyjegoś wymysłu, lecz jest częścią procesu wykonywania
tej praktyki przez wielu ludzi. Zawiera więc w sobie esencję i całą moc ich
medytacji, jak również stanowi dowód, że praktyka okazała się skuteczna, bo
nikt by jej nie robił, gdyby nie dawała jakiś korzyści. Na tym kończy się część
wprowadzająca.

D. SADHANA
Modlitwy wstępne
Przechodzimy do głównej części tekstu, która zaczyna się od:


OM BENDZA SAMAJA DZA

Pięć pierwotnych mądrości. Utrzymujcie swoje ślubowania wadżry.
Przybądźcie tutaj!

Użycie tej mantry prowadzi do natychmiastowej identyfikacji w stanie
Padmasambhawy, w stanie trzech kaji. W tego typu tekstach do medytacji
napotykamy specyficzny puls, swoiste falowanie. W jednej chwili praktykujemy bezpośrednią identyfikację w stanie Padmasambhawy, a już w następnym momencie wizualizujemy go przed sobą, lepszego od nas. Ta pulsacja
ma miejsce przez cały czas. To bardzo ważne, bo w naszym zwykłym życiowym doświadczeniu, czasem mamy dużą przejrzystość, a czasem wpadamy
w duży zamęt. Często, gdy jesteśmy skołowani zaczynamy myśleć: „Och, teraz jestem pomieszany” i pogrążamy się coraz bardziej w tym nastroju. Jeśli
pozwolimy sobie na pulsowanie między oddzieleniem a jednością, to te momenty nie będą stały do siebie tyłem jako dwa odrębne stany, lecz zaczniemy
ich doświadczać jako falowania energii.
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a. Wizualizacja





HRI RANG DUN CZIE JING PE MA NI DEJ TENG
KJAB KUN DAG NI RIG DZIN PE MA DZIUNG
DRUB NIE TSEN CZIOG GJE DANG RIG DZIN TSOG
TSA SUM GJAL ŁEJ KIL KHOR DZOG PAR SAL

Hri. W rozległej przestrzeni przede mną, na lotosie, słońcu i księżycu
znajduje się ucieleśnienie wszystkich aspektów schronienia, Widiadhara
Padmasambhawa z ośmioma wspaniałymi formami, które uzyskały siddhi,
i z orszakiem Widiadharów. Medytuję na pełną mandalę Trzech Korzeni
Zwycięskiego Buddy.

b. Schronienie i bodhiczitta





HRI DO MEJ RANG DANG KU SUM LA MA DZIE
KJAB KUN DY PA RANG RIG PE MA DZIUNG
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RIG TSAL TRUL PA KIL KHOR JONG DZOG LA
RANG NGO SZIE PEJ NGANG DU KJAB SU CZI

Hri. W odwiecznym promieniowaniu czcigodnego Guru Trzech Kai,
jednoczącego w sobie wszystkie aspekty schronienia, w mej własnej
świadomości, w Padmasambhawie, w doskonałej mandali, emanacji energii
świadomości — przyjmuję schronienie, rozumiejąc własną naturę.





HO DAG SZIEN KUN TAG THRUL PE CZING PEJ DRO
THA ME KHOR TSOR DZING ŁEJ SEM CZIEN NAM
ZUNG DZIUG RANG NGO SZIE PA GJAL ŁEJ SZING
MON DZIUG DON DAM DZIANG CZIUB SEM KJE DO

Ho! Ja i wszystkie istoty doznajemy cierpienia. Związani pomieszaniem
toniemy w oceanie samsary. Królestwem Buddy jest wiedza o naszej naturze
całkowitej jedności. Rozwijam oświeconą postawę służenia innym,
dotrzymując ślubowań dążenia i wejścia w bodhiczittę.

W buddyzmie schronienie jest bardzo ważną praktyką. Wszystkie rozmaite buddyjskie tradycje mają jakiegoś rodzaju praktyki schronienia i ogólnie można powiedzieć, że buddyści odróżniają się od pozostałych faktem
przyjęcia schronienia.
Następnie, istnieją formalne sposoby przyjmowania schronienia oraz
faktyczne przyjęcie schronienia. Kiedy recytujemy tę modlitwę schronienia,
to jest właśnie metoda formalna. Mówimy: „Taka jest rzeczywistość. Taki
jest pogląd, to jest osoba, na której polegam, w której przyjmuję schronienie.
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Używam ciebie dla własnej ochrony”. To jest tylko stwierdzenie. Faktyczne
przyjęcie schronienia w buddyzmie, czy też w buddzie i dharmie, i różnych
rzeczach, o których mówiliśmy, oznacza, że jeśli napotykasz w życiu jakiś
problem, używasz dharmy, aby się z nim uporać. Na pewnym poziomie można powiedzieć: „Świat jest bardzo skomplikowany. Spotykają mnie w nim
złe rzeczy, chcę zatem przyjąć schronienie w Buddzie. Proszę postaw ścianę
z pleksiglasu między mną a tymi okropieństwami”. Niestety – kiedy zaczynamy medytować, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że te problemy nie pochodzą z zewnątrz. Pochodzą ze środka. No to wtedy mówimy: „Buddo, proszę,
weź kawałek pleksiglasu i umieść go ponad moim tyłkiem. Oddziel mnie od
wszystkich tych złych rzeczy”. A potem musimy go przesuwać, kiedy pojawiają się problemy, bo dharma jest rodzajem klina, którym na początku manipulujemy między sobą a przedmiotami swego przywiązania. Zahaczamy
się o rzeczy, których pragniemy, o rzeczy których chcemy i których nie chcemy. Zahaczamy się o dumę, zazdrość i tak dalej. Nie możemy na zewnątrz
umieścić czegoś, co by nas przed tym chroniło. Musimy utrzymywać tą świadomość dharmy wewnętrznie i używać jej z minuty na minutę, aby radzić
sobie z tym, co się pojawia. To jest przyjęcie schronienia w dharmie.
W innym wypadku mamy następującą historyjkę: „Och, poszedłem do
tego lamy i przyjąłem schronienie, dał mi tybetańskie imię, a teraz robię tę
praktykę, a więc jestem buddystą”. To nie jest schronienie. To nowy rodzaj
tożsamości, do której możemy się przywiązać. Najlepszym schronieniem jest
rozpoznanie natury własnego umysłu. Tak właśnie przyjmujemy schronienie
w Padmasambhawie. Wykorzystujemy go w praktyce medytacji jako metodę
dla rozpoznania natury naszego umysłu, tak że na względnym poziomie możemy użyć zewnętrznej formy Padmasambhawy, którą wizualizujemy, jako
metody schronienia, bo przypomina nam o istnieniu innych możliwości.
Na nieograniczonym poziomie integrujemy się ze stanem Padmasambhawy.
Przekształcamy siebie poprzez pełną identyfikację z nim, co daje nam bezpośrednie schronienie w stanie dharmakaji.
Moglibyśmy powiedzieć, używając zachodniej terminologii, że Padmasambhawa jest znaczącym12, które niesie bardzo wiele przesłań. Czasem
może on być bohaterem z regionu Azji Centralnej. Na świecie jest wielu bohaterów. On jest tego typu postacią. Ma wszystkie cechy archetypu bohatera.
Można w nim widzieć osobę, postać historyczną, która przeniosła do Tybetu
buddyzm tantryczny. Można go uważać za wielkiego, potężnego jogina,
12 Znaczące i znaczone – pojęcia wprowadzone przez de Saussure’a dotyczące podwójnej natury
znaku językowego– przyp.tłum.
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manifestację sambhogakaji, która ma osiem aspektów, albo widzieć w nim
formę naszej własnej natury. Zwykle przydaje się uświadomienie sobie całej gamy możliwości na jakie można odczytywać Padmasambhawę, a potem,
zależnie od własnej sytuacji, skupienie się na poglądzie, który w danej chwili
najbardziej pomoże. Jeśli zatem czujesz się samotny i smutny, możesz modlić
się do postaci taty, a kiedy potrzebujesz inspiracji, możesz utożsamiać się
z heroiczną, pełną energii formą, jeżeli natomiast chcesz rozpoznać siebie,
możesz wykonać praktykę rozpuszczenia i pozostać w tym stanie. W tym
wypadku po schronienie idziemy do lamy, który posiada trzy kaje jako pierwotne przejawienie, pierwotną grę. To znaczy, guru jest tym, który zawsze
ukazuje integrację podstawowej mądrości i przejawienia.
Może trzeba sobie krótko powiedzieć, czym są trzy kaje, ponieważ często dość trudno to zrozumieć. Trzy kaje odczytuje się na wiele sposobów.
Nie są jedną rzeczą, są raczej rozumiane i interpretowane wielorako. W rzeczywistości trzy kaje to doświadczenie, rodzaj doświadczenia. Aby jednak
opisać to doświadczenie, by się o nim uczyć, musimy używać języka, a język
zabiera nas do innego świata. Mapa nie jest tym samym co teren, a język nie
jest tym samym co doświadczenie, potrzebna nam jednak jakaś przejrzystość
w ramach języka, aby uzyskać doświadczenie. Niemniej, dopóki nie zyskamy
doświadczenia, język nie będzie zbyt znaczący. Kiedy po raz pierwszy napotyka się te wyobrażenia, można często dostać zawrotów głowy, bo wszystko
wydaje się bardzo abstrakcyjne i skomplikowane.
Mówi się, że dharmakaja jest jak niebo. Jest otwarta, nie ma formy, nie
ma kształtu, smaku, ani koloru. Kiedy wykonujemy praktykę rozpuszczenia,
a potem wchodzimy w ten stan światła, a potem światło się rozpuszcza, jeżeli
zdołamy zachować pełnię uwagi w tym punkcie światła, który się zmniejsza
i zmniejsza, to jesteśmy stopieni z tym obiektem, a potem on znika. W tym
momencie uwaga nie ma się na czym opierać, a jednak nie znika. Jest tam,
a jednak na niczym się nie opiera. Masz otwierające poczucie obecności, która jest w niczym. W tym stanie nic się nie dzieje.
A potem coś się pojawia. To dla medytujących niezmiernie ważny moment. Jeśli się tego poglądu nie rozumie bardzo dobrze, można się tutaj nieźle ogłupiać. Niektórzy ludzie wyobrażają sobie, że w tym otwartym stanie
dharmakaji – ponieważ jest opisywany jako ich prawdziwa natura – powinni
pozostawać bardzo długo i nic się wtedy nie będzie działo. Myślą zatem, że
brak jakichkolwiek myśli, wrażeń czy odczuć jest dobrym osiągnięciem. Jeśli
jednak nie masz w ogóle żadnych myśli, to znaczy zwyczajnie, że nie powstaje świadomość i – na poziomie polemik – to właśnie według buddystów robi
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Sziwa na szczycie góry Kaliaś. W buddyjskich tantrach Sziwa występuje jako
wielki wróg. Całkiem sporo buddyjskich bóstw tańczy na Sziwie. Nie dlatego,
że buddyści nie lubią hinduistów, ale dlatego, że w ramach buddyjskiego systemu uważa się, że poziom Sziwy polega na braku świadomości, swoistego
wielkiego nic jako rezultatu jogi. Joga polega między innymi na powstrzymywaniu, powściąganiu, braku ekscytacji, uspokajaniu wszystkiego, a potem
utrzymywaniu tego stanu. Jednak prędzej czy później myśli wracają. A ponieważ, naturalnie, wierzymy w odradzanie się, to nawet jeśli umrzemy, myśli powrócą. Oto dlaczego samsara jest tak przerażająca. Nie da się z niej wydostać podcinając sobie żyły. Nie da się z niej wydostać przedawkowując coś.
Buddyści mogliby powiedzieć, że Sziwa próbował przedawkować medytację.
Budzi się potem na pogotowiu ratunkowym, gdzie go pytają: „Mahadew, co
ty tu robisz?!”
W poglądzie buddyjskim, ponieważ interesuje nas niedualność, nie
utrzymujemy pustki czy otwartości z dala od manifestacji; są dla nas nierozdzielne. Na początku oczywiście wiemy o wiele więcej o manifestacjach
niż o pustce, dlatego musimy starać się dużo praktykować, by uzyskać też
doświadczenie pustki. Celem jednakże nie jest pustka, ale jej integracja
z przejawieniami. Osiąga się to poprzez stan dharmakaji, w którym, kiedy
nasza świadomość spoczywa w pustce i kiedy powstają myśli, możemy bezpośrednio doświadczyć, jak myśli powstają z pustki. Wielka trudność leży
w tym, że jeśli zachowuje się spokój umysłu, a potem przychodzi myśl, to
jeśli doświadczamy myśli jakby przychodziła z zewnątrz, medytacja nigdzie
nie prowadzi. To naprawdę duży problem. Dzieje się to w naszej medytacji
przez większość czasu. Zaburzają nas myśli i staramy się je kontrolować.
Oto dlaczego w dzogczen mówi się, że jest jedna podstawa i dwie ścieżki.
Podstawa to nieoddzielność pustki i obecności. Wszystko powstaje z tej podstawy pustki. Kiedy rozpoznajesz pustkę podstawy, jest to doświadczeniem
nirwany. Jeśli natomiast w chwili powstania przejawienia myślisz, że ono
przychodzi skądś z zewnątrz, albo że istnieje samo przez się i jest oddzielne
od podstawy, to jest samsara. Kiedy uchwycimy tę różnicę, jaśniejsze staje się
znaczenie sambhogakaji i nirmanakaji. Sambhogakaja to bogactwo przejawień. Przychodzi w postaci dźwięku, promieni i światła, a podczas medytacji, jak później zobaczymy, rozwija się to, kiedy promienie światła w pięciu
kolorach wypływają z sylaby nasiennej.
Druga linijka dotycząca przyjmowania schronienia mówi, że Padmasambhawa jest rang rig, naturą naszego własnego umysłu, samoistną obecnością,
która jest jednością wszystkich obiektów schronienia. Musimy pamiętać, że
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buddyzm, ten buddyzm tantryczny, powstawał w Indiach w kulturze, która
była głównie hinduistyczna, późnym etapem upaniszad. W tej kulturze funkcjonowało bardzo wielu bogów, a zatem w buddyzmie również stosuje się
wiele bóstw i metod. My dla odmiany pochodzimy z kultury monoteistycznej. W tekście raz po raz widzimy zwrot kjab ne kun dy pa czyli: „wszystkie
obiekty schronienia przyjmują jedną postać”. Jest tak dlatego, że Tybetańczycy mają bardzo wiele obiektów schronienia. My ich tak wiele nie posiadamy,
ale u Tybetańczyków była naprawdę wielka mnogość bóstw i rzeczy, których
używali w różnych celach. Tekst zawsze próbuje przekazać: „Nie rozpraszaj
swojej energii. Nie twórz bytów z tych różnych bóstw. Ich natura jest zawsze
taka sama. Kiedy modlisz się do jednego, otrzymujesz też błogosławieństwo
wszystkich innych”. Sami Tybetańczycy mają takie powiedzenie, że jogini
w Indiach robią jedną praktykę i uzyskują oświecenie, a w Tybecie robi się
setki praktyk i nie uzyskuje oświecenia. Właśnie dlatego, kiedy pokręcić się
trochę przy tybetańskich lamach, można otrzymać naprawdę mnóstwo praktyk. Takie mają dziedzictwo, a jako, że wszystkie one są dobre, nikt żadnej nie
wyrzuci. Główną rzeczą jest jednak zrozumienie natury własnego umysłu.
Potem tekst mówi: „przyjmujemy schronienie w rozpoznaniu własnej
natury w tej nieograniczonej mandali, która jest manifestacją energii naszego
umysłu”. Gdybyś nie miał umysłu, nie musiałbyś się martwić o Padmasambhawę. Masz umysł, więc uczysz się trochę o Padmasambhawie. Gdzie on
jest? Można powiedzieć, ze jest w Zangdoparli. Gdzie zatem jest Zangdoparli? Gdzie jest Freiburg? W tamtą stronę. Gdzie jest tamta strona? Och, tam,
za pagórkiem. Gdzie jest pagórek? To najważniejsze pytanie. Jeśli myślisz,
że pagórek jest na zewnątrz twojego umysłu, to będziesz mieć problem ze
zrozumieniem tej praktyki. Jak widzimy, pagórek jest jednocześnie pojęciem
i doświadczeniem. Na poziomie pojęcia, pagórek jest tam, pokryty śniegiem,
a ja tu siedzę w ciepełku. Na poziomie doświadczenia, pagórek jest w moim
umyśle. Odwrotnie, prawda? Zazwyczaj myślimy: „Pagórek to pojęcie
w moim umyśle, a faktyczne doświadczenie pagórka jest tam na zewnątrz”.
Ta druga wersja pojawia się, ponieważ nie rozumiemy własnego doświadczenia. Nie przyglądamy się istocie fenomenologii własnego istnienia.
Kiedy spoglądamy w naturę własnego umysłu, odkrywamy, że nie ma innego źródła dla doświadczenia, niż sama natura umysłu. Jeśli to naprawdę
zrozumiemy, wówczas bardzo interesująca staje się jazda samochodem, bo
samochód porusza się w naszym umyśle. To nie idealistyczna filozofia. To nie
twierdzenie, że wszystko jest złudną ideą. Mówi się tutaj, że umysł jest jednocześnie miejscem przejawienia się materii, ponieważ materia jest energią
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pięciu żywiołów. Te dwie linijki stwierdzają, że mandala Padmasambhawy
jest energią własnego umysłu. Padmasambhawa to aspekt nas samych. My
jesteśmy aspektem Padmasambhawy. Takie przyjmujemy schronienie, jak
mówi ostatni wers, uznajemy ten pogląd i tak właśnie przyjmujemy schronienie – w tym poglądzie.
Mogę na przykład powiedzieć, że będę siedział na tej macie siedząc na
niej. Przyjmuję schronienie w naturze mojego umysłu będąc w moim własnym umyśle. Jak jeszcze można by przyjąć schronienie we własnym umyśle?
Kiedy już pupa siedzi na macie, nie ma nic więcej do roboty. Nie musisz
wstawać, żeby sprawdzić czy siedzisz. Jest to w jakiś określony i prosty sposób dane, że masz już pupę na macie. Tak samo jest z rozpoznaniem natury
własnego umysłu. Jeśli jednak wyobraziłeś sobie, że twój umysł ma być inny
od tego czym jest, to nawet jeśli to masz, nadal szukasz czegoś innego. Dlatego mówią, że uczonym tak trudno osiągnąć oświecenie. A jednak wszyscy
wielcy lamowie Nigmapy to uczeni. CR Lama był naprawdę znamienitym
uczonym. Trzeba natomiast pojąć, kiedy użyć wiedzy a kiedy wejść w obecność i że te dwie (o ile nie ma się ogromnego doświadczenia) bardzo trudno
utrzymywać jednocześnie. Istota tego schronienia polega zatem na zaufaniu,
że ty sam, w tym właśnie momencie, masz wszystko, co potrzebne do oświecenia. Nie musisz się nigdzie wybierać, by je znaleźć. Nie musisz za nim przekopywać ogródka, kupować go w sklepie, modlić się o nie do kogoś innego.
Ono jest.
A teraz ostatni punkt: może powstać bardzo miłe wyobrażenie: „Och,
ono już tu jest”. Byliśmy jednak w ruchu przez długi czas, mamy więc intencje, mamy napęd. Jesteśmy wytrąceni z równowagi. I kiedy ktoś mówi:
„Ono już tu jest” bardzo trudno się zatrzymać, bo chcemy iść. Ten zestaw
impulsów czy też napęd tradycyjnie nazywa się karmą. Oto dlaczego, chociaż
tutaj mamy pogląd dzogczen, używamy praktyki tantrycznej, czyli wizualizacji, modlitw, muzyki, dzwonków i mudr. Te aktywności pozwalają nam
utrzymać napęd pragnienia, by robić różne rzeczy, napęd bycia dynamicznie
ucieleśnionym i ukierunkować ten ruch na bezpośrednią realizację trzech
kaji. Kiedy jedziemy samochodem po oblodzonej powierzchni i auto wpada
w poślizg, powstaje odruch, by nacisnąć hamulec, ale to nie skutkuje. Trzeba raczej utrzymać prędkość, kierować nawet bardziej energicznie, czasem
może przyspieszyć, by uzyskać większą energię. Wykorzystujemy zatem
praktykę tantryczną, by uruchomić wszystkie energie, które mogłyby nas
wybić z kursu. Zręcznie wykorzystujemy ich moc, by popychała nas we właściwą stronę.
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Teraz przejdziemy do krótkiego omówienia bodhiczitty. Samo słowo
bodhiczitta oznacza oświecony, przebudzony umysł. Właściwością oświeconego umysłu jest gest na zewnątrz, gest w stronę świata, który możemy
nazywać współczuciem. To ten umysł próbujemy rozwijać. To co pomaga
nam w pomaganiu innym, to rodzaj gwałtownego zrozumienia dlaczego oni
cierpią. Ogólnie rzecz biorąc, z buddyjskiego punktu widzenia, całe cierpienie powstaje wskutek przywiązania. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i mówi:
„Właśnie zmarła moja matka i jestem bardzo nieszczęśliwy”, niezbyt to sensowne mówić: „Cóż, nie powinieneś być przywiązany”. Przywiązanie czyni
z nas ludzi. Z buddyjskiej perspektywy bycie człowiekiem nie jest taką wielką sprawą. W tradycji chrześcijańskiej Bóg stwarza świat i daje go ludziom,
jako panom stworzenia. Z buddyjskiej perspektywy jednakże, rodzimy się
ludźmi z powodu mieszaniny dumy i pożądania. Bycie człowiekiem to po
prostu hotel w jakim się chwilowo zatrzymujemy. W życiu nie chodzi o bycie
dobrym człowiekiem, w życiu chodzi o bycie oświeconym. Ci, którzy uzyskują oświecenie nie są ludźmi, ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy ludźmi.
Wielki statek kosmiczny z Zangdoparli zesłał nas wszystkich tutaj. Tak to
jest. Żyjemy nie tylko w spuściźnie kultury chrześcijańskiej, ale także w kulturze bardzo humanistycznej, a humanizm jest niesamowicie wpływowy. To
podstawa naszej liberalnej mieszczańskiej demokracji. Jest fundamentem
swobodnego dostępu do edukacji i tak dalej. Mówi, że wszyscy ludzie mają
pewne podstawowe prawa i przywileje, a ludzie to niesłychanie wspaniałe
istoty. Ale w buddyzmie tak naprawdę nie myślimy w ten sposób, bo widzimy, że wszystko przejawia się stosownie do przyczyn, a przyczyną odrodzenia się jako człowiek jest określona zasługa w przeszłości, ale również wiele
przywiązania, któremu towarzyszy pomieszanie.
Budda jest w stanie robić dwie rzeczy: potrafi ukoić i potrafi obudzić. To
samo próbuje robić dobry terapeuta. Musi uspokoić pacjenta, dać mu poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie trochę go obudzić. Zbyt wiele uspokojenia i będzie sennie, za wiele budzenia, a zrobi się szorstko i powstanie
pomieszanie wraz z wynikającymi z niego reakcjami. To właśnie próbujemy
rozwinąć w tym szczególnym podejściu: mieć ciepłe serce i czułość dla ludzi,
ale jednocześnie bardzo wyraźnie widzieć struktury ich przeszkód. Te sprawiają, że tkwią oni w swoich przywiązaniach i w mocy pięciu trucizn, i tak
dalej. Oto dlaczego w buddyzmie tybetańskim jest wiele miłych i słodkich
historii o tym, co może dla ciebie uczynić Tara. Wszyscy potrzebujemy czasem jakichś kojących opowieści! Potrzebujemy jednak również trochę prawdziwej medytacji, spojrzenia w naturę własnego umysłu. Możemy to zrobić
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tylko jeśli jesteśmy przebudzeni i dość precyzyjni, i wiemy co robimy. Tutaj
mówi się: „Ja i wszystkie inne istoty, które błąkają się tkwiąc w mocy koncepcji i polegając na nich, zostały związane z tym pełnym bólu wymiarem
samsary przez bardzo długi czas, przez nieskończoność. Tak wygląda nasza
sytuacja”. Mówi się tu także, że koncepcje wiążą nas z samsarą. Nie możesz
wyzwolić się poprzez koncepcję. Koncepcje mogą wszakże być użyteczne.
Możesz używać danej koncepcji, a ona wyrąbie dla ciebie jakąś przestrzeń.
Tybetańczycy mówią, że można użyć masła, by zmiękczyć skórę. Można nasmarować nim skórę, używać go do konserwacji, ale jeśli trzymasz masło
w skórzanym worku, to ten woreczek zrobi się twardy i łamliwy. To metafora
dharmy. Jeśli trzymasz dharmę w sobie, jako masę koncepcji i wiadomości,
sprawi że zrobisz się twardy i łamliwy, będziesz chciał zdobywać punkty
kosztem innych ludzi i być tym, który wie. Powinniśmy raczej używać dharmy, aby wcierać ją w nasze życie codzienne, tak by zmiękczyła naszą naturę,
by kiedy odkrywamy jacy jesteśmy sztywni i pełni uprzedzeń, to zrozumienie dharmy dodawało nam elastyczności, czułości, zdolności do otwartych
odpowiedzi.
W modlitwie bodhiczitty czytamy zung dziung rang ngo szie pa gial łej
szing; zung dziung znaczy jedność i używa się go do określania seksualnego
zjednoczenia, nieoddzielności. W tym zjednoczeniu rozpoznajemy własną
naturę. To znaczy, że przedmiot i podmiot potrzebują się połączyć. Dopóki
istniejemy jako podmiot, który odnosi się do przedmiotów, jako czegoś oddzielnego od nas, nie jesteśmy w stanie rozpoznać naszej prawdziwej natury. Tylko kiedy złączymy przedmiot i podmiot w jednym punkcie, a potem
pozwolimy, by ten punkt się rozpuścił, zaczynamy rozumieć. Potem chcemy
to zrozumienie przekazać wszystkim czującym istotom, dlatego właśnie rozwijamy tę intencję przebudzenia wszystkich.
Najlepszą metodą pomagania innym jest medytacja, ponieważ jesteśmy
toksyczni, a mówiąc potocznym angielskim, pełni gówna. Wszyscy jesteśmy
pełni gówna. To właśnie znaczy pięć trucizn. Trucizna nie jest słodka. Nie
chodzimy do cukierni po truciznę. Wiadomo, jesteśmy całkiem miłymi ludźmi. Możemy mieć nawet jakichś przyjaciół, znaleźć ludzi, którzy nas polubią
i tak dalej, możemy też robić coś, by pomagać innym i na tej podstawie myśleć sobie: „Jestem okej, nie jestem takim złym człowiekiem”. Z perspektywy
dharmy jednakże, kiedy medytujemy i spoglądamy we własny umysł, widzimy jak bardzo jesteśmy rozproszeni, jak pomieszani. Te pięć trucizn głupoty,
pożądania, gniewu, zazdrości i dumy jest niezwykle potężne u wszystkich
istot i musimy zmienić się w naprawdę wielkich kłamców i oszustów, skoro
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potrafimy zataić przed sobą, a czasem też przed innymi, jak pełni gówna
naprawdę jesteśmy. CR Lama często mawiał sam o sobie: „Jestem kłamcą
numer jeden, oszustem numer jeden”. Jeśli chcemy wypowiadać to kje ki
dzie su da drug ki i chcemy postępować jak Rinpocze, to też powinniśmy tak
powiedzieć, a nawet urządzać zawody kretynów, bo jeśli się zaprzyjaźnimy
z własnym gównem, dopiero wtedy możemy zacząć je przerabiać, możemy
stać się nieco bardziej ekologiczni. Tego właśnie dotyczy tantra. Jeśli jednak
nie wiesz co jest gównem, to nawet nie spróbujesz tego recyklingu. Będziesz
myślał, że to kwiaty i położysz na stole w jadalni.
Pierwsza zasada mówi zawsze, żeby nie krzywdzić, a druga, żeby próbować innym pomóc. Naprawdę te dwie rzeczy są tym samym. Kiedy siebie
uporządkujesz, jeśli nie będziesz już pełen tych trucizn, jeżeli rozwiniesz nieco przejrzystości, to bez wysiłku pomożesz innym.
Wielu z was słyszało o Milarepie, który w późniejszym etapie życia był
otoczony wieloma uczniami. Mieszkali w jaskiniach, wysoko ponad doliną.
Uczniowie przyszli do Milarepy i powiedzieli: „Mistrzu, tam w dolinie cierpi
wielu ludzi. My zaś praktykowaliśmy już bardzo długo. Czy nie powinniśmy zejść tam i im pomóc?” a Milarepa odpowiedział: „Czy myślicie, że jeśli
spędzicie kolejnych pięć lat na medytacji, to tam w dolinie nikogo już nie
będzie?” Zawsze istnieją cierpiący ludzie. To że ludzie cierpią, nie znaczy
jeszcze, że powinniśmy pędzić, by im pomagać, jeśli nie wiemy nawet, co
robimy.
Mój przyjaciel jechał do Szwajcarii i na drodze przed nim wydarzył się
wypadek. Wybiegł i zobaczył leżącą małą dziewczynkę. Okno było rozbite,
a część od wycieraczki przebiła jej gardło. Wyjął swój wojskowy szwajcarski
scyzoryk i wykroił tę część. Całe szczęście, że był zoologiem badaczem i już
wcześniej wtykał różne rzeczy małpom w szyje. Warto wiedzieć co się robi.
Myślę sobie, że na jego miejscu, z tym szwajcarskim nożem, pewnie bym
zemdlał i jeszcze ją dźgnął. Bardzo ważną zasadą jest, by najpierw pracować
ze sobą i nabrać nieco przejrzystości. Ludzie są niezmiernie zainteresowani
pomaganiem, każdy chce pomagać i coś zrobić, ale przede wszystkim musimy zrozumieć na czym polega problem. Jeśli masz jakiś szkic problemu,
możesz przybiec z szybkim rozwiązaniem: „Zrób to i to, i tamto”, ale kiedy
zaczniesz obserwować siebie, zdajesz sobie sprawę, że ta mapa za wiele nie
pokazuje. Uświadamiasz sobie, jak bardzo jesteś popierdolony, jak pomieszany, jak łatwo się rozpraszasz. Potem do idei pomagania innym podchodzisz
już z większą pokorą. To jest ważne.
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Zebranie nagromadzeń zasługi i mądrości





HRI RIG DZIN GJAL ŁEJ LHA TSOG CZIEN DREN SZIEG
CZIE BUL NIE SZIAG JI RANG CZIE KHOR KOR
MI DA TAG TEN GE ŁA JONG LA NGO
DRO KUN RIG DZIN GJAL ŁEJ SA THOB SZIOG

Zapraszam boski orszak Zwycięzców — przybądźcie tutaj! Składając ofiary,
wyznając błędy, radując się zasługą innych, prosząc o nauki Dharmy, błagam
wszystkie obiekty schronienia, aby pozostały z nami, i dedykuję dobro innym.
Poprzez to nagromadzenie niech wszystkie istoty osiągną poziom Buddy
Widiadhary.

To metoda szybkiego gromadzenia zasługi, w siedmiu częściach. Opiera
się na praktyce opracowanej przez bodhisattwę Samantabhadrę. Jeśli masz
czas, recytuj ją powoli, wykonując szczegółowo każdą jej część. To bardzo
całościowa i równoważąca metoda.

c. Wytyczanie granic
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HRI DAG NI JE NE RANG DZIUNG HE RU KA
TSAM CZIO THRO CZIUNG TRUL PEJ BAR NANG GANG
DI NA GJU SZING TSE ŁEJ NO DZIE GEG
CZIO DZIN DO JON TOR MEJ TSIM GI LA

Hri! Jestem istniejącym od zawsze Heruką. Wypromieniowuję małe, gniewne
formy, które wypełniając przestrzeń nieba wyznaczają granice.
Kłopotliwe i przeszkadzające demony, które tu grasują, zaspokajam ofiarami
wybornej jakości.





NE DIR MA DUG RANG NE DE ŁAR DENG
MI DRO DUG NA LHA NGAG TING DZIN GI
TSON CZIA ME JI DUL DU LAG PAR DZIE
HRI BEN DZA GU RU DA KI TRO TA RA DZA
NO DZIE DZIUNG PO MA RA JA PHAT PHAT

Nie wolno wam tu pozostać, powróćcie radośnie do waszych miejsc. Jeśli nie
odejdziecie stąd — ogniem i bronią, przy pomocy boskiej formy, mantry i samadhi obrócę was wiproch. Hri. Niezniszczalny Guru, Dakini, Królu gniewnej
formy, demony muszą być zniszczone. Tnij! Tnij!
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Tutaj wkraczamy na prawdziwie tantryczny obszar. W kościele chrześcijańskim, w katolickim, przed samym ołtarzem jest rodzaj bariery, która
oddziela sakralną przestrzeń, w której przebywa kapłan, tam gdzie ma miejsce przemienienie hostii. Potem kapłan bierze hostię, podchodzi do barierki,
a po jej drugiej stronie są zwykli ludzie po spowiedzi, którzy podchodzą do
barierki i przyjmują komunię. Gdy wykonujemy wizualizację mandali, to wytyczamy świętą przestrzeń i wyznaczamy granice mówiąc: „Zło na zewnątrz,
święte do środka”. Na całe szczęście nas się zalicza do świętych rzeczy!
Zaczynamy od wizualizacji od samego początku byłem samoistnym heruką. Heruka to gniewna forma Buddy. To znaczy, że z całą mocą mobilizuje się
wyrazistość i przejrzystość mądrości, aby wprowadzić rozgraniczenie. Dzięki
przejawieniu tej postaci zamierzamy przerazić i zastraszyć demony. Oto dlaczego musimy mieć wokół płomienie i skrzydła, przykryć się skórami słoni,
tygrysów, umazać krwią i tak dalej. Jako dziecko oglądałem w telewizji pokazy szermierki, a oni tam bardzo często nosili wielkie czarne maski; to właśnie tu robimy. Znacznie lepiej jest móc niektórych przestraszyć, niż mówić:
„Proszę, idźcie sobie”, a oni nam przywalają z pięści. Takie jest życie.
Zasada jest taka, że wypełniamy się tą energią do tego stopnia, że nie
ma już wątpliwości, żadnych pytań. Jesteśmy jak bramkarz przed wejściem
do klubu. On tylko szepnie: „Nie wydaje mi się, byś miał tu wejść” i już ręce
do góry. To trzeba zrozumieć. Tantra działa na ludzkich zasadach. Rozumiemy co to znaczy. Tutaj nie jesteśmy grzeczni. Będziemy bardzo silni, bardzo
bezpośredni, nie ma dyskusji. Nie. Tutaj instrukcja brzmi: „Spierdalaj!” Emanuje z nas mnóstwo tych małych gniewnych [heruków], a oni wszystkich
popychają do tyłu. Dajemy im też małą tormę, dajemy im ciasteczko. „Nie
wejdziecie na imprezę, ale mamy tu coś dla was”.
To jest zewnętrzna forma. Ważne, że teraz znów odbywa się teatr, ale
innego rodzaju. Tutaj pojawiamy się jako ktoś bardzo niebezpieczny. Potrafię
sobie wyobrazić, rozglądając się po sali, że dla wielu obecnych tu osób bycie niebezpiecznym może być dość trudne. Przypuszczalnie całkiem sporo
z was doświadczyło tego, że jesteście mili, mili, mili, a potem nagle wkurzeni. Praktyka tego rodzaju ma nam pomóc natychmiast przejawić przejrzystość, bardzo ostrą, skuteczną przejrzystość. Uprościć sprawę i zrobić to
zawczasu, nie czekać, aż ci ludzie wpakują się na imprezę i ją zepsują. Siedzą
tam w kącie, zalewają się w trupa, podszczypują kogoś. Trudna sprawa. Lepiej niech nie wchodzą. Tak to działa w życiu, prawda? Wiemy też, że często
zwlekamy zbyt długo, a potem wszystko się komplikuje. Wszystko się wikła.
Bardzo dobrze, by w ten sposób uruchomić energię i to właśnie robi tantra.
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W szybkim tempie ukazuje nam różne sposoby mobilizowania energii, różne
nastroje, postawy, całkowicie odmienne sposoby bycia. Uczy też, że zamiast
ślepo reagować możemy używać tej energii z odpowiednią intencją, z rodzajem przejrzystości w kwestii tego, czego sprawa dotyczy. Raz już byliśmy uwikłani w taką sytuację, której nie dawało się kontrolować i aby tego uniknąć
mówimy im: „Słuchajcie, nie możecie tu zostać. Idźcie gdzieś indziej. Jeśli
tu zostaniecie, zrobię z was marmoladę”. Taki to ma wydźwięk. Tak wygląda
życie. Trzeba rozdzielić przejrzystość od rozproszenia.
W Tybecie przy klasztorach biegają wielkie psy, a wokół są całkiem wysokie mury, bo przychodzą tam bandyci. A bandyci mordują ludzi. W Tybecie rabusie byli mordercami, wiecie o tym. Potrafili rozebrać człowieka do
naga, w mroźną zimę, jak teraz, pośrodku jakiegoś pustkowia; po prostu zabierali ci ubranie i zostawiali cię, byś się błąkał nago. Na świecie są źli ludzie,
a w Tybecie nie było policji żeby zwyczajnie zadzwonić: „Halo, przyjeżdżajcie, szybko”. W tym sęk. A zwłaszcza w tym, że demon nie jest na zewnątrz.
Demon już tu jest. Próbujesz się go pozbyć ze swojego wnętrza, stąd. Żaden
policjant tego za ciebie nie załatwi; dlatego to właśnie tutaj robimy.
Mantra czterech hung





OM SUM BHA NI SUM BHA NI HUNG
GHRI HA NA GHRI HA NA HUNG
GHRI HA NA PA JA GHRI HA NA PA JA HUNG
A NA JA HO BHAGAŁAN BENDZA BIDJA RADZAJA HUNG PHAT

Pięć pierwotnych mądrości. Bij i pal, bij i pal! Łap i krusz, łap i krusz!
Łap, powal i wiąż! Łap, powal i wiąż! Zrób to Bhagałanie, niezniszczalny
Królu naturalnej świadomości, zrób to!
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W tantrze jest wiele praktyk, które odcinają, które są twarde i ostre. Na
przykład w praktyce czod używa się sylaby phat. Także w dzogczen używamy
często phat. Ona ma za zadanie wyciąć lukę w strumieniu naszego myślenia,
tak by powstała przestrzeń. Jeśli porobimy trochę tej praktyki, jeśli poważnie
do niej podejdziemy, może naprawdę pomóc. Kiedy uświadomimy sobie, jak
demoniczni sami jesteśmy, jak demoniczni mogą być inni, może też, jak bardzo niebezpieczne duchy istnieją na świecie, to zaangażujemy się w tę praktykę z mocą. Gdybyśmy mieszkali teraz w Groznym w Czeczenii, bylibyśmy
zachwyceni możliwością przekształcenia się w herukę. Tak to wygląda. Powinniśmy myśleć: „Próbujemy wydostać się z samsary. Samsara to bardzo
trudne i niebezpieczne miejsce, a ci tutaj przychodzą, by sprawiać kłopoty.
Jeśli narobią nam problemów, będziemy zaburzeni i nigdy nie wydostaniemy
się z samsary. To nasza ostatnia szansa! To ważne!” Jak można cokolwiek
przekształcić, o ile nie stanie się to ważne i pełne mocy?
W końcu wyrzuciliśmy tych złych ludzi. Odeszli, a my rozmawiamy sobie
i mówimy: „Słuchaj, kochanie, myślę, że powinniśmy sprawić sobie ogrodzenie pod wysokim napięciem i takie ładne jasne oświetlenie. Wtedy będziemy
bezpieczni”. Oto dlaczego wytyczamy krąg ochronny. Mówimy: „Ponad nami
i pod nami, wszędzie dookoła jest bardzo mocny pawilon z różnorodnej broni, którego nie da się zniszczyć, a który manifestuje się jako bardzo potężny,
by nie wpuścić żadnych demonów”.






HRI TENG OG TSON CZIA NGA JI GUR KHANG DU
SZIOM ME SUNG ŁEJ KHOR LOR LHUN GI DRUB
LHA DRE MING ME NIAM NI CZIE JING LONG
KHOR DE ROL PA CZIEN POR TSAM CZIO DO
BEN DZA RAK SZA

Sadhana: Modlitwy wstępne

109

Hri. Pode mną i nade mną, pięć rodzajów broni tworzy szczelny namiot,
stanowią one niezniszczalny krąg, który powstaje bez wysiłku.
W doskonałej równości dharmadhatu, gdzie nie ma nawet imion lokalnych
bóstw i demonów, wyznaczam granice jednakowej, iluzorycznej natury
nirwany i samsary. Ta ochrona jest bardzo silna.

Myślę, że chyba będzie w porządku określić ten aspekt praktyki jako dualistyczny. To znaczy, że w tym momencie, nie próbujemy zintegrować demona z własną naturą, ale zatrzymać go na zewnątrz. Znowu w tej praktyce
dostrzegamy to przechodzenie od niedualności do dualizmu, ciągłą pulsację,
tam i z powrotem. Kiedy zewnętrzne demony zostały na zewnątrz, wznieśliśmy te mury, by pozostać w bezpiecznym miejscu, to teraz musimy się uporać z wewnętrznym demonem, więc robimy praktykę oczyszczającą.

d. Wyznanie






HRI RANG RIG RANG DZIUNG RIG DZIN KIL KHOR DU
RANG NGO MA SZIE LOG TOG NIE TSOG KUN
RANG SZIAG NIAM PA CZIEN PO CZIE KUJ LONG
RANG DROL DZIN ME NGANG DU ZO PAR SOL
BEN DZA SA MA JA SZIUD DHE A

Hri. Oto samopowstająca mandala Widiadhary mojej świadomości w której
oczyszczają się błędne poglądy i uchybienia, wynikające z nierozpoznania
własnej natury. Spocząwszy w przestrzeni wielkiej równości, w dharmakai,
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w stanie samowyzwolenia, nie chwytając niczego, proszę o wybaczenie.
Moje niezniszczalne ślubowania są czyste w pustce.









OM GU RU PE MA SA MA JA MA NU PA LA JA
GU RU PE MA TE NO PA TIŚ THA DRI DHO ME BHA ŁA
SU TO KA JO ME BHA ŁA SU PO KA JO ME BHA ŁA
A NU RAK TO ME BHA ŁA SARŁA SIDDHI MAME TRAJA TSA TSA
SAR ŁA KAR MA SU TSA ME TSIT TAM ŚRI JAM KU RU HUNG
HA HA HA HA HO
BHAGAŁAN SARŁA TATHAGATA GU RU PE MA MAME MUN TSA
GU RU PE MA BHA ŁA MA HA SA MA JA SA TO A HUNG PHAT

Pięć pierwotnych mądrości. Guru Padmasambhawo, poprzez moc swoich ślubowań, ochraniaj mnie i wszystkich tych, którzy z ufnością podążają za Tobą.
Guru Padmasambhawo, musisz mnie usłyszeć, prowadzić i myśleć o mnie.
Proszę, oczyść wszystkie moje negatywności. Bądź ze mną, nieoddzielny ode
mnie. Udziel mi wszystkich mocy. Uczyń wszystko, co konieczne.
Wszelkie karmiczne pozostałości w moim sercu muszą stać się pustką.
Udziel mi dharmakai, sambhogakai, nirmanakai, swabhawikakai.
O, Zwycięski, który jesteś jak wszyscy Tathagatowie, Guru Padmasambhawo,
utrzymuj mnie w swoich myślach. Guru Padmasambhawa. Niezniszczalne
ślubowania. Muszę otrzymać siddhi! Muszę wypełnić swoje ślubowania!
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OM SA MA JA A SA MA JA HUNG SA MA JA BENDZA SA MA JA
DAG SZIEN GI TSE RAB KHOR ŁA THOG MA ME PA NE SAG PEJ
DIG DRIB NIE TUNG DRI MEJ TSOG THAM CZIE TSA ŁA NE
DZIANG SZING DAG PAR DZIN GI LAB DU SOL

Ślubowania ciała, mowy i umysłu — proszę, wybacz moje uchybienia.
Ślubowania wadżrajany — wybacz moje uchybienia. Ja i wszystkie istoty
w niezliczonych poprzednich żywotach gromadziliśmy zaciemnienia, błędy
i splamienia sprawiające, że odradzamy się w niższych światach. Pobłogosław
nas swoją oczyszczającą mocą i oczyść wszystkie błędy i zaciemnienia.



HRI A LA LA HO BHA GA ŁAN SA MA JA HO
SA MA JA STOM DZA HUNG BAM HO

Hri. Cudownie! Zwycięski Buddo, dotrzymujący ślubowań,
udziel nam błogosławieństwa! Przyjdź! Przyjdź!

Dokonujemy spowiedzi, przy czym uświadamiamy sobie różne błędy
i popełnione przez nas złe rzeczy. To tutaj, to bardzo fajna spowiedź, bo tłumaczy dlaczego tak postępujemy. Nie robimy złych rzeczy, bo jesteśmy źli.
Stajemy się źli przez robienie złych rzeczy. To ważne, bo jeśli zrozumiemy
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dlaczego robimy złe rzeczy, przestaniemy kreować to dotkliwe poczucie:
„Jestem zły!” Nasza wewnętrzna natura, nasza prawdziwa natura jest czysta. Chcemy rozpuścić wszystkie fałszywe, zwodnicze myśli, które powstają
przez nierozpoznanie naszej prawdziwej natury dharmakaji, a w stanie jej
rozpoznania, chcemy wyzwolić wszystkie zaciemnienia, poprzez trwanie bez
przywiązania do nich. Tutaj naprawdę ważna jest idea samoistnego wyzwolenia. Nie musimy odpychać swoich błędów, bo ogólna zasada polega na tym,
że jeśli naciskam na daną powierzchnie, to – o ile nie pęknie – będzie wywierała taki sam nacisk na mnie. Uczyliśmy się tego w szkole, na fizyce. Tak
samo jest z emocjami. Kiedy próbujesz odpychać emocje, zaczynasz się w nie
wikłać, a one stają się silniejsze, przez fakt twojego nimi zainteresowania. Im
bardziej ktoś się próbuje kontrolować i powstrzymywać, tym więcej presji
powstaje od środka. Jak sądzicie, jest tak? To rozwiązanie funkcjonuje tylko
na krótki dystans, bo wcześniej czy później stłumiona energia wybuchnie.
Powróci niczym bumerang, albo sprężyna.
W buddyzmie nie bijemy siebie wykrzykując: „Och, jestem takim złym
człowiekiem. Popełniłem te wszystkie okropieństwa”. Nie dlatego, że nie potrafimy odróżnić dobra od zła, ale dlatego, że obwinianie stanowczo nie jest
skuteczną metodą oczyszczania strumienia manifestacji. To paradoks, ale
jeżeli te naprawdę negatywne impulsy w naszym umyśle po prostu zostawimy, jeśli nie będziemy próbować ich poprawiać, same swobodnie odejdą.
A zatem najlepszym sposobem oczyszczania siebie jest nie próbować siebie
oczyszczać, ale pozostawać rozluźnionym i otwartym.
Dlatego, że kiedy mówimy: „Jestem złym człowiekiem”, choć to może być
prawda (i wiele popełnionych przez nas czynów nie zalicza się do wspaniałych), to w momencie wypowiadania tych słów konstruujemy siebie stosownie do wzorców konceptualnych, a tym wzorcom nadajemy sens posiadania
wrodzonej własnej natury: wiem kim jestem. To, według buddyjskiego rozumienia stanowi źródło cierpienia i jest postacią niewiedzy. Jest to przywiązanie do siebie jako do koncepcji, która się przedłuża i wpływa na nasze zachowanie. Od samego początku nasza prawdziwa natura pozostaje niezrodzona.
To znaczy, nie istnieje w sposób substancjalny.
W tym kubku jest trochę herbaty. Jeśli wyleję ją na ten papier, zostaną
na nim plamy i będę niezadowolony, bo to moja książka. Jednak w chwili
kiedy wylewam ją z kubka na książkę, herbata leci w powietrzu. Nie zostaje na nim. Taka jest rzeczywistość. Kiedy konstruujemy z siebie jakiś byt,
stajemy się niczym ta książka i zostajemy splamieni, zostajemy naznaczeni
interakcją. Kiedy wchodzimy w stan rozpoznania własnej natury, jesteśmy
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niczym przestrzeń. W przestrzeni nie ma plam, nie ma śladów. Wkładasz
rękę w przestrzeń, nic jej to nie przeszkadza.
To bardzo głęboki tekst. Pogląd w Dużym Rigdzinie to pogląd niedualności, że wszystko od samego początku jest czyste. Jeśli to naprawdę rozumiemy, na początku jako zestaw wierzeń, a później, dzięki praktyce, jako
doświadczenie, nabywamy zaufania do samoistnie wyzwalającego się postępowania. Wymaga to obecności oraz odwagi. CR Lama na przykład, żył tym
całkowicie, przynajmniej ja w to wierzę. Był bardzo spontaniczny. Robił to, co
chciał. Czasem przydeptywał ludzi i sprawiał, że byli nieszczęśliwi. W pewnym sensie można powiedzieć, że się tym nie przejmował, bo trwał w tej
praktyce. Jeśli martwisz się, co myślą inni, tkwisz w dualizmie. Myślę jednak,
że gdybyśmy przeprowadzili swoisty audyt, by rozliczyć różne rodzaje doświadczeń, jakie mieliśmy w obecności CR Lamy, choć czasami sprawiał, że
czuliśmy się nieszczęśliwi, prawdopodobnie na końcu poczulibyśmy, że jego
wpływ na nasze życie okazał się całkiem pomocny.
Jeśli jednak żyjesz spontanicznie, musisz umieć radzić sobie z konsekwencjami swoich działań. Nie ma sensu upić się i być „Ha, ha, ha, ha!”
a potem myśleć: „O Boże, co ja wygadywałem?”. Chodzi o utrzymanie stanu
obecności cokolwiek się pojawia – tak się trzeba przejawiać w świecie. Ma to
swoje konsekwencje. Ludziom się to podoba albo nie, wszystko jedno, a ty
pozostajesz otwarty na pracę z konsekwencjami takiego działania, bez bycia
nimi uwarunkowanym.
Z punktu widzenia dzogczen prawdziwe oczyszczenie wynika z wyjścia
poza kontrolę. Nie próbujemy kontrolować siebie i świata. Nie próbujemy
być dobrzy i unikać bycia złymi. Jesteśmy obecni w istnieniu i staramy się
utrzymać ten stan przy jednoczesnym zrozumieniu, że samo to nie krzywdzi
istot. Nawet dziecku, które ma bardzo wspaniałych rodziców i chodzi do fajnego przedszkola, trudno wyrastać bez poczucia, że musi siebie kontrolować,
aby uzyskać akceptację. Kiedy próbujemy wejść w tę praktykę dzogczen, musimy dekonstruować, wyjść poza głęboko zakorzenione odczucia, że o ile nie
będziemy wszystkiego trzymać w garści, o ile nie będziemy bardzo ostrożni,
bardzo czujni, wszystko potoczy się w złym kierunku. W tej praktyce jest
wiele do zrozumienia.
Potem następuje stusylabowa mantra Dordże Sempa. Jestem pewien, że
wiecie, iż uważa się ją za niezwykle potężną. Niesie w sobie energie łagodnych i gniewnych bóstw i potrafi się uporać z naszymi dowolnym zaciemnieniami13.
13

Jeśli chodzi o szczegółowy opis oczyszczenia wg CR Lamy, patrz rozdział czwarty, Medytacja
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Potem tekst mówi:
OM SAMAJA, AH SAMAJA, HUNG SAMAJA, BENDZA SAMAJA

W tantrze, aby rozpocząć dowolną praktykę, potrzebna jest inicjacja.
Ogólnie w ramach takiego przekazu mocy udziela się czterech inicjacji.
Struktura tych czterech została naszkicowana później w tekście, kiedy następuje praktyka przyjmowania świateł. (Patrz rodział E.k). Tutaj nawiązuje się
do tego samego. Om samaja pochodzi z pierwszej inicjacji, inicjacji bumpy,
czyli oczyszczenia ciała. Znaczy, że kiedy już uzyskaliśmy inicjację, musimy
praktykować.
Praktyka utrzymuje związek, a związek nazywa się samaja. Samaja to
ślubowanie, którym związujemy się z praktyką, z bóstwem. Jeśli zostaje zachowane, ten pomost zbudowany między bóstwem (w tym wypadku jest to
Padmasambhawa albo Dordże Sempa – nie są oddzielni) a nami, staje się
podstawą dla rozpoznania własnej czystości.
Największy problem dla ludzi, chyba szczególnie dla ludzi Zachodu,
stanowi uwierzenie, że mamy naturę buddy, że nasza prawdziwa natura jest
czysta, że w swej esencji jesteśmy dobrzy, że w naszym sercu, w esencji jesteśmy Kuntu Zangpo. Kuntu Zangpo, Samantabhadra, to główne bóstwo dzogczen w tradycji Nigmapy, a jego imię oznacza: „Zawsze dobre”. Po to właśnie
jest inicjacja. Celem inicjacji tantrycznej jest pozwolenie nam na związek
z bóstwem, a bóstwo to nic innego jak obecność trzech kaji, co jest naszą
prawdziwą naturą. A zatem, wypowiadając to om samaja, ah samaja, hung
samaja, wadżra samaja na powrót nawiązujemy połączenie. „Moje ciało jest
czyste, moja mowa jest czysta, mój umysł jest czysty, zintegrowana obecność
tych trzech jest czysta”, a potem mówimy: „Wyznaję wszystkie popełnione
przeze mnie błędy i chcę je oczyścić”. Raz jeszcze – jeśli wyleję herbatę na
książkę, wsiąknie w papier i będzie plama, pomyślimy: „O, jaka szkoda”. Potem wezmę książkę, pójdę pod kran i poleję wodą, potem wytrę, a po tym
wszystkim nie będzie wyglądała za dobrze. Jeśli jednak wyleje herbatę na
linoleum, to będzie kałuża, która nie wsiąknie, lecz zostanie na powierzchni,
a potem przyniosę jakieś wiadro z wodą, wytrę i po sprawie. Chodzi o to,
że mamy jakieś wyobrażenia na temat tego, czym jest nasza natura. Przez
większość czasu doświadczamy siebie jako takich, w których wiele może
wsiąknąć. Reagujemy na sytuacje. Przyjmujemy rzeczy. Ludzie mówią coś,
i recytacja Wadżrasattwy, która oczyszcza błędy i zaciemnienia, w książce Naturalna obecność. Pisma
tradycji dzogczen. James Low, Wydawnictwo Norbu, 2008.
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co nas przygnębia. Żyjemy niczym gąbki. Jeśli jesteśmy jak gąbki albo papier,
bardzo trudno będzie siebie oczyścić. Jeśli naprawdę jesteśmy jak linoleum,
na jakimś poziomie, to wystarczy z wierzchu przetrzeć. Oto dlaczego wiara
w dharmakaję, a potem jej urzeczywistnienie jest bardzo ważne. Nasze zaangażowanie w to, w co wierzymy, nasze ślubowania i praktyka sprawiają, że
jesteśmy mniej przepuszczalni dla splamień samsary.
Przez te ostatnie kilka dni padło dużo słów, a nie jest to coś, do czego
jesteśmy obecnie bardzo przyzwyczajeni. W Tybecie tradycja przekazywania
dharmy obejmowała dużo mówienia. Wyjaśnienia do tekstów trwały czasem miesiącami, a zadanie polegało także częściowo na wejściu we wspólny
stan medytacyjny, jak to robicie. Osoba, która objaśnia, stara się pozostawać
blisko odczucia i realizacji tekstu, a słuchacze próbują utrzymać uwagę skupioną na sensie słów. Wymaga to od obu stron, by praktykowały brak rozproszenia, co naturalnie jest trudne. Poświęcanie czemuś ciągłej uwagi przez
długi czas potrafi być wyczerpujące, ale rozwijanie takiej zdolności dość się
przydaje, bo możemy ją zaangażować w praktykę medytacji. Rozproszenie,
jak już wcześniej zauważyliśmy, jest dla nas bardzo ważne. Wykorzystujemy rozproszenie, by redagować i utrzymać nasz zwykły stan poczucia siebie.
Kiedy skupiamy uwagę, to nie możemy praktykować rozproszenia, przez co
stajemy twarzą w twarz z wieloma odczuciami i skłonnościami, których normalnie próbowalibyśmy się pozbyć. Potem dalej jest:
AA LA LA HO BHA GA ŁAN SA MA JA HO
SA MA JA STOM DZA HUNG BAM HO

Tutaj identyfikujemy się z naturą zarówno Dordże Sempa jak i Padmasambhawy. Możemy to robić przez mudrę i tak dalej, ale kluczowa sprawa,
to byśmy rozluźnili się w stanie oczyszczenia. Wierzymy, że to się już stało.
To jedna z funkcji mudr i mantr – zyskujemy dodatkowe poczucie niemal
magicznego, potężnego prawa, by coś zrobić, bo tutaj w naszych głowach
nawyki są już nieco zaskorupiałe i otępiałe, więc musimy uderzyć w nie młotem. Przypomnimy sobie modlitwy do linii, kiedy to mówi się o dziewięciu
poziomach przekazu. Na pierwszym poziomie przekazu gjalła gong pai gju
jeden budda siedzi w medytacji, a inny odbiera to, co tamten czuje. A potem
ci, co tego nie łapią na tym poziomie, załapują na następnym, rigdzin da’i gju
kiedy to ktoś wykonuje drobny gest. Stopniowo to przesłanie staje się coraz
to bardziej dosadne, mniej subtelne. A ponieważ my jesteśmy na tego rodzaju grubiańskim, tępym poziomie, potrzeba nam dużo przypomnień o czymś,
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co jest dość proste. Właśnie dlatego przydają się te wszystkie kawałki praktyki, ponieważ wzmacniają się wzajemnie, co pomaga przesączyć się esencjonalnemu znaczeniu.

e. Zaproszenie









HUNG UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG

Hung. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen, na drzewie
Pema Gesar,w sercu kwiatu lotosu, jesteś Ty — obdarzony wspaniałymi,
najwyższymi mocami, znany jako Zrodzony z Lotosu, otoczony przez orszak
wielu Dakiń. Praktykując i podążając za Tobą, proszę, przybądź tu,
by udzielić mi błogosławieństwa.
Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia!
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Udzielenie błogosławieństwa

















HUNG HRI RANG NANG OG MIN SANG CZIEN NGA JAB SZING
NGE PA DON GI RIG DZIN PE MA DZIUNG
TSEN CZIOG GJE DANG DZIE BANG DA KI TSOG
NAL DZIOR DE DUNG LO JI CZIEN DRANG NA
THUG DZIE TSE ŁEJ NIAM NANG U RU RU
NA TSOG ROL MOJ DRA JANG SI LI LI
MI KANG LING BUJ DA BO LHANG SE LHANG
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DRI SZIM PY KAR DY PA THU LU LU
KHAN DRO GJE PEJ GAR TAB SZIG SE SZIG
JI DAM LHA TSOG HUNG LU DI RI RI
CZIE KJONG DAM CZIEN LE DZIE KHJUG SE KHJUG
CZIOG THUN NGY DRUB TSOL LA BAR CZIE SOL
NE DIR DZIN PHOB DRUB PEJ TAG TSEN TON
OM BEN DZA GU RU PE MA THY THRENG TSAL
HA RI NI SA DAK KI TRO TA SAR ŁA
SA MA JA PHEM PHEM DZA DZA

Hung. Hri. W sferze Akaniszta, w tajemnej czystej krainie Ngajabling,
przebywa Padmasambhawa, Widiadhara pierwotnej świadomości, Jego osiem
wspaniałych form, dwudziestu pięciu uczniów i orszaki Dakiń. My, jogini,
zapraszamy Was pełni wiary i oddania. Spływa na nas deszcz waszych
współczujących myśli i uczuć u-ru-ru. Melodie wielu instrumentów brzmią
si-li-li, słychać przyzywający dźwięk trąbki z ludzkiej kości udowej
lang-se-lang. Unosi się dym białego kadzidła thu-lu-lu. Dakinie kołyszą się
w radosnym tańcu szig-se-szig. Orszak Jidamów śpiewa potężną pieśń
Hung di-ri-ri. Nadchodzą Opiekunowie Dharmy, Dotrzymujący Ślubowań,
pracujący dla Padmasabhawy khjug-se-khjug. Udzielcie nam błogosławieństwa i ukażcie znaki i symbole pomyślnej praktyki. Obdarzcie nas zwyczajnymi i nadzwyczajnym siddhi oraz usuńcie przeszkody. Om. Niezniszczalny
nauczycielu Pema Thy Threng Tsal, otoczony wszystkimi gniewnymi formami,
Dakiniami rodzin wadżry, ratny, padmy i karmy — dotrzymajcie swoich
ślubowań! Przyjdźcie! Przyjdźcie! Musicie tu przyjść!

Jest bardzo wiele różnych zaproszeń dla bóstw. Czasami przy tego rodzaju zaproszeniach wstaje się i tańczy, powiewa sztandarami, pali kadzidła. To
bardzo miłe. Czasem kobiety trzymają strzały ze wstążkami w pięciu kolorach i poruszają nimi. Możemy sobie wyobrazić jak z Zangdoparli wychodzi
Padmasambhawa i cała reszta, jak kroczą w wielkim szyku, kołyszą się. Powiewają ich szaty, czujesz zapach kadzideł. Są uśmiechnięci, bo idą na przyjęcie. Kiedy to śpiewamy, zwłaszcza samemu, można wielokrotnie powtarzać
bardzo melodyjnym i łagodnym tonem. Możemy płakać. Możemy się śmiać,
bo oni wszyscy nadchodzą, a na końcu, kiedy się to faktycznie spełnia, powinieneś naprawdę być nieco roztrzęsiony, ponieważ chodzi o ciebie. Gdy
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przychodzą, wszyscy rozpuszczają się w tobie – bardzo pięknie. Możesz ich
mieć także przed sobą. Może być jedno i drugie jednocześnie. Jest niedualne
i jest dualne. Nie ma różnicy.

f. Oczyszczenie i pobłogosławienie ofiar








OM A HUNG
DAG NANG TRUL PA JING KI KIL KHOR DU
THAB SZIE CZI NANG SANG ŁEJ CZIO PEJ DZE
ZAG ME KUN ZANG ROL PA CZIO PEJ TRIN
TSA SUM RIG DZIN NIE PEJ DZE SU GJUR
OM A HUNG
SARŁA PANTSA AMRITA RAKTA BHALINGTA HUNG HRI THA

Om. A. Hung. W mandali dharmadhatu, emanacji mego czystego widzenia
znajdują się zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne substancje ofiar metody
i mądrości. Tworzą one niezliczone, magiczne chmury ofiar czystych
i nieskalanych jak ofiary Kuntu Zangpo — w ten sposób przynoszą one
zadowolenie Trzem Korzeniom i Widiadharom.
Om. A. Hung.
Pięć wyzwalających eliksirów, rakta i torma
muszą zadowolić wszystkich gości.
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OM BEN DZA AR GHAM PAD JAM PU PE
DHU PE A LO KE GEN DHE NE ŁI DJE SZIAB DHA a HUNG

Om. Wadżra woda do picia, woda do obmycia stóp, kwiaty, kadzidła, lampki, wonności, pożywienie, dźwięki — ofiary te są czyste dzięki pustce.

Prosimy o rodzaj błogosławieństwa, by oczyścić zebrane tu ofiary, na zasadzie, że wszystko czego doświadczamy jest rzeczywistą naturą tych ofiar.
Dag nang znaczy prosta natura mojego doświadczenia, która wydarza się,
gdy się uwalniam od niewoli stronniczości i zawłaszczania. Ofiarowujemy
każdy aspekt naszego doświadczenia. Kiedy siedzisz podczas praktyki, bolą
cię plecy i chce ci się siku, to też ofiaruj. Nie powinniśmy dyskryminować dobrych czy złych doświadczeń. Wszystko zostaje darowane jako piękna ofiara.
Potrzeba, by się wysikać jest wspaniała, bo potem sikasz, a to też jest bardzo
miłe. Gdybyś nie potrzebował sikać, utraciłbyś całą tę gamę wrażeń z twojego życia. Wrażenie przypomina łaskotanie, migoczącą krawędź doświadczenia, istnienia, bycia żywym, dlatego to ofiarowujemy. Darujemy magię
wspaniałych właściwości naszego zwykłego istnienia, w nieoddzielności od
jego nieograniczonej otwartej podstawy.
Poprzez mantrę składamy w darze pięć amrit, krew i tormę. Amrita
to przekształcenie wszystkich rzeczy, które normalnie byłyby niesmaczne,
w rzeczy pełne błogości. Potrzebujemy tak zrobić, ponieważ dopóki silnie
reagujemy na określone zjawiska, będziemy utrzymywani wraz z nimi w dualistycznym stanie. Podaje się różne listy składników, zazwyczaj jednak są to
rzeczy w rodzaju ludzkiego mięsa, mięsa psa, gówna, moczu i tak dalej. Nie
chodzi o to, że mamy zwariować i biegać jak psy jedząc co popadnie, lecz
są w świecie określone doświadczenia, które sprawiają, że czujemy się nieco
przestraszeni bądź zawstydzeni, czy jakoś przelęknięci, i te właśnie doświadczenia sprowadzają nas na powrót do zawężonego poczucia siebie. Jeśli potrafimy mieć lepszy kontakt z tymi granicznymi sprawami, z tymi odpadami,
które nas przerażają, otwieramy się i uznajemy świat takim jaki jest. Rak ta
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to krew, dwa rodzaje krwi: krew narodzin i krew śmierci. Krew narodzin
to krew menstruacyjna, ona reprezentuje lśniącą możliwość przejawienia się
w świecie. Bha ling ta, torma oznacza zabijanie. Bha ling to rzecz, którą zabijasz. Tradycyjnie w Bengalu to był kozioł.
Kiedy mieszkałem z CR Lamą w Siantiniketan, kilka razy w roku wybieraliśmy się do małej świątyni w pobliżu, gdzie upadł jeden staw z palca bogini Parwati. Po jej śmierci Sziwa dalej tańczył trzymając ją w ramionach. Jej
ciało zaczęło się rozpadać, a jego fragmenty upadały w różnych miejscach Indii. Uważa się, że te miejsca są obdarzone szczególną energią, siakti, energią
bogini, dlatego chodzi tam wielu joginów. Robiliśmy duży piknik i wykonywaliśmy trochę praktyk. Było tam wiele drewnianych stanowisk w kształcie
litery Y, z metalowym bolcem u góry. Wkładali szyję kozła w tę ramę, przyciskali bolcem, a potem odcinali ją wielkim mieczem. Czasami odwiedzaliśmy
rodzinę bengalskiego bramina. Stary dziadek, nestor rodziny, z wielką dumą
przynosił piękne drewniane pudełko, otwierał je, a w środku leżał ogromny,
zakrzywiony nóż. Bardzo pięknie wykonany, posrebrzany na górze, z wyżłobionym wizerunkiem Kali.
Wioska, w której mieszkał Rinpocze, Siantiniketan, miała swoją stację
kolejową oddaloną o trzy kilometry, zwaną Bolpur. Pur znaczy miejsce, a bol
wiąże się z bali, ofiarą, jak bha ling ta. Otrzymała taką nazwę, bo mówi się,
że król tej okolicy miał w zwyczaju zabijać tysiąc kozłów dziennie. Było to
więc miasteczko zabijania. W buddyzmie wyobrażenia zabijania używa się
jako reprezentacji zabijania niewiedzy, głupoty, dumy, zazdrości i tak dalej.
Znowu, dotyczy to wykorzystania czegoś, co jest potężną ludzką skłonnością, skłonnością do morderczej agresji i paranoidalnego przeniesienia, którą
możemy dostrzec w każdym dziecku – jako dorośli nauczyliśmy się trochę ją
ukrywać, ale nadal gotuje się pod powierzchnią – i wykorzystania tego jako
metafory w dharmie dla czegoś potężnego i pożytecznego. Przekształcamy
podstawową jakość pragnienia, by kogoś unicestwić, w otwartą przestrzeń,
w której możemy rozpoznać własną naturę. To centralny punkt: ponieważ
tantra pracuje z energią i kreatywnością oraz dynamicznym przejawieniem,
to prawdziwym wrogiem jest proces stłumienia. Nie chcemy tłumić seksualnych skłonności, porywów pragnienia, ani gniewu, skłonności morderczych,
ale zmobilizować obie dla oświecenia. Dzięki temu szorstka dualistyczna forma zostaje złagodzona i rozpuszczona w przepływie niedualnej energii.
Potem dokonujemy kolejnego skoku, ponieważ mówimy om bendza argham padjam pype dhype aloke gendhe ne łi de sziabda a hung co znaczy, że
ofiarowujemy te słodkie, czyste rzeczy, rzeczy typowe dla pudży hinduistycz-
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nej. Działa to zgodnie z zasadą, że jeśli do twego domu przychodzi gość,
to jesteś dla niego miły. Zapraszasz do domu Buddę czy Padmasambhawę
i dajesz jakieś fajne rzeczy na stół, wodę do picia, kwiaty i tak dalej. To wielki
przeskok od krwi i zabijania, więc widzicie znowu pulsację tej pudży. W jednej chwili wszystko jest bardzo otwarte, surowe, a w następnej bardzo spokojne, milutkie. Fajnie, gdy tak jest w życiu, prawda? Dobra symfonia ma
wiele przejść. Tantra uczy nas zostania tancerzami. W tantrze nawet niejedno bóstwo musi się podnieść i zatańczyć.
Jasne, że życie to taniec, a jeśli sami potrafimy tańczyć z różnymi aspektami własnego życia, wszystko staje się prostsze. Jest zawsze tak samo: jeśli
idziesz na przyjęcie, ktoś puszcza kawałek i wszyscy się bawią, a potem przychodzi następny utwór i już jest inaczej. „Do tego nie tańczę” myślą ludzie
i siadają. Potem następny kawałek, znowu wstają. Wiecie, większość z nas ma
zaledwie parę melodii, do których potrafi zatańczyć. Nie umiemy tańczyć do
wszystkiego. To bardzo ważne, bo znaczy, że wycofujemy się z życia. Życie
puszcza nam melodyjkę, a my mówimy: „Do tego nie tańczę. Znam siebie,
tego nie zrobię”. Tak oto zdradzamy samych siebie i zdradzamy też innych, bo
może oni potrzebują, byśmy podjęli takie właśnie działanie. Przez taką praktykę, przez utożsamianie się z tymi rozmaitymi nastrojami i ruchami zwiększamy repertuar odpowiedzi, jakie możemy światu zaoferować, odkrywamy,
że mamy bardziej ciągłą artykulację z różnorodnymi profilami codziennego
doświadczenia.

Padmasambhawa

Tsokje Dordże

Padmasambhawa

Loden Czogse

Padma Gjalpo

Nima Odzer

Siakja Senge

Senge Dradog

Dordże Drolo

E. SADHANA
Część główna
a. Wizualizacja mandali i bóstwa
Recytujemy hung hri a potem rozluźniamy się w stanie pustki, bardzo
otwartym, nie robiąc niczego, nie zajmując się niczym. A potem, wychodząc
od tego stanu, zaczynamy wizualizację.






HUNG HRI CZI NANG CZIE KUN MI MIG KA NE DAG
MA SAM DZO PA DRAL ŁA DE SZIN NI
MA TOG DRO LA TSE ŁEJ THUG DZIE DENG
LHUN DRUB RANG DANG SANG CZIEN GJAL ŁEJ SZING
NGA JAB ZANG DOG PAL RI PE MA O

Hung. Hri. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne zjawiska od samego
początku są niedualne i czyste. W prawdziwej rzeczywistości będącej poza
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mową, myślą i wyrażeniem, rozwija się współczucie wobec istot, które nie
znają Dharmy. Bez wysiłku pojawia się naturalne promieniowanie tajemnej
sfery Zwycięzcy — Ngajab Zangdopalri Pema O.

Wszystko co wewnątrz, wszystko co na zewnątrz, jest czyste od samego
początku. Taki jest naturalny stan, de szin nji, który jest wolny czyli jest poza
jakąkolwiek możliwością konceptualizacji albo wyrażenia. Jeśli robimy wizualizację samotnie, to bardzo dobry moment, żeby się zatrzymać. Naprawdę
wejdźmy w tę medytację, bo to jest instrukcja do medytacji. Mi mig w pierwszej linijce znaczy nie myśleć o niczym. Mi mig jest tym samym co Migme,
imię najstarszego syna CR Lamy. Mig pa znaczy skupić umysł na przedmiocie. W pierwszej linijce mamy uwolnić umysł od związku z przedmiotami,
zewnętrznymi, jak mówi, a potem wewnętrznymi. Będziecie w tym momencie potrzebowali dodatkowej medytacji, aby sobie to ułatwić. Na przykład,
jeśli wiecie jak używać phat, zróbcie to tutaj kilka razy. Jeśli umiecie wykonywać praktykę trzech A, zróbcie ją. Jeśli chcecie szybko się rozpuścić przez
kulę światła i om a hung, możecie to w tym momencie zrobić. Chodzi o użycie dowolnej metody jaką umiecie wprowadzić się w ten stan. Ale proszę was,
nie róbcie phat w trakcie pudży z CR Lamą, a już zwłaszcza, jeśli zrobicie
phat, to nie mówcie mu, że to ja was do tego zachęcałem – już i tak mam
wystarczająco dużo kłopotów! Ale to bardzo ważne. Jeśli rozumiecie zasadę
pudży, to musicie robić to czego wy potrzebujecie, aby sobie pomóc, aby rzeczywiście wejść w ten stan.
Potem jest trzecia linijka, która zaczyna się od ma tog, co znaczy: „wobec czujących istot, które nie zrealizowały tego stanu, powstaje współczucie”.
Spontanicznie, powstaje promieniowanie, a z niego pałac Padmasambhawy,
Zangdoparli. W tybetańskich opisach takich jak ten zwykle nie jest całkiem
jasne czy wykonujemy to jako dag khje z sobą jako bóstwem, czy jako dan
khje wizualizując bóstwo przed sobą. Jednak wyjaśnia się to później, kiedy
dochodzi się do recytacji mantry, że tym razem jest to faktycznie dag khje.
To jesteś ty, ty jesteś tym. Musicie sobie wyobrazić, że ze stanu otwartości
przejawiają się promienie światła, tworzące Zangdoparli. Potem następuje
opis pałacu, później jego wnętrza, Padmasambhawy, a później tych różnych
postaci wokół niego, a wszystko to rozgrywa się w pustce, uwolnione od realności bytów, ustalonych pozycji czy względnych właściwości.
Pierwsze dwie linijki przedstawiają mądrość, a z mądrości pochodzi
współczucie. Oto dlaczego powinniśmy naprawdę trochę posmakować
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mądrość, bo inaczej jest tylko bla bla bla a tekst mówi, nie rób bla bla bla.
W tekście jest powiedziane mi mig ka ne dag, nie opierający się na przedmiotach, czysty od początku. Jeśli jedynie czytacie ten tekst w stylu podmiotowo/przedmiotowym, to nie robicie tego co on mówi, a wtedy będzie bardzo
źle, bo będziecie przypominać smutną, depresyjną osobę, która siedzi przed
wielkim pudełkiem czekoladek i opycha się nimi oglądając jednocześnie
w telewizji program o gimnastyce. Jeśli chcecie skorzystać, to powinniście
bezpośrednio brać w tym udział, a nie tylko o tym rozmyślać.





SZIAR SZIEL LHO CZIOG BE DUR NUB RA GA
DZIANG CZIOG SER DANG BA GAM MU MIN DZE
DRU SZI GO KHJU TA BAB RIN CZIEN TOG
TSE DANG TSEN NI JONG DZOG DE Y SU

Wschodnia strona pałacu jest z kryształu, południowa z lapis lazuli,
a zachodnia z rubinu. Północna jest ze złota, balkony zaś ozdobione
są niebieskim agatem. Pałac ma kwadratowy krużganek, murowane schody
i wieżę z drogich kamieni. Wszystkie wymiary i symbole są doskonałe.
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PE MA NI DA ZUNG DZIOR DEN GI TENG
RANG RIG HRI JIG THRO DY JONG GJUR LE
GJAL ŁA KUN DY RIG DZIN PE MA DZIUNG
KAR MAR DANG DEN CZIU DRUG LANG TSO GJE

W centrum, na lotosie, dysku słońca i księżyca jest moja naturalna
świadomość, sylaba Hri, z której wypływa i wraca światło, przekształcając ją
w uosabiającego wszystkich Buddów Widiadharę Padmasambhawę.
Jego twarz jest różowa, wygląda jak szesnastoletni młodzieniec.

Opis jest bezpośredni, nakreśla strukturę pałacu mandali. Użyteczne
może być przestudiowanie tych licznych przedstawień na tankach. Pałac pojawia się przed postacią. Sytuacja ma miejsce przed istotą. Ten opis odnosi się między innymi do odrodzenia. Według powszechnego tybetańskiego
wyobrażenia, po tym jak się umiera w jednym życiu, wchodzi się w proces
skomplikowanych doświadczeń w bardo, a potem znajduje się w długim,
mrocznym tunelu. Widzi się jak dwoje ludzi uprawia seks i jest się bardzo
zainteresowanym ich genitalnym kontaktem. Wskakuje się w środek. Wtedy ma miejsce poczęcie. A potem się rodzimy. A tutaj, podczas wizualizacji, zamiast wychodzenia z wąskiego, czarnego tunelu i bycia popychanym
wiatrem karmy, mamy rozluźnioną, otwartą przestrzeń, w której wszystko
się dzieje. A zatem rodzimy siebie na nowo z pustki, w boskiej postaci Padmasambhawy.
Jak zapewne wiecie, w buddyzmie mówi się o czterech rodzajach narodzin: z jaja, z łona, z ciepła i wilgoci oraz z lotosu. Tutaj mamy szansę narodzić się z lotosu pe ma ni da zung dzior den gi teng. Na lotosie jest dysk
słońca i księżyca. Są one połączone, a na tym siedzisku – ha! – jesteśmy my.
Tutaj rodzimy się z lotosu. Jest kwiat lotosu, a na nim słońce i księżyc. Słońce
i księżyc na szczycie, połączone, są ważne.
Ogólnie rzecz biorąc mówi się, że w naszym ciele mamy jeden kanał centralny, a po obu stronach dwa kanały boczne, z których rozchodzi się bardzo wiele pomniejszych kanałów. U kobiet z prawej strony jest biały kanał,
a z lewej czerwony; u mężczyzn z prawej jest czerwony kanał, a z lewej biały. A w chwili poczęcia wędrująca świadomość dociera do miejsca kontaktu
genitaliów i zachodzi zapłodnienie, opisuje się to jako zjednoczenie białej
i czerwonej esencji. Później te esencje się rozdzielają, biała od ojca idzie
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w górę, czerwona od matki idzie w dół i są oddzielone kanałem centralnym.
Wokół tego rozwija się płód.
Jeśli biała i czerwona esencja mogą się połączyć w sercu, w kanale centralnym, jest to integracja, jednak zazwyczaj, z powodu turbulencji karmicznych wiatrów jest to zablokowane aż do śmierci. Symbolika jest taka,
że istniejemy jako polaryzacja przeciwieństw z możliwością integracji. Tutaj
mamy strukturę dualną. Jeśli możemy połączyć te dwie siły we współdziałaniu, to zachodzi głębokie rozluźnienie i cały system zostaje przekształcony.
Dopóki jednak męskie i żeńskie, mądrość i współczucie – jakkolwiek byśmy
to nazwali – pozostają jako przeciwieństwa, nie ma integracji.
W tym opisie mamy kwiat lotosu, a na jego szczycie dysk słońca i księżyca. Dotykają się, to się nazywa zung dzior a skoro tak, to chodzi tu o zjednoczenie mądrości i współczucia. Lotos oznacza czystość. Jedność mądrości
i współczucia symbolizują słońce i księżyc. A na szczycie tego przejawiasz
się jako sylaba Hri, z której do wszystkich buddów, wszystkich bóstw życzeń,
wszystkich jidamów i tak dalej, płyną promienie światła jako dar. Przyjmują oni te ofiary i zwracają je wzbogacone mocą ich mądrości i współczucia.
Wszystko to łączy się i przekształca w Padmasambhawę, którym jesteśmy.
Oto dlaczego można powiedzieć, że jest on – czy też my jesteśmy – zjednoczeniem wszystkich obiektów schronienia, wszystkich buddów i tak dalej.
Dlatego mówi się tutaj gjal ła kyn dy, esencja wszystkich buddów, rig dzin,
osoba o wielkim zrozumieniu, Padmasambhawa. Ma kolor czerwony i biały.
Jest różowy, ale po tybetańsku wyraża się to przez zestawienie białego i czerwonego, co znowu oznacza integrację mądrości i współczucia. Ma zaledwie
szesnaście lat. Znów jesteśmy młodzi, młodzi duchem!

b. Padmasambhawa i jego manifestacje
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SZIAL CZIG THRO DZUM CZIEN SUM DRO LA ZIG
JE PE DOR DŻE TSE NGA DIG DZUB DENG
JON PE BHAN DHA TSE BUM NI DEJ DZE
THEG SUM CZIE DZOG KU LA SANG GY DANG
CZIE GY NAM SUM ZA OG BER CZIEN NAB

Jego twarz ma łagodno-gniewny wyraz. Jego troje oczu spogląda na wszystkie
istoty. W prawej dłoni dzierży pięcioramienną wadżrę w geście
poskramiania.W lewej dłoni trzyma kapalę z bumpą, wypełnioną nektarem
długiego życia, ozdobioną słońcem i księżycem. Nosi kompletne szaty trzech
jan, biały tantryczny płaszcz, trzy rodzaje szat Dharmy
i piękny, królewski płaszcz.

Te wszystkie atrybuty pokazują, że ucieleśnia on wszelkie możliwości:
jest joginem, mnichem, królem, ma władzę we wszystkich obszarach. Nic go
nie powstrzymuje, łączy on całość manifestacji.







U LA NIEN SZIU GO DRO DAR NE GJEN
RIN CZIEN GJEN TRE KHA TAM DRU MOR TEN
SAG LHAM SOL SZING KIL TRUNG TING DZIN NIE
KU LA DRUB PA KAB GJE KIL KHOR DZOG
GJAL KUN SANG SUM MI KJO THUG DOR DŻE
THRIN LE NY TOB DZOG PEJ NGO ŁOR SAL
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Na głowie ma lotosową czapkę nienszu, ozdobioną piórem sępa i jedwabiami
w pięciu kolorach. Przystrojony klejnotowymi ozdobami, trzyma w zgięciu
łokcia tantryczny trójząb (katłangę). Nosi buty z wywiniętymi nosami, siedzi
ze skrzyżowanymi nogami pogrążony w samadhi. W jego ciele są pełne
mandale ośmiu sadhan Heruków. Jego niezniszczalny umysł jest ciałem,
mową i umysłem wszystkich Buddów. Medytuję na jego naturę,
wynikającą z niej moc i aktywność.

Poniższy opis znaczenia symboli Padmasambhawy pochodzi od Rigdzina Godema z linii Dziangter:
Hung. Padmasambhawo o trzech kajach ciała, mowy i umysłu, aktywny
przedstawicielu dżinów, który powstrzymujesz problemy samsary.
Z powodu Twojego wielkiego współczucia odradzasz się, aby prowadzić
wszystkich błąkających się w samsarze – pokłon i pochwały
dla przewodnika wszystkich istot.
Na szczycie Twojej czapki jest pióro sępa, oznaka wielkiej rozległości
najwyższej i pierwotnej wiedzy i realizacji praktyki sadhany. Nosisz pełne
mocy i wspaniałe nakrycie głowy, co oznacza, że zrozumiałeś pogląd
mahajany. Twoje włosy są upięte w kok, znak, że uosabiasz
wszystkich buddów trzech czasów.
Trojgiem swoich oczu z mocą spoglądasz na wszystkich, którzy krążą
w samsarze, co znaczy, że prowadzisz wszystkie istoty do wyzwolenia
metodami wielkiego współczucia. Twoja uśmiechnięta i promienna twarz
oznacza, że przez miłość i współczucie prowadzisz
błąkających się w samsarze do wyzwolenia.
Nosisz wspaniały brokatowy płaszcz, co oznacza, że w Twoim ciele są pełne
i wyraźne bóstwa ośmiu wielkich praktyk. Nosisz intensywnie czerwone szaty
dharmy, znak Twojej moralności i bardzo czystych ślubowań. Nosisz wspaniały i imponujący płaszcz, znak, że ujarzmiasz istoty błąkające się
po samsarycznych światach bogów, nagów i ludzi.
W prawej ręce trzymasz złotą wadżrę, znak, że poprzez pięć najwyższych
i pierwotnych mądrości niszczysz tych, którzy zwodzą fałszywymi poglądami.
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W lewej ręce trzymasz czaszkę wyzwalającego eliksiru, co oznacza, że praktykującym udzielasz prawdziwych osiągnięć. Trzymasz przy ciele trzypunktową
katłangę, co oznacza, że łączysz w sobie metodę i najwyższą mądrość.
Twoje stopy przybrały niezmienną pozycję, co oznacza, że nigdy
nie oddzielasz się od dharmakaji. Siedzisz na poduszce z lotosu, na dysku
słońca i księżyca, co znaczy, że kładziesz kres problemom samsarycznych
splamień. Wydajesz potężny dźwięk długiego i krótkiego Hung, znak,
że podporządkowujesz dakinie i boginie.
Wokół siebie roztaczasz tęczową aurę, z której wypływają promienie
światła, znak, że metodą współczucia prowadzisz do wyzwolenia błąkających
się w samsarze. Padmasambhawo, synu Dżiny, który ucieleśniasz wszystkich
buddów,który różnymi metodami prowadzisz błąkających się w samsarze do
wyzwolenia, Padmasambhawo, kłaniamy się Twej postaci i wychwalamy Cię.







JE SU LHA CZIAM MAN DA RA ŁA KAR
JE PE DA DAR JON PE TSE BUM NAM
CZI ME TSE JI LHA MOJ NGO ŁOR SZIUG
JON DU JE SZIE TSO GJAL KU DOG MUG
CZIAG NI THY PEJ DU TSI TSO LA TOB
NI KA CZIE KIL GJE PEJ NIAM SU SZIUG

Po jego prawej stronie jest księżniczka Mandarawa; jej ciało jest białe. W prawej dłoni trzyma strzałę ozdobioną jedwabiem, w lewej — wazę z nektarem
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długiego życia. Ma naturę bogini nieśmiertelności. Po lewej stronie znajduje
się Jeszie Tsogial; jej ciało jest czerwonawobrązowe. Trzyma w dłoniach kapalę i podaje Padmasambhawie wyzwalający nektar. Obie przepełnia szczęście.





DE CZIR PE MA DAB GJE JANG PEJ TENG
SZIAR DU TSO KJE DOR DŻE KU DOG THING
RY GJEN KIL TRUNG DOR DRIL THUG KAR NOL
LHA CZIAM DE ŁEJ DAK KI NIAM PAR THRIL

Wokół nich, na płatkach otwartego ośmiopłatkowego lotosu, są: na wschodzie — Tsokie Dordże o ciemnoniebieskim ciele. Nosi ozdoby z kości i siedzi
w pozycji lotosu. Trzyma dordże i dzwonek skrzyżowane przy sercu.
Jest zjednoczony ze swoją towarzyszką — Dakinią udzielającą szczęścia.




LHO RU PE MA SAM BHA KU DOG KAR
KU LA DAR MAR CZIE GY JE PA JI
KJAB DZIN JON PE CZIOG DZIN BHAN DA NAM

Na południu jest biały Padmasambhawa, który nosi czerwone szaty Dharmy.
Jego prawa dłoń uniesiona jest w geście ochrony,
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lewa trzyma kapalę w geście ofiarowania.




NUB TU LO DEN CZIOG SE KU DOG KAR
KU LA BER KAR U LA DAR THO SOL
JE PE DA RU JON PE BHAN DA NAM

Na zachodzie jest Loden Cziogse o białym ciele. Nosi biały płaszcz, a na
głowie ma turban. W prawej ręce trzyma damaru, w lewej zaś kapalę.




DZIANG DU PE MA GJAL PO KU DOG MAR
KU LA BER MAR U LA LA THO SOL
CZIAG JE CZIAG KJU JON PE BHAN DA NAM

Na północy jest Pema Gialpo o czerwonym ciele. Nosi czerwony płaszcz
i duży turban na głowie. W prawej ręce trzyma żelazny hak, a w lewej kapalę.
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SZIAR LHO NI MA O ZER KU DOG SER
KU LA ANG RAG TAG SZIAM RY GJEN TRE
CZIAG NI NI ZER DIG DZUB KHA TAM NAM

Na południowym wschodzie jest Nima Yzer o żółtym ciele.
Nosi spódniczkę ze skóry tygrysa i ozdoby z kości. Ma dwie ręce,
lewa w geście poskramiania wysyła promienie słoneczne, w prawej trzyma
tantryczny trójząb.




LHO NUB SIA KJA SEN GE KU DOG SER
CZIE GY NAM SUM TRUL KUJ CZIE KI GJEN
CZIAG JE SA NON JON PE LHUNG ZE NAM

Na południowym zachodzie jest Siakja Senge o żółtym ciele. Nosi suknię
Nirmanakai — trzy szaty Dharmy. Prawą dłonią dotyka ziemi,
w lewej trzyma żebraczą miskę.




NUB DZIANG SEN GE DRA DROG KU DOG THING
THRO TUM CZIE DZOG KU TO SENG PAG TRI
CZIAG JE DOR DŻE JON PE DIG DZUB DZE
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Na północnym zachodzie jest Senge Dradog o ciemnoniebieskim ciele.
Nosi pełny strój Heruki, Jego tors spowija skóra lwa. Prawą dłonią trzyma
wadżrę, lewą czyni gest poskramiania.






DZIANG SZIAR DOR DŻE DRO LO KU DOG MUG
MA RA AG TSOM MIN MA ME TAR BAR
CZIE GY JON TRI MI GOJ THRENG ŁE GJEN
CZIAG NI DOR DŻE PHUR DZIN TAG MOJ THRIR
GING SZING CZIOL TUM DRAG POJ KU RU SAL

Na północnym wschodzie jest Dordże Drolo. Jego kasztanowe ciało jest silne
i dzikie. Bokobrody, broda i brwi płoną niczym ogień. Wokół lewego ramienia
udrapowane są szaty dharmy. Nosi naszyjnik z ludzkich czaszek. Za tron służy mu tygrysica. Trzymając dordże i phurbę wyniośle tańczy. Tak medytuję.






DE JI CZI ROL DAK KI RIG SZI DANG
PA ŁO GING DANG RIG DZIN NAM PA SZI
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TA KRIT GO KJONG CZIE SUNG DAM CZIEN TSOG
TONG SAL DANG DEN MA GAG RIG PEJ TSAL
JE SZIE NING PO O KI KU RU SAL

Na zewnątrz są Dakinie czterech rodzin, Wirowie, Przedstawiciele,
Widiadharowie czterech klas, Strażnicy Bram, Obrońcy i Strażnicy Dharmy,
i Zaprzysiężeni. Promieniując pustką i przejrzystością, tworzą nieprzerwany
strumień naturalnej świadomości. Ich świetliste ciała są esencją pierwotnej
świadomości. Tak medytuję.

Współcześnie nasza kultura staje się bardziej świadoma faktu, że tożsamość jest mnoga. To znaczy, że każdy z nas ma pomniejsze osobowości,
czy też stany ja, albo różnorodne skłonności, które przejawiają się w różnych
sytuacjach. W obszarze psychiatrii i psychoterapii coraz częściej się mówi,
że wielu ludzi przejawia stany zwane osobowością borderline. Borderline to
ktoś, komu trudno zachować jednorodny sposób prezentacji w świecie. Zasadniczo możemy o sobie powiedzieć: „Czasami jestem bardzo smutny. Czasami jestem rozgniewany. Bywam jednak bardzo miły” zależnie co się dzieje.
Jeśli jednak nasze centralne poczucie siebie, nasz rdzeń ja, nie jest zbyt silny,
to w mniejszym stopniu potrafimy uporać się z tymi rozmaitymi skłonnościami i mogą się nam one wymykać. Wówczas przeskakujemy gwałtownie
z jednej pozycji do drugiej, często w odpowiedzi na zewnętrzny wyzwalacz
stresu lub agresji. W naszej kulturze wymaga się spójności, ponieważ, jak już
widzieliśmy wcześniej, być spójnym znaczy być przewidywalnym dla innych,
co pozwala im poczuć się bezpiecznie i rozluźnić w naszym towarzystwie.
Mimo to jesteśmy skomplikowani, nie jesteśmy tylko jedną rzeczą.
Tych osiem form Padmasambhawy przedstawia metodę jak w odmiennych sytuacjach możemy odpowiadać na różne sposoby, zachowując
jednocześnie poczucie integralności. Musimy to zrozumieć w kontekście
historycznym. Tradycyjnie mieliśmy mnichów, mniszki i ludzi świeckich.
Później, w miarę jak rozwijała się tantra, byli mnisi, mniszki, świeccy oraz
jogini. Zasadniczo, jeśli jesteś mnichem, to nie możesz być osobą świecką.
Mnisi żyją w klasztorach, więc nie możesz być też joginem. Nie mam teraz
na myśli kogoś, kto praktykuje jogę, ale kogoś kto żyje jak jogin. Możemy
zatem powiedzieć, że są to kategorie rozłączne i trzeba dokonać między nimi
wyboru. Aby w życiu przyjąć pozycję zrozumiałą dla innych ludzi, musimy
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się zamknąć na jakieś inne opcje naszej egzystencji. Tutaj jednak Padmasambhawa demonstruje, że może pokazywać postać mnicha, jogina, bardzo
przerażającą formę, a także niezwykle uroczego króla. Różne sposoby istnienia w świecie zostają zebrane razem przez jedną centralną tożsamość, która
się nie ogranicza. To bardzo ważne. Otwiera to między innymi taką opcję,
że nie tylko miewamy różne wewnętrzne nastroje, ale wolno nam naprawdę
różnie się przejawiać w świecie.
Pamiętacie taką piosenkę: „I’m a woman, w-o-m-a-n”? Była bardzo popularna. Nie? Tak czy owak to bardzo ładny, mocny, feministyczny kawałek,
w którym ta kobieta mówi: „Wstaję wcześnie rano, sprzątam dom, zabieram
dzieci do szkoły, wracam, robię to, robię tamto” i opisuje tak cały swój dzień.
Mówi, że aby być kobietą musisz obracać twarz w różne strony, stawać się
różnymi osobami; może jesteś matką, bywasz kochanką, może masz pracę.
To oczywiście jest trudne. Dla mężczyzn także. Kiedy pracujesz w terenie
albo w biurze, jesteś wypełniony problemami z roboty, wracasz do domu,
otwierasz drzwi, a tam małe dziecko woła: „Bawmy się, bawmy!” myślisz sobie: „Litości! Dopiero wróciłem! Idź sobie!”.
Kiedy przechodzimy przez te różne tożsamości, staramy się w pełni wejść
w daną tożsamość, potem wyjść z niej i wejść w następną. Natomiast nasze
doświadczenie częstokroć jest właśnie takie: wchodzimy w jakiś styl, jakiś
nastrój, kiedy jesteśmy w pracy, a potem zostawiamy pracę, ale ten nastrój
ciągnie się za nami. Nadal w głowie jesteśmy uwikłani w rzeczy, które ktoś
mówił, albo których ktoś nie wykonał i wracamy do domu będąc w stanie
pracy. Wróciliśmy do domu, a nadal jesteśmy w pracy. Albo idziesz do łóżka,
twoja przyjaciółka ma ochotę na seks, a ty myślisz: „Przecież mnie tu nie ma!
Nie jestem nawet w swoim ciele, więc jak mam się z tobą kochać?” w taki sposób funkcjonuje przywiązanie. Przywiązanie to nie tylko świadome wychodzenie na zewnątrz i przywiązywanie siebie do czegoś. Więcej, ono znaczy, że
uwikłaliśmy się w sytuacje, że one nas uwarunkowały, a przez to nie możemy
ich porzucić, więc ciągle jesteśmy wytrąceni z równowagi, przechodząc od
jednej do drugiej, a nigdy po prostu nie docierając tu gdzie jesteśmy.
Możemy powiedzieć, że główną postacią w tej mandali jest rdzenna tożsamość, Padmasambhawa. Wszystkie pozostałe postaci stanowią jego przedłużenie. Na tankach, tych tybetańskich ikonach, centralna postać często
jest większa niż pozostałe, aby podkreślić jego czy jej wyjątkowe znaczenie.
Padmasambhawa jest wodzem, jest bossem, tak, ale trzeba zrozumieć, że to
jest funkcja organizująca, sposób ukazania uporządkowanej struktury manifestacji, która często pozostaje ukryta w chaosie codzienności. Każde z bóstw
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trzyma atrybuty, które wskazują na określoną aktywność, na przykład hak
dla kontroli, dzwonek dla ujarzmiania poprzez mądrość i tak dalej. Galeria
tych postaci wskazuje, że wypełniają cztery aktywności. Są to: uspokajanie
głodu, wojny, nędzy, chorób itd., zwiększanie zdrowia, powodzenia, szczęścia
itd., ujarzmianie wrogów, sprawiających kłopoty, zarzewi politycznych walk
itd., oraz niszczenie aktów agresji, wzbudzania niegodziwych zamiarów, głębokiej wrogości paranoidalnego ego i tak dalej. Układ mandali podkreśla,
że złożona aktywność może być przeprowadzana bez sprzeczności, kiedy to
centralna postać Padmasambhawy jest źródłem i punktem odniesienia.
Podobnie, mamy często rdzenne poczucie siebie, znajome nam poczucie
tego kim jesteśmy, a kiedy zachowujemy się jakoś inaczej, to jakbyśmy robili wycieczkę od tego rdzenia naszej osobowości, a potem do niego wracali.
Utrata tego rdzennego punktu odniesienia, jak to się dzieje w głębokiej depresji, jest bardzo przerażająca. Punkt środkowy, rdzenne miejsce/poczucie
tożsamości jest bardzo ważne. Niemniej, nasza zwykła tożsamość jest urzeczowiona, przefiltrowana i wzmocniona poprzez osobiste narracje, innymi
słowy, podtrzymujemy ten konstrukt sposobem naszego myślenia, mówienia i działania. Natomiast tutaj, w tej mandali centralna postać i wszystkie
pozostałe mają tę samą naturę. Padmasambhawa nie jest bardziej realny
niż reszta. Jak wskazują dwa ostatnie wersy opisu, wszystkie te postaci są
promieniowaniem pustki i przejrzystości, nieustannym przepływem energii
obecności. Wszystkie one są formą i pustką, objawiają świetlistość naturalnego stanu, naszą własną naturę. Tak oto mandala ukazuje absolutną równość,
jeden smak, jeśli chodzi o związek manifestacji z ich podstawą, i jednocześnie zróżnicowanie funkcji. Ważne byśmy to zrozumieli, zwłaszcza że żyjemy
w czasach takiej rywalizacji. Istotą sprawy jest związek z podstawą, z dharmadhatu: to jest wyzwolenie. Formy jakie przybieramy, nasze przejawiające
się w świecie funkcje, są mniej ważne, bo nie definiują naszej wartości. To jest
dane, po prostu jest, czyste od samego początku.
Jeśli macie czas, możecie spróbować spędzić cały dzień na robieniu pudży
Dużego Rigdzina. Kiedy dojdziecie do tego miejsca, czytacie opisy każdego
z bóstw, a potem próbujecie po prostu żyć tym aspektem na przykład przez
pół godziny. Jeśli zatem przybierzecie formę Padmasambhawy, takiego jak
tutaj, w postaci mnicha, a pijecie akurat herbatę, spróbujcie robić to w bardzo
wdzięczny sposób, bardzo słodko, a potem kiedy staniecie się Senge Dradok
albo Dordże Drolo, możecie nalać sobie pełen kubeł piwa, do tego jakieś
czerwone mięso na przykład, na surowo, ociekające krwią – surowa wątroba!
W taki sposób naprawdę spróbujecie posmakować ekspresji takiej formy, bo
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to nie są tylko abstrakcyjne i konceptualne idee, ale raczej zezwolenie, by
się otworzyć i wyrazić określony rodzaj energii. Kiedy zatem robicie Dordże
Drolo wolno wam wstać, zaryczeć: „Wrraaa, huuu!” i rzeczywiście poczuć
to własnym ciałem. Naprawdę czujecie jak wybuchają te płomienie. Później,
kiedy robicie pudżę z innymi ludźmi, gdy dochodzicie do tego miejsca, wrażenie pojawia się w waszym ciele, nie jest to tylko akt poznawczy. Nie stajemy
się kimś innym. To co robimy to przejaw energii, która ukazuje się w takiej
postaci, a potem znów rozpuszcza. Następnie wychodzimy w innej formie.
I znów wracamy.

c. Inwokacja
Potem mamy inwokację, która składa się z Siedmiolinijkowej Modlitwy
i dodatkowych trzech wersów.
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HUNG NGON GI KAL PEJ DANG PO LA
UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
DHA NA KO SZIEJ TSO LING DU
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PO DANG
RIG DZIN DRUB THOB GJAM TSY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG
OM a HUNG BEN DZA GU RU PE MA SA MA JA DZA DZA

Hung. W pierwszym z poprzednich eonów w północno-zachodnim krańcu
krainy Urgjen, na wyspie na jeziorze Dhanakosia, w sercu kwiatu lotosu na
drzewie Pema Gesar zjawiasz się Ty, obdarzony wspaniałymi, najwyższymi
mocami, znany jako Padmasambhawa, otoczony przez orszak wielu Dakiń,
Widiadharów i Siddhów. Praktykuję i podążam za Tobą, proszę, przybądź
i udziel błogosławieństwa. Guru Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia. Niezniszczalny Guru Padmasambhawo, o naturze Trzech Kai
dotrzymaj swoich ślubowań i przybądź tu!

W czasie przed czasem, na samym początku świata, który nie ma początku, w północno zachodniej części kraju Urgien, na wyspie na jeziorze
Danakosia, czyli tam gdzie narodził się Padmasambhawa, jest on sam otoczony wieloma dakiniami, wielkimi joginami i świętymi. Tych wersów często
używa się do inwokacji i można je napotkać w wielu tekstach Nigmapy. Dla
wsparcia własnej praktyki bardzo przydaje się czytanie biografii Padmasambhawy14. Tłumaczy się ich coraz więcej, a pomagają zrozumieć symboliczne
i emocjonalne znaczenie tej modlitwy. Potem recytujemy Siedmiolinijkową
Modlitwę trzy razy:

14

Na przykład Zrodzony z Lotosu, Wydawnictwo Mandala 2008.
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HUNG UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG

Hung. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen, na drzewie Pema
Gesar,w sercu kwiatu lotosu, jesteś Ty — obdarzony wspaniałymi, najwyższymi mocami, znany jako Zrodzony z Lotosu, otoczony przez orszak wielu
Dakiń. Praktykująci podążając za Tobą, proszę, przybądź tu, by udzielić mi
błogosławieństwa. Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia!

Potem zapraszamy czyste, spontaniczne formy bóstw, aby weszły w wizualizowaną przez nas mandalę:
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HUNG HRI UR GJEN JUL GI GJAM TSOJ NUB DZIANG TSAM
PE MA TONG DEN GE SAR SZIE PEJ Y
DE SZIEG GJAL KUN THUG DZIE TRUL PEJ KU
GU RU PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
DE TONG GJE DE DAK KI DAM CZIEN CZIE
DE GY MY DUNG LO JI CZIEN DREN NA
CZIOG CZIU GAR SZIUG DAG PA SANG CZIEN SZING
NGA JAB ZANG DOG PAL RI PHO DRANG NE
UR GJEN THY THRENG JAB JUM SZIEG SU SOL

Hung. Hri. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen, w sercu otwartego tysiącpłatkowego lotosu znajduje się emanacja współczucia wszystkich
Buddów, znana jako Guru Padmasambhawa. Są z nim ci, którzy posiedli
radość szczęśliwości i pustki — Dakinie i Dzierżawcy Ślubowań. Pełen wiary
i oddania proszę — przebywający w dziesięciu kierunkach, w tajemnej sferze
pałacu Ngajab Zangdopalri, Urgjen Thy Threng Tsal wraz z partnerką,
proszę, przybądźcie tu!
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DHA NA KO SZIEJ JUL GI TSO LING NE
GU RU TSO KJE DOR DŻE SZIEG SU SOL
MONG PEJ MUN PA MA LY SEL DZE PEJ
GU RU LO DEN CZIOG SE SZIEG SU SOL

Z jeziora leżącego w krainie Dhanakosia — Guru Tsokie Dordże, proszę,
przybądź tu! Ty, który oczyszczasz zaciemnienia pochodzące z głupoty
— Guru Loden Cziogse, proszę, przybądź tu!





SZIE DZIEJ CZIE LA LO DRY MA MONG PEJ
GU RU PE MA SAM BHA SZIEG SU SOL
KHAM SUM SI SUM ŁANG DU DU DZE PEJ
GU RU PE MA GJAL PO SZIEG SU SOL

Ty, którego znajomości zjawisk nic nie zaciemnia, Guru Padmasambhawo,
proszę, przybądź tu! Ty, który władasz trzema sferami i trzema światami,
Guru Pema Gjalpo, proszę,
przybądź tu!
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KJE ME RANG DZIUNG JE SZIE DON TON PEJ
GU RU NI MA o ZER SZIEG SU SOL
DU SZI ZIL NON LAM NAM THAR CZIN DZE
GU RU SIA KJA SEN GE SZIEG SU SOL

Ty, który nauczasz znaczenia niezrodzonej, samoistnej mądrości, Guru Nima
Ozer, proszę, przybądź tu! Ty, który przerażasz cztery rodzaje demonów,
który przeszedłeś pięć ścieżek i dziesięć stopni, Guru Siakja Senge, proszę,
przybądź tu!





MU TEG DU PUNG CZIE MAR LAG DZE PEJ
GU RU SEN GE DRA DROG SZIEG SU SOL
DRA GEG DAM SI MA LY DUL DZE PEJ
GU RU DOR DŻE DRO LO SZIEG SU SOL

Ty, który obracasz w popiół królestwa tirthików i demonów, Guru Senge Dradog, proszę, przybądź tu! Ty, który pokonujesz wszystkich wrogów, przeszkody, przeciwności w dotrzymywaniu ślubowań, Guru Dordże Drolo, proszę,
przybądź tu!
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DE TONG GA SZI o PHUNG BAR ŁEJ LONG
RIG DZIN PA ŁO DAK KI SZIEG SU SOL
THRIN LE SZI DRUB CZIE SUNG DAM TSIG DAG
KA SUNG LE DZIE DAM CZIEN SZIEG SU SOL

Wy, przebywający w bezmiarze światła czterech radości szczęśliwości i pustki,
Widiadharowie, Wirowie i Dakinie, proszę, przybądźcie tu! Wy, Strażnicy
Dharmy niesplamieni naruszeniem ślubowań, wykonujący cztery działania,
Strażnicy Reguł, niestrudzeni Pracownicy, Dzierżawcy Ślubowań, proszę,
przybądźcie tu!





NAL DZIOR CZI NANG BAR CZIE SAL ŁA DANG
CZIOG DANG THUN MONG NGY DRUB TSOL ŁEJ CZIR
CZIEN DREN NE DIR DRUB PEJ TAG TSEN TON
BEN DZA SA MA JA DZA DZA

Aby usunąć zewnętrzne i wewnętrzne przeszkody na ścieżce jogi, aby
obdarzać zwyczajnymi i najwyższymi siddhi — ukażcie znaki i symbole
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pomyślnej praktyki w miejscu, do którego Was zapraszam. Przybądźcie!
Dotrzymajcie samaja!

W tantrze wizualizowane bóstwa mają dwa aspekty. Pierwsza forma nazywa się samajasattwa albo damtsigpa, a druga zwie się w sanskrycie dżnianasattwa, a w tybetańskim jesziepa. Kiedy otrzymujesz inicjację, uzyskujesz
jednocześnie pozwolenie na robienie wizualizacji. Znaczy to, że musisz robić
wizualizację regularnie i wolno ci, czy też bardziej bezpośrednio, uzyskałeś
przekaz mocy przez twoje ciało, mowę i umysł, aby wejść w stan połączenia
z bóstwem. Na tej podstawie starasz się jak możesz, by wizualizować wyraźnie, próbujesz być Padmasambhawą. Ale ponadto wierzymy, że Padmasambhawa jest w Zangdoparli, a dzięki naszemu oddaniu i praktyce zsyła swoją
czystą formę, zwaną jesziepa, czyli swoją spontaniczną naturalną formę, jako
bezwysiłkowe przejawienie mądrości.
A zatem, na samym początku, kiedy wykonaliśmy wizualizację mandali,
pracowaliśmy z damtsigpa ponieważ próbowaliśmy wytworzyć obraz opisany w tekście, zgodnie ze ślubowaniami przyjętymi przez nas podczas inicjacji. A teraz, kiedy recytujemy tę inwokację, zapraszamy jesziepa, aby przyszły
i stopiły się z damtsigpa. Kiedy praktykujecie sami, możecie recytować Siedmiolinijkową Modlitwę bardzo wiele razy, śpiewać ją pełni głębokiej wiary
i próbować poczuć tę energię bóstw, w momencie gdy ożywiają one naszą
wizualizację.
To nie jest jakaś maskarada, to prawdziwa rzecz. Módlcie się, aż uzyskacie żywe doświadczenie obecności Padmasambhawy, aż poczujecie to w ciele, a umysł stanie się rozluźniony i otwarty. Czytamy opis i próbujemy doświadczyć tej wizualizacji nas samych jako Padmasambhawy, z całą mandalą
nieoddzielną od niego. Możecie sobie wyobrażać te czyste formy, jak spływają w postaci promieni światła, albo roztapiają się delikatnie niczym płatki
śniegu padające na wodę. W tej chwili dwoistość pełnego wysiłku stwarzania
i spontanicznego przejawienia się zostaje rozpuszczona w jedności.
Przywodzi to na myśl moment podczas chrześcijańskiej mszy, kiedy kapłan, dzięki swoim ślubowaniom i święceniom, ma prawo przygotować hostię, a potem poprzez misterium mszy, przemienienie, zachodzi transformacja, mutacja, przez co Chrystus jest faktycznie obecny w hostii. I oczywiście,
w historii chrześcijaństwa często pojawiało się pytanie: jest to tylko metafora
czy też żywa obecność? Czy to naprawdę krew Chrystusa, czy tylko symbol
jego krwi? Tutaj mamy tę samą kwestię, ale więcej skorzystamy jeśli będzie-
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my potrafili naprawdę uwierzyć, że to się wydarzyło. Możecie widzieć w tym
metaforę czy też jakiś symbol, jednak o wiele lepiej być w tym bezpośrednio
– to jest teraz rzeczywistość, to jest to.

Prośba o spoczęcie






HRI DE TONG RAT NA BAR ŁEJ KIL KHOR DU
CZIAG ME PE MA THAB SZIE NI DEJ TENG
GJE PAR SZIUG LA BAR CZIE SAL ŁA DANG
CZIOG THUN NGY DRUB TSOL CZIR TEN PAR SZIUG
BEN DZA SA MA JA TIŚ THA LHEN

Hri. Zasiądźcie w promieniującej światłem klejnotowej mandali szczęśliwości
i pustki, w sercu lotosu wolności od pożądania, na słońcu i księżycu metody
i mądrości. Usuwajcie przeszkody, udzielcie najwyższych i zwykłych mocy;
pozostańcie tutaj niewzruszenie. Dotrzymajcie wadżra ślubowań. Naprawdę
musicie tu pozostać.

Już jesteśmy bóstwem, zapraszamy więc siebie do zajęcia miejsca: „Padmasambhawo, proszę, usiądź”. „Och, dziękuję”. Kiedy mówimy sa ma ja tiszta
len, oznacza to prawdziwe złączenie damtsigpa i jesziepa. Połączyły się całkowicie. Najpierw je zapraszaliśmy, a teraz je witamy. Aby kogoś przywitać,
musimy zrobić mu miejsce, sami schodzimy na dalszy plan, ustępujemy pola
i skupiamy się na gościu. Potem się kłaniamy:
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HRI DY SUM GJAL ŁEJ THRIN LE CZIG DY SZING
DRO NAM RIG DZIN SAR KY RIG KI LHA
NA TSOG THRIN LE DRUB PEJ RANG SZIN LA
DAG CZIAG RAB GY DUNG ŁE CZIAG TSAL LO
A TI PU HO PRA TI TSA HO

Hri. Kłaniamy się z niewzruszoną wiarą i oddaniem przed aktywnością
wszystkich Buddów trzech czasów, zjednoczoną w jednym, przed bóstwem
rodziny lotosu, które doprowadza wszystkie istoty do poziomu Widiadhary.
Przed Tobą, który wypełniasz wiele aktywności, składam pokłon,
najgłębszy pokłon.

Następnie składamy pokłon czy też hołd sami przed sobą, pod postacią
Padmasambhawy. Być może znacie poezje Walta Whitmana. W jednym ze
swoich słynnych wierszy pisze: „Śpiewam pieśń o sobie samym”. Naturalnie
żyjemy teraz w kulturze bardzo uwrażliwionej na przejawy dumy, narcyzmu
i tak dalej, dlatego w dzieciństwie skłania się nas raczej do myślenia o zaletach innych, a nie do popisywania się swoimi, albo do bycia zbyt dumnym
z siebie. W tantrze jednak mówi się o lhai nga gjal, co znaczy duma bóstwa.
Znaczy to, że przyjąwszy postać bóstwa powinniśmy być dumni. Działa to
jak antidotum na wszystkie znane nam samsaryczne sprawy, którym się kłaniamy. Ta duma jest bezpieczna, bo istotą bóstwa jest mądrość i współczucie,
a mądrość to zrozumienie pustki, braku wrodzonej własnej natury, przez co
duma niczego tu nie napompuje. To się ukazuje, a potem rozpuszcza.
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d. Ofiary





HRI TSA SUM DAG NI RIG DZIN KIL KHOR DU
LHA DZE NA TSOG CZI JI CZIO PA BUL
RANG DZIUNG NAM DAG NANG GI CZIO PA BUL
THUG DAM GJE KANG NGY DRUB DENG DIR TSOL

Hri. W mandali Widiadhary ucieleśniającego Trzy Korzenie składam
zewnętrzne ofiary z wielu boskich substancji — kwiaty, lampki, kadzidła,
wonności, jedzenie. Ofiarowuję także samopowstające, całkowicie czyste
wewnętrzne ofiary. Oby Wasze umysły zostały w pełni zaspokojone.
Udzielcie mi urzeczywistnienia, tu i teraz!

Zewnętrzne ofiary są opisane w następnym wersie, wewnętrzne w kolejnym.



GU RU PE MA SA PA RI ŁA RA BEN DZA AR GHAM PA DJAM
PUŚ PE DHU PE A LO KE GHEN DHE
NE ŁI DIE SZIAB DHA a HUNG
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Guru Padmasambhawo, Tobie i Twemu orszakowi ofiarowuję wadżra wodę
do picia, wodę do obmycia stóp, kwiaty, kadzidła, lampki, wonności,
pożywienie i dźwięki. Proszę, przyjmijcie te ofiary czyste dzięki pustce.





MA HA SAR ŁA PAN TSA AM RI TA KHA RAM KHA HI
MA HA BHA LING TA KHA HI MA HA RAK TA KHA HI
MA HA SAR ŁA PU TSA KHA HI

Spożyjcie pięć wyzwalających eliksirów! Jedzcie wspaniałą tormę,
pijcie wspaniałą raktę. Jedzcie i pijcie wszystkie te wspaniałe ofiary!

A potem mamy te bardziej tajemne ofiary zjednoczenia i wyzwolenia:





HRI NANG TONG DZIOR ŁEJ DE CZIEN DZIANG CZIUB SEM
GA SZI JE SZIE NIAM DZIOR RO CZIG DZE
NGA DAG TSEN MA DRAL ŁEJ RU DREJ DZE
JING SU BUL LO RO CZIG NGANG DU SZIE

160

Być Guru Rinpocze

Hri. Oto ofiara, którą składam w dharmadhatu: bodhiczitta wielkiej szczęśliwości zjednoczenia zjawisk i pustki, substancja o jednym smaku — jedność
pierwotnej mądrości czterech radości oraz myśli, które wyzwalają się same
z siebie: lgnięcie do realności i iluzja ego. Wy, którzy przebywacie w stanie
jednego smaku — proszę przyjmijcie tę ofiarę.

Zjawiska i pustka zostały połączone, są nieoddzielne. To zjednoczenie,
podobnie jak seks, pozwala powstać przyjemności, tutaj jednak nie jest to
krótka seksualna przyjemność, lecz niezmienne szczęście oświecenia. Cztery radości to ruch zjednoczonej męskiej i żeńskiej energii w górę w kanale
centralnym, a potem znowu w dół. Dzięki temu cała energia się równoważy,
wszystko zostaje zharmonizowane, spokojne i otwarte, a ta jedność jest podstawą dla zrozumienia jednego smaku.
Na zwykłym poziomie, myślę, że jesteśmy w stanie zrozumieć, że po dobrym seksie czujemy się lepiej, bo kiedy się kochamy, gdy wchodzimy całkowicie w ten proces i mamy orgazm, a odbywa się to w atmosferze ciepła i szacunku, to następuje rozpuszczenie i otwarcie. Proces ten pozwala wszystkim
drobnym zakończeniom nerwowym w ciele trochę się odprężyć, tak że potem jesteśmy o wiele bardziej rozluźnieni, a ten nastrój nam towarzyszy. Im
większą uwagę możemy skupić na byciu z drugą osobą, pracować z formą
i pustką, wrażeniem i pustką, tym więcej energii jesteśmy w stanie wzbudzić,
a jednocześnie mieć więcej otwartości, co prowadzi do lepszego samopoczucia. Można to rozpatrywać w kategoriach metafory albo faktycznego seksualnego zjednoczenia. Ofiarowujemy szczęście rozpuszczenia barier między
sobą a innym, rozpuszczenia bytów, dualizmu, a wraz z tym doświadczenie
zintegrowanego pola przejawień.
Trzecia linijka dotyczy wyzwolenia, przy totalnym mordzie na ograniczeniach, zaciemnieniach naturalnego stanu. Nga dag znaczy ja sam, silne
poczucie ja, natomiast tsen ma to rodzaj znaku czy oznaczenia. Tsen ma
może znaczyć rodzaj kukiełki do czarów, atrapy, reprezentacji. Pojęcia ja,
mnie, moje są właśnie tym – pojęciami. W procesie konceptualizacji tworzymy przedmioty mocą naszych własnych definicji. Tym sposobem nakładamy
na rzeczy własną osobną naturę, której nie mają. To znaczy, że energia umysłu stwarza iluzję prawdziwych, oddzielnych bytów, z żywym odczuciem ja
włącznie. To jest ten demon, którego chcemy zabić. To nasza własna cecha,
to my jesteśmy demonami, które tworzą samsarę. Nasze przywiązanie, inwestowanie we wrodzoną własną osobną naturę stwarza samsarę.
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Ponieważ to jest nasz demon, inni ludzie też mogą być dla nas demonami. Główny, przyczynowy demon to nasze przywiązanie, nasze przeinwestowanie, jeśli tak wolicie. Załóżmy jednak, że mam skłonność do klasyfikowania. Jeśli Robert, na przykład, robi coś, co zahacza o moje klasyfikacje, to
w tym momencie on jest dla mnie niczym demon, ponieważ jego działanie
budzi moją demoniczną skłonność. Tu nie chodzi o sytuację albo-albo, nie
jest tak, że albo ja jestem demonem, albo ty nim jesteś. Prawdziwy demon to
dualizm, a dualizm sprowadza się do powiązania między dwoma rzeczami.
Stwarza byt we mnie i w tobie. Gdy te dwa się zderzają, powstaje tarcie, które jest cierpieniem samsary i dlatego nazywamy to demonem, który sprawia
nam problemy.
Czasami musimy po prostu przeciąć to, co robimy. Ktoś mówi: „Nie
mogę się w życiu pozbierać”. Pytasz: „Dlaczego?”, a on odpowiada: „Cóż, jestem dość leniwy”. Można jedynie powiedzieć: „To przestań!”. Nie ma nic
więcej do dodania. Kiedy ktoś jest terapeutą jak ja, to wiele czasu spędza
i dostaje pieniądze za badanie dlaczego ktoś jest leniwy, dlaczego nie postara
się, by jego marzenia się spełniły i nie robi w życiu tego, czego chce. Ale, jak
to powiedział Budda, kiedy człowiek nagle widzi, że w jego ramieniu utkwiła
strzała, to nie myśli: „Och, skąd ona przyleciała? Kto ją zrobił? Z jakiego rodzaju drewna?”. Usiłuje ją raczej wyciągnąć. Oto dlaczego buddyzm i psychoterapia nie za dobrze do siebie pasują. Buddyzm mówi, że przyczyny całego
naszego cierpienia tkwią w postawach w naszym umyśle, a nie są skutkiem
czegoś, co zrobili nasi rodzice. Potrzebujemy przede wszystkim się przebudzić i wziąć odpowiedzialność za sytuację, w której się znajdujemy, przestać
tracić czas na obwinianie innych i zrobić coś, by zmienić swoje położenie.
Oto dlaczego mówi się tutaj, że powinniśmy zabić demona. Nie próbujemy
go edukować ani nawrócić na buddyzm. Chcemy tylko żeby zniknął, tak by
więcej nie sprawiał kłopotów. Wiele czasu w życiu tracimy na rozmyślania:
„Dlaczego?” i „W jaki sposób?” a także: „Co?”. O wiele bardziej przyda się
cofnąć na chwilę i pomyśleć: „Co potrzebuję zrobić? Co mnie przed tym powstrzymuje? Teraz powstrzymam to, co mnie powstrzymuje”. A wtedy ruszasz naprzód i robisz to, co masz do zrobienia.
Kiedy mieszkałem w domu CR Lamy, jego związek z żoną nie był taki
prosty. Często przychodziła i opowiadała, że wydarzyło się to i tamto, a on
wysłuchiwał i mówił: „Zostaw to tak jak jest [yuk sha]. Daj spokój. Napijmy
się herbaty”. Odetnij to, ponieważ jeśli zachowasz w umyśle, a to będzie tam
wrzało – „powiedzieli to, a my wtedy, że to i robimy tamto... bla bla bla” – to
oszalejesz. Nie ma temu końca.
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Kiedy pobłażamy swoim emocjom – a one często wydają się bardzo ważne i godne pobłażania – to czujemy coś i naprawdę chcemy się tym z kimś
podzielić i komuś opowiedzieć. „Wiesz, gdy to powiedziałeś, naprawdę mnie
to zabolało”, chcemy o tym mówić, ponieważ to ważne, ale kiedy tak robimy,
to jakbyśmy pili słoną wodę. Czujemy początkowo ulgę w pragnieniu, bo to
woda, ale potem sól sprawia, że jeszcze bardziej chce nam się pić. Jest jeszcze więcej do powiedzenia, do zrobienia, a to się nigdy nie kończy. Trwałe
szczęście wymaga przecięcia łańcuchów i pnączy przywiązania, uwikłania,
utożsamiania się.

Ofiarowanie poglądu






HRI SZI JING TRY DRAL NIAM PEJ JE SZIE LA
GAG DRUB DZIN PA KUN DRAL DE SZIN NI
KHOR DE CZIE CZIEN CZIE NI RIG DZIN LONG
THA DRAL CZIE ZE TA ŁEJ CZIO PA SZIE
BO DHI TSIT TA SAR ŁA PU TSA HO

Hri. Pierwotna mądrość: bezstronność wolnego od dualizmu dharmadhatu
— oto prawdziwa rzeczywistość wolna od wszelkiego chwytania,
powstrzymywania czy wspierania. Wy, przebywający w naturalnym stanie
Widiadhary, w którym samsara i nirwana, podmiot i przedmiot są jednym
— proszę, przyjmijcie tę ofiarę poglądu wolnego od wszelkich ograniczeń,
w którym wszystkie dualistyczne zjawiska są wyczerpane.
Składam wszystkie ofiary bodhiczitty.
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To niesamowicie ważne, ponieważ właśnie w tym powinniśmy się obudzić. Podstawa wszystkiego, całej samsary i nirwany, to bezkresny wymiar,
bez początku i końca, wolny od wszelkich ograniczeń. Kiedy znajdujesz się
w tym stanie, przejawia się oryginalne doświadczenie równości wszystkiego,
co się pojawia. Kupujemy często mleko homogenizowane, każda butelka zawiera to samo. Producent może powiedzieć: „Potrafimy zagwarantować taką
samą jakość wszystkich naszych produktów”. Ale ta linijka bynajmniej tego
nie oznacza. Tu nie chodzi o homogenizowaną równość. Tutaj wszystko jest
dokładnie takie jakie jest, przejawia się w swej odmienności, ale wrodzona
natura tego jest taka sama, bo ta wrodzona własna natura jest pustką. Dlatego mówią o joginach, że on czy ona mają być tacy sami, niezależnie czy
zdarzają się dobre czy złe rzeczy. Jeśli jesteś szczęśliwy, bądź szczęśliwy, ale
szczęście to pustka. Kiedy nadchodzą złe czasy, a ty stajesz się smutny, bądź
smutny, ale smutek to pustka. Ale gdy to robisz, nie identyfikujesz się z tym
wydarzeniem, czy konceptualnym doświadczeniem, które się manifestuje.
Na przykład, kiedy jesteśmy szczęśliwi, szczęście w rzeczywistości jest
nastrojem albo barwą, która przechodzi przez pole doświadczenia. Tak samo
gdy jesteśmy nieszczęśliwi. Nie jest tak, że to my jesteśmy nieszczęśliwi, ale
raczej nieszczęście jest jak nietrwały nastrój, czy kolor, który przechodzi
przez przestrzeń doświadczenia. Tak jak teraz, kiedy siedzimy w tym pokoju i zrobiło się ciepło, bo zajrzało tu słońce. Za chwilę słońce zajdzie i pomieszczenie się oziębi. Możemy powiedzieć: „Och, ten pokój jest taki gorący,
Boże, jak gorąco!” i otworzyć okna. Ale wtedy powiemy: „O Boże, jak tak
zimno. Czy możemy włączyć ogrzewanie?” Kiedy chwyta nas ten poziom
doświadczenia, znaczy to, że jesteśmy dalecy od jednego smaku. Jesteśmy
uwikłani w reakcje, w których identyfikujemy się z danym momentem, jakby był czymś totalnym, prawdziwą rzeczywistością. Kiedy jesteśmy obecni
w stanie równości, możemy być smutni, gdy jesteśmy smutni, a gdy jesteśmy
szczęśliwi to możemy być szczęśliwi. Wygląda tak samo jak przedtem, ale tak
naprawdę jest różnica, a im więcej praktykujesz, tym głębiej to uchwycisz.
Druga linijka mówi, że to co jest, pozostaje wolne od wszystkich prób
powstrzymania rzeczy, których nie lubisz, oraz wzbudzania rzeczy, które
lubisz. Złe rzeczy przyjdą. W życiu codziennym czasem potrzebujemy interweniować, a czasami pozwolić, by sprawy biegły swoim tokiem. Musimy
wiedzieć, kiedy warto jest walczyć i zmieniać sytuację. To zależy także od
naszych nawyków i charakteru. Niektórzy tkwią bardzo mocno w rodzinie
gniewu, ognia, przywykli popychać, manipulować światem, starają się dostawać to, czego chcą; łatwo też czują się popychani przez innych. Tacy ludzie
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potrzebują nauczyć się więcej akceptacji. Inni, którzy wszystko akceptują
i łatwo się poddają, są bardziej w elemencie wody. Dryfują dopasowując się
do pozostałych. Tacy ludzie potrzebują wziąć pilnik, wyostrzyć sobie zęby
i praktykować kąsanie.
Musimy naprawdę pojąć, co ten tekst znaczy. Kiedy mówi: bądź wolny
od odpychania i przyciągania, nie chodzi o to, że ta aktywność ma się w ogóle
nie pojawiać. Chcę przez to powiedzieć, że tak się nie da żyć. Gdyby to brać
dosłownie, znaczyłoby, że nie możesz mówić „nie” i nie możesz mówić „tak”.
Wówczas sparaliżuje cię proste pytanie w rodzaju: „Napijesz się herbaty?”.
Chodzi o to, że jeśli twoja postawa jest mocno konkretna, jeśli coś odpychasz, bo tego naprawdę nie chcesz, to niedobrze. Jeśli przyciągasz coś do siebie, ponieważ myślisz: „Naprawdę bardzo mi to potrzebne”, to też niedobrze,
bo robi się to zbyt intensywne, zbyt pełne konkretu. Sercem wszystkiego jest
pustka. Raz po raz powinniśmy studiować pustkę, badać ją poprzez nietrwałość życia codziennego i naprawdę próbować to pojąć.
W wymiarze zrozumienia Widjadharów, to znaczy w samej istocie tego
jak jest, nie ma oddzielenia samsary i nirwany, podmiotu czy przedmiotu.
W takiej sytuacji nie ma też żadnych ograniczeń. To znaczy, że nigdy nie
dochodzimy do punktu, od którego musielibyśmy odskakiwać. Możemy jeść
ten świat. Możemy przechodzić przez dowolne doświadczenia, nie jak superbohater ale jako przestronna obecność. A w tym poglądzie, wszystkie zjawiska (tutaj zjawiska oznacza rzeczy, które pojawiają się jakby miały wrodzoną
własną naturę, rzeczy które wydają się istnieć same przez się) zostają wyczerpane. Nie napotykasz więcej zjawisk. Oto pogląd jaki ofiarowujemy.
Na przykład, kiedy idziemy do kina, najpierw jest biały ekran, potem
zaczyna się film i znajdujemy się w filmie. Gdzieś tam w głowie pamiętamy,
że to tylko film, ale jeśli jest dobry, będzie to bardzo trudne, bo nas wciągnie.
Tutaj, w praktyce tantrycznej próbujemy właśnie doświadczać filmu samsary,
ale wiedzieć jednocześnie, że to film. To oczywiście bardziej złożone, bo nie
siedzimy w kinie obserwując ten film, ale jesteśmy w tym filmie jako aktorzy.
Dlatego właśnie w praktyce medytacji czasem praktykujemy bycie publicznością, wycofujemy się i tylko obserwujemy co się dzieje, a czasami jesteśmy
bardziej aktorami i wchodzimy w akcję.
Ofiarowujemy ten niedualny stan i przypieczętowujemy go mantrą ofiarowania.
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e. Pochwała Trzech Korzeni





HRI MA CZIE TRY DRAL LA MA CZIE KI KU
DE CZIEN LONG CZIE DZOG KU PE MA DZIUNG
NA TSOG NAM ROL THAB KI DRO ŁA DUL
KU SUM DAG NI PE DZIUNG DZIE LA TO

Hri. Guru wolny od sztuczności, dualizmu to Dharmakaja. Sambhogakaja
wielkiej szczęśliwości to Padmasambhawa. Ukazując wiele różnych emanacji,
naucza istoty to Nirmanakaja. Wychwalam Trzy Kaje
szlachetnego Padmasambhawy.

Kiedy już bóstwa są obecne, powinniśmy je wychwalać, ponieważ chcemy przez to powiedzieć: „Och, tak się cieszymy, że jesteście tutaj. Chcemy
was naprawdę ugościć”.
Kiedy za młodu podróżowałem po Afryce i Azji, uderzyło mnie tam
między innymi to, że ludzie w tradycyjnych kulturach są pełni szacunku.
W naszej współczesnej kulturze ludzie chcą być fajni, wyluzowani, nie chcą
brać niczego zbyt poważnie i bardzo trudno im szanować wielkie osiągnięcia
poczynione przez innych. Te linijki to rodzaj podkreślenia dla nas samych,
jak ważne są tego rodzaju praktyki. To nie jest błahostka, to nie jest bla bla
bla, to prawdziwe przekształcenie.
Wychwalanie jest bardzo ważną i starożytną tradycją w buddyzmie.
Najwcześniejszy kult Buddy polegał głównie na pochwałach. Na przykład
w tradycji współczesnej terawady, choć nie ma tam wizualizacji, ani żadnych tantrycznych praktyk, to recytuje się pochwały Buddy, co w gruncie
rzeczy nie jest czymś zupełnie odmiennym. Tradycyjnie chwaliło się króla,
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a przez to przyjmowało do wiadomości różnicę w statusie i władzy między
władcą a poddanymi. Współcześnie ludzie mają może demokratyczne prawa
i uważani są za równych, a jednak nadal ich cechy ogromnie się różnią. Bardzo ważne, by umieć utrzymywać obydwa te poziomy jednocześnie. Z jednej
strony potrzebujemy złączyć się z Padmasambhawą, przeżyć to doświadczenie, przywyknąć do niego, a z drugiej musimy być świadomi jak bardzo
jesteśmy ograniczeni, chwaląc guru, staramy się go naśladować i rozwinąć
w sobie te cechy.
Hri to sylaba nasienna rodziny lotosu. Potem jest ma czie try dral la ma
czie ki ku, ten wers był już wcześniej. Guru dharmakaji, całkowicie wolny
od sztuczności, spreparowania czy wypracowania. Potem de czien long czie
dzog ku pe ma dziung, jest to naturalnie wariacja klasycznej formy tej modlitwy, a tutaj Padmasambhawę widzi się jako formę sambhogakaji, a nie
jak w poprzedniej wersji, gdzie występuje jako forma nirmanakaji. Uczenie
się o buddyzmie tybetańskim jest trudne między innymi dlatego, że bóstwa
i słowa mają odmienne znaczenia i funkcje w rozmaitych tekstach i kontekstach. A zatem, chociaż normalnie powiedzielibyśmy, że dharmakaja to
Amitabha, sambhogakaja to Czenrezi a nirmanakaja to Padmasambhawa,
Padmasambhawa może też być wszystkimi trzema formami – dharmakaji,
sambhogakaji i nirmanakaji – albo tak jak tutaj, podkreślona może być tylko
jego forma sambhogakaji. Nie chodzi o to, że jest jedną rzeczą albo drugą, ale
że przejawia się na różne sposoby i nie da się go uchwycić w pojedynczym
bycie.
Buddyzm jest anty-fundamentalistyczny, bo fundamentem czy podstawą w buddyzmie jest pustka, a nie da się mieć dogmatu pustki – choć wielu
uczonych bywało dogmatycznych, gdy chodziło o ich interpretację pustki.
Prawdziwa natura jest poza wyrażeniem, a zatem cokolwiek mówimy, samo
stanowi rodzaj symbolicznej reprezentacji, jakiś rodzaj gestu w tę stronę, nie
jest to jednak nigdy sama ta rzecz.
Druga linijka brzmi de czien long czie dzog ku pe ma dziung, sambhogakaja, której właściwością jest wielkie szczęście. To jest Padmasambhawa.
Dlaczego sambhogakaja jest opisywana jako deczien, jako bardzo szczęśliwa
czy pełna radości? Dlatego, że w naturze ignorancji, kiedy nie rozpoznajemy
naprawdę kim jesteśmy, naszą zwykłą podstawą nie jest pustka ale poczucie
siebie. A to poczucie ja, ponieważ samo w sobie nie jest prawdą, wiąże się
z niepokojem. A zatem kiedy wychodzimy od siebie w stronę interakcji ze
światem, ta interakcja, zanim nawet napotkamy określoną sytuację, już jest
pełna nadziei i obaw. Ta źródłowa głupota utrzymuje podstawowy niepokój,
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a potem pragnienia i niechęci niosą ze sobą napięcie przyciągania i odpychania, a ten dynamiczny trójkąt funkcjonuje już zanim wejdziemy w działanie. W sambhogakaji podstawą nie jest nasze niespokojne poczucie siebie,
ale otwartość dharmakaji, a zatem kiedy energia uruchamia się w kierunku
przejawienia, dzieje się to w bardzo zrelaksowany sposób. Na takiej podstawie używa się tutaj słowa deczien.
Trzeci wers brzmi na tsog nam ryl thab ki dro ła dyl co znaczy, że aby pomagać innym istotom spontanicznie pojawi się wiele różnych manifestacji.
Przejawiająca się bez wysiłku energia sambhogakaji ukazuje wiele różnych
form, aby pomagać istotom. Słowo na końcu, dyl wiąże się z dylła, vinaja,
zestawem reguł do jakich stosują się mnisi i mniszki, wskazuje więc na rodzaj
powściągliwości, nadaje kierunek. Po angielsku można powiedzieć disciplined, zdyscyplinowany. Ma to taki sens, że wszystkie istoty, czy to ludzie czy
psy i koty, bogowie czy demony, są zupełnie poza kontrolą. Znaczy to, że ci
rolnicy tutaj, którzy prowadzą bardzo uregulowane, zdyscyplinowane życie,
którzy doją swoje krowy, ścinają trawę i tak dalej, z tej perspektywy są zupełnie poza kontrolą. Nawet generał w armii jest całkiem poza kontrolą, choć
jego życie jest całkowicie objęte regułami i ustaleniami. Tutaj „dyscyplina”
oznacza, że cała energia karmy musi zostać zwrócona w stronę pustki, zintegrowana z pustką.
A ponieważ nie da się ludzi popchnąć w odpowiednim kierunku, dyscyplinowanie istot jest bardzo trudne. Tak jak w przypadku niektórych dzieci,
jeśli chcesz nad nimi zapanować musisz na nie krzyczeć, a w przypadku innych, jeśli chcesz nad nimi panować, musisz być dla nich bardzo miły. Krzyczenie na dziecko, aby przestraszone siedziało cicho, niewiele pomaga. Może
będzie siedziało bez ruchu, ale wewnętrznie będzie się w nim dużo działo.
Tutaj dulła dotyczy więc zredukowania wibracji dualistycznej energii, tak że
na powrót odpręża się ona w podstawie pustki, a wówczas mogą się przejawić
trzy kaje. Możemy oczywiście nauczyć się kontrolować nasze zachowanie
przez reguły i ustalenia, ale działa to tak, że mówię sobie, czy też zmuszam
siebie do bycia cicho i spokojnie, a zatem wszystko pozostaje w ramach dualistycznej struktury i dopóki jest ona wzmacniana, mamy gotową podstawę
dla zbierania dalszej karmy.
Oto dlaczego współczucie w buddyzmie jest bardzo trudne. Współczucie wiąże się z pomaganiem innym w rozpoznawaniu natury ich własnych
zaburzeń, a potem na pracy, związanej z dharmą i nauczycielem i tak dalej, aby uspokoić te zaburzenia. Kiedy życie jest bardzo łatwe, często trudno
rozpoznać, że mamy coś do zrobienia. Wyrzeczenie, nie w sensie przyjmo-
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wania mnisich ślubowań, ale porzucenia zwyczajowych form komfortu, tak
naprawdę stanowi początek dyscypliny. Wyrzeczenie jest niezmiernie ważne, ponieważ stajemy się wtedy podatni, wystawieni, odrzuciwszy warstwy
ochronne, rozpoznajemy sami dla siebie, że nasze życie jest poza kontrolą.
Potem, w czwartej linijce chwalimy Padmasambhawę, który jest integracją czy też manifestacją trzech kaji. W tym tekście, jeśli chodzi o wizualizację, jest osiem form Padmasambhawy, lecz istnieją setki tysięcy, miliony jego
form. Nigdy naprawdę nie będziemy wiedzieć kim jest Padmasambhawa, bo
on nie jest przedmiotem poznania. Wymyka się. Nie jest tak, że Padmasambhawa ma jedną prawdziwą formę, a potem nakłada na siebie wymyślny strój,
by nieść pomoc w różnych sytuacjach. Te różne formy powstają stosownie do
odmiennych okoliczności, a w każdej z nich to jest prawdziwy Padmasambhawa. Tak jak w naszym życiu, w różnych sytuacjach różnie się prezentujemy. Ukazujemy różną postać. Formy jakie przejawiamy są manifestacjami
naszej karmy. To znaczy, że to jak się manifestujemy zostaje określone przez
integrację wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Pojawiamy się w danej
postaci, bo to najlepsze na co nas stać w określonej sytuacji. Natomiast Padmasambhawa przejawia te różne formy z powodu potrzeb innych. Często
formy jakie mógłby przejawić nie są tak bardzo odmienne od form jakie my
przejawiamy, jednak różnica polega na podstawie z jakiej się manifestują; jest
to odnoszące się do siebie przywiązanie albo altruistyczna szczerość i gotowość odpowiadania.
Myślę, że interesujące w formach Padmasambhawy jest to, że nie występuje on jako sprzątacz toalet. Nie ma Padmasambhawy w postaci niańki i nie
ma go w supermarkecie. Oczywiście, że tak, ale nie w pudży. Musimy pamiętać, że formy w pudży są wzniosłe, są pochwalnymi formami, oraz że nie są
jedyne. Faktyczne formy manifestacji współczucia Padmasambhawy są poza
wyobrażeniami i napotyka się je codziennie, jeśli jesteśmy otwarci. Bardzo
łatwo popełnić ten błąd i wyobrażać sobie, że współczucie jest zawsze zjawiskiem zstąpienia, kiedy to wspaniała istota pomaga gorszej. Tak naprawdę
współczucie buddów i aktywność bodhisattwów ukazuje się na niezliczone
zwyczajne sposoby przez wielkie istoty, które na zewnątrz wyglądają jak każdy. Ważne, by nie mylić form sambhogakaji z praktyki, które są określone
i świetliste, z nieograniczoną różnorodnością nirmanakaji15.

15

Patrz rozdział 11 Naturalna obecność.
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KU NI MI GJUR KUN TU ZANG POJ KU
SUNG NI MI GAG DRUG CZIUJ DANG DRA CZIEN
THUG NI MI JO MA SAM DZO PA DRAL
KU SUNG THUG DEN TSO KJE DZIE LA TO

Twoje ciało jest niezmiennym ciałem Kuntu Zangpo. Twoja mowa,
sześćdziesiąt melodii Brahmy, nigdy nie ustaje. Twój umysł jest niezachwiany,
poza mową, myślą i wyrażeniem. Wychwalamy szlachetnego Tsokie Dordże,
który ma takie ciało, mowę i umysł.
Ciało Samantabhadry to ciało pustki. Samantabhadra od samego początku nigdy się nie zmienił. To ciało jest podstawą całej manifestacji. To jest
dharmadhatu, nieograniczona ekspansja manifestacji, bez początku i końca.
Kiedy rozluźniamy nasze nawykowe osądy, widzimy, że wszystko manifestuje się w jednej chwili w zintegrowanej formie z podstawy, i widzimy, że nie
ma różnicy między podstawą a manifestacją.
Ta integracja to ciało, które nigdy się nie zmienia. Manifestacja zawsze
się powstaje. Jej treść, czy też fale form, ciągle się zmieniają. Wszystkie formy,
które przejawiają się w świecie w kategoriach nirmanakaji, wszystkie rzeczy,
które widzimy, wszystkie poziomy manifestacji, nie wprowadzają żadnej
zmiany w ich własnej podstawie. Właśnie dlatego ten wers mówi, że ciało
jest niezmienne. Ciała same w sobie naturalnie zmieniają się przez cały czas.
Od samego początku czasu niezrodzone ciało Samantabhadry siedzi nieporuszone.
Mowa jest nieustannym przepływem sześćdziesięciu różnych melodii
i dźwięków. Sześćdziesiąt melodii to stare hinduistyczne wyobrażenie, że
Brahma, bóg który jest stwórcą świata, użył sześćdziesięciu różnych dźwięków, żeby wywołać przejawienie. A to znaczy, że wszystkie dźwięki jakie
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słyszymy, niezależnie jakie, czy jest to przelatujący samolot, tłuczone szkło,
czyjś krzyk bólu lub przerażenia, czyjś krzyk rozpaczy, wszystkie te dźwięki
są nieustanną grą poziomu sambhogakaji.
A potem umysł – nieporuszony, poza wszelką mową, myślą i wyrażeniem. Wiele zwierząt, kiedy inne na nie polują, czując zagrożenie, siedzi bardzo, bardzo cicho, bo wiedzą, że jeśli się ruszą, łatwiej je będzie zobaczyć. Tak
samo naturę umysłu, ponieważ w ogóle się nie porusza, jest bardzo trudno
znaleźć. Tego umysłu nie da się nigdy opisać. To znaczy, że on nie istnieje jako przedmiot. My, jako istoty ludzkie, ujawniamy siebie poprzez nasze
działania. Zwykle, kiedy opisujemy kogoś w kategoriach jego cech, mówimy o rzeczach, które robi. Opis jest werbalnym przejawieniem i ma określone paralele z przejawieniem działania. Sam umysł natomiast, czy też jego
prawdziwa natura, nie jest przejawieniem. Nie może być zobaczony, opisany,
zmierzony. Można tylko być w nim obecnym, a wówczas nie ma słów.
Następna zwrotka:





DRO ŁEJ DON DU JI SZIN NOR BUJ KU
TSEN TSAM THY PEJ DUG NGAL SEL DZE CZING
THRIN LE THAR CZIN DRUB NIE TSEN CZIOG GJE
JON TEN DZOG PEJ DZIE LA CZIAG TSAL TO

Twoje spełniające życzenia ciała przynoszą pożytek czującym istotom.
Samo usłyszenie Twego imienia oddala wszelkie smutki.
Posiadasz osiem wspaniałych form, które wypełniają Twoje aktywności
i posiadły siddhi. Kłaniam się i wychwalam Szlachetnego, który posiadł
wszystkie dobre właściwości.
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Dla pożytku istot ukazujesz to wspaniałe ciało niczym klejnot. Samo
słyszenie twojego imienia uwalnia istoty od cierpienia. A poprzez te osiem
aspektów wypełniasz wszystkie aktywności. To znaczy, że poprzez te osiem
form Padmasambhawy dokonuje się każdy rodzaj aktywności, a zwłaszcza
te cztery podstawowe: uspokajania, pomnażania, ujarzmiania i niszczenia.
Wychwalamy ciebie, który posiadasz te pełne czy też doskonałe jakości.
Wiele metod konceptualizacji na temat ludzi czy też opisywania ich
w kategoriach cech wynika z istniejących wcześniej struktur. W buddyzmie
są grupy trójek, czwórek, piątek, siódemek, ósemek i tak dalej. Tutaj, w tej
zwrotce, chociaż nie do końca dopowiedziane, mamy ciało, mowę, umysł,
aktywności i właściwości, co stanowi standard w postaci pięciu kategorii.
W podobnych zwrotkach pochwalnych można znaleźć bardzo wiele rzeczy
upchniętych w tę standardową formę. To figura retoryczna.
Następna zwrotka:





DOR NA NA TSOG RIG PEJ SZI TSAL LHA
GANG DUL TRUL PEJ DZIE PO PE MA DZIUNG
SANG SUM KO PA GJAL ŁEJ KIL KHOR DZOG
THRIN LE DZOG PEJ DZIE LA CZIAG TSAL TO

Z podłoża naturalnej świadomości wypływają różne rodzaje boskiej energii.
Są to emanacje Pema Dziungne, dostosowane do potrzeb czujących istot.
Twoją doskonałą mandalę Zwycięzcy tworzą Trzy Kaje — kłaniam się
i wychwalam Ciebie, o szlachetny, który wypełniasz wszystkie działania.
To pochwała na zakończenie. Jesteś bóstwem, które jest podstawową
energią tej różnorodnej cechy obecności. To znaczy, że wszystkie te przeja-
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wiające się formy bóstwa, nie istnieją samoistnie, ale są po prostu aspektami
energii obecności, a obecność czyli rigpa jest zawsze zintegrowana z podstawą, która jest pusta. To ważne, ponieważ, jak już mówiliśmy wcześniej,
w chrześcijaństwie związek człowieka z Bogiem jest pełen niepewności. Zasadniczo wierzymy, że Bóg jest nam przyjazny, ale kiedy go o coś prosimy,
może to zrobić lub nie. To część niepokoju związanego z dualizmem – nie
masz pojęcia jak ta druga osoba odpowie na twoje działania.
Buddyzm wyznaje natomiast ideę, że sprawy przejawiają się według zasady współzależnego powstawania. Znaczy to, że zamieszkujemy świat wzajemnych interakcji. Jeśli ktoś jest dla nas miły, czujemy się szczęśliwi, a gdy
ktoś nie jest miły, czujemy się smutni. Jeśli wrzucisz drzewo do wody, będzie pływać, a jeśli wrzucisz je do ognia, to spłonie. Tak samo – jeśli robisz
praktykę, uzyskujesz rezultat. Padmasambhawa nie ma humorów, pragnień,
upodobań i niechęci. To się dzieje automatycznie. Jego blokują tylko nasze
ograniczenia, nasza niemożność wejścia w pełni w ten proces, natomiast ze
strony bóstwa nie ma ograniczeń. A zatem – jestem dość gruby, więc kiedy
chcę wstać, muszę trochę posapać i trochę się odepchnąć, ale Padmasambhawa ma ciało ze światła, więc pstryk! I już. Coś w tym stylu. Żadnych kalorii
w Zangdoparli, wielki cud!
Kiedy to rozpoznajemy, możemy uniknąć błędnego oddania. Nie chodzi
o oddanie w stylu: „Proszę, daj mi to” jakbyśmy byli dziećmi domagającymi
się prezentu. Oddanie stanowi sposób na pozbycie się niepokoju w umyśle,
bo inaczej zmieni się on w rozproszenie. Uspokajamy się, bo ufamy, że sens
tego tekstu przejawi się dzięki praktyce.
Ten pogląd pomaga zadziałać następnej części, praktyce mantry. Mantra
nie ma funkcji magicznej, nie stwarza swoich rezultatów przez jakąś szczególną moc. Niektórzy ludzie tłumaczą mantra jako zaklęcie, jakby można
było nią rzucić na kogoś urok, na przykład na Śpiącą Królewnę. W gruncie
rzeczy funkcja mantry przypomina bardziej oś w kole, prowadzi działanie.
Kiedy nastawiasz czajnik elektryczny, wciskasz guzik, on podłącza prąd,
energia płynie a woda się podgrzewa. Podobnie mantra to sposób na nawiązanie energetycznego połączenia, które trwa tak długo, jak długo się ją
recytuje. Oto dlaczego Tybetańczycy zwykli robić długie recytacje mantry
i dlaczego przydatne jest zarezerwowanie sobie dużo czasu na jej recytację,
ponieważ jest to esencjonalna aktywność. Bo inaczej, to idziesz do miasta,
do sklepu, kupujesz herbatę, mleko, cukier, wracasz do domu, jesteś bardzo
zmęczony, nastawiasz wodę w czajniku, siedzisz i czekasz, ale woda się nie
gotuje – nie wcisnąłeś guzika.
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Te praktyki są bardzo długie i można stracić dużo czasu nie zrobiwszy
kluczowych rzeczy, które mogą coś zmienić. W tym sensie o wiele lepiej jest
robić Małego Rigdzina i długo recytować mantry, niż robić Dużego Rigdzina
a nie mieć czasu na mantrę i gruntowną medytację. Jeśli poczytacie autobiografie lamów, to oni nie mówią ile razy zrobili całą pudżę, ale ile milionów
mantr wyrecytowali.

f. Recytacja mantry







DAG NI LHAR SAL THUG Y NI MEJ TENG
HRI JIG TSA NGAG THRENG ŁE GJAL KUN KUL
DZIN LAB DAG THIM ŁANG THOB JE SZIE GJE
PHAR THRY DRO ŁEJ LE NGEN BAG CZIAG DZIANG
NANG SI GJAL ŁEJ KU SUNG THUG SU GJUR
OM A HUNG BEN DZA GU RU PE MA SID DHI HUNG

Jestem teraz bóstwem (Padmasambhawą); w centrum mojego serca znajduje
się sylaba Hri, wokół której krąży łańcuch rdzennej mantry, promieniując
światłem i przywołując wszystkich Buddów. Ich błogosławieństwo przychodzi do mnie i otrzymuję inicjację. W ten sposób wzrasta pierwotna mądrość.
Potem światło promieniuje dalej, do wszystkich istot w sześciu światach,
oczyszczając ich negatywną karmę oraz jej pozostałości. Wszystkie zjawiska
stają się ciałem, mową i umysłem Padmasambhawy. Niezniszczalny Guru
Padmasambhawo, udziel mi najwyższego urzeczywistnienia.
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Na dysku słońca jest sylaba hri, a wokół obraca się mantra zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyobrażaj to sobie jako pełen okrąg. Kiedy się obraca, promienie światła wypływają tak z sylaby hri jak z mantry, jako ofiara
i przywołanie wszystkich buddów, wszystkich bodhisattwów, wszystkich bogów i bogiń. W odpowiedzi na tę ofiarę odsyłają nam światło wzmocnione
całym ich błogosławieństwem, które spływa na nas i stapia się z nami. Otrzymujemy inicjację, a nasza mądrość i współczucie się rozwijają. Potem światła
znowu wypływają od nas, tym razem docierając w dół do wszystkich istot
cierpiących w samsarze, a zwłaszcza do niższych światów, do piekieł, głodnych duchów i zwierząt. Oczyszcza to całą ich karmę oraz wszystkie subtelne
jej ślady. W taki sposób całość przejawienia staje się ciałem, mową i umysłem
Buddy. Tak oto nirwana, czyli wymiar buddów, oraz samsara czyli wymiar
cierpienia, zostają sprowadzone do jednego punktu. Recytacja mantry jest
niezmiernie ważna, ponieważ zapewnia nam poczucie, że nigdzie nie pozostało już żadne splamienie. Jeśli naprawdę z wiarą stosujemy tę mantrę
i wizualizację i utożsamiamy się z tym, to rzeczywiście przekształcamy naszą
egzystencję.
Teraz się może dziwicie, jak to jest, że promienie światła mogą przekształcić coś bardzo nieprzyjemnego i przerażającego w coś doskonałego?
W końcu światło tylko odbija się od przedmiotów. Możemy myśleć, że wobec
ściany światło nie ma zbyt wielkiej mocy. Powstaje taki pogląd, ponieważ
wierzymy, że w rzeczach tkwi wrodzona, własna, niezależna natura, która
powstrzymuje światło. To światło, które tutaj lśni, nie jest zwykłe, to światło mądrości. To znaczy, że rozpoznaje wrodzoną pustkę wszystkich zjawisk,
a dzięki robieniu mantry przez dłuższy czas można doświadczyć, że to światło dotyka wszystkiego, wszystko zostaje włączone w wymiar mądrości. To
znaczy, że powstaje z pustki i nie ma innej własnej osobnej esencji.
Gdyby piekła naprawdę były okropnymi, strasznymi miejscami, trochę
światła by ich nie przekształciło. Od samego początku wszystko było puste.
Pustka przejawia się w wielu różnych formach. Choć ukazuje wiele różnych
form, wszystkie one są puste. Nie da się znaleźć choćby jednej prawdziwej
i istniejącej niezależnie formy. Możemy przez to zrozumieć, że samsara ma
taką samą strukturę jak nirwana, ponieważ Padmasambhawa, jak to zostało
już opisane, jest manifestacją, która ukazuje dalsze manifestacje, ale żadna
z tych form nie jest prawdziwym Padmasambhawą. Wskutek interakcji różnych sił powstają rozmaite formy. Kiedy karmiczne operacje są intensywne
wskutek braku mądrości, mamy warunki, w których mogą się manifestować
stany przerażenia, izolacji, osamotnienia, wszystkie te właściwości piekieł.
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Kiedy do matrycy, która tworzy podstawę dla tych wzorców, wpuszczone zostanie nieco światła, jej struktura się zmienia. A wówczas matryca się przekształca dzięki światłu mądrości.
Wczoraj na przykład, przed wyjściem z domu, tworzyłem matrycę gotowania. Smażyłem coś na patelni, a do tej matrycy, czy też matriksa kuchni
wdarło się dryń dryń telefonu. Telefon mnie wciągnął. Gadałem przez telefon, a kiedy to robiłem mój lunch przekształcił się z nirwany w głęboką, piekielną samsarę. Dokładnie tym jest samsara. Samsara to wzorzec powiązań,
specyficzny rodzaj rezonansu, który utrzymuje się z powodu przyczyn i warunków. Gdy wchodzimy w energetyczne wibracje podobne do tego wymiaru, wchodzimy w ten wymiar. Gdy przestajemy być w tym wymiarze, opuszczamy go. Kiedy coś innego wyrywa cię ze stanu, w którym jesteś, to już
dłużej w nim nie jesteś. Jeśli na przykład ktoś ma depresję i bierze prozak, to
przeważnie jakoś pomaga. Niemniej, prozak ma swoje efekty uboczne. Leki
psychotropowe, które działają na mózg i system nerwowy, nigdy nie są zbyt
precyzyjne. Ma miejsce upychanie czegoś jeszcze w tej matrycy, tak że masz
poczucie jednej określonej formy, którą spotyka inna forma i ją przekształca.
Tutaj jest jednak inaczej, ponieważ światło, które schodzi do tych wymiarów
ukazuje ich prawdziwą naturę. Nie wprowadza czegoś nowego, ale pokazuje faktyczną ich jakość, z której są zbudowane, a przez to, łącząc poprzez
światło sambhogakaji, przejawienie formy zmienia się ze swej samsarycznej
natury w formę nirmanakaji.
Światło przychodzi i ukazuje, że ten poziom manifestacji to forma światła, a zatem sambhogakaja sięga na zewnątrz do form sześciu światów i integruje je na powrót z podstawą, dając wyzwolenie. Oto dlaczego na końcu
jest powiedziane ku sung tug su dziur, czyli wszystko jest zintegrowane w naturze buddy. Oczywiście, moc zaciemnień jest wielka, a chwilę integracji –
w doświadczeniu większości istot – wkrótce zastępuje powrót ich nawyków,
ponieważ te wzorce uważają one za realne. Oto dlaczego praktykę trzeba powtarzać raz po raz.
W tym momencie jesteśmy naprawdę w absolutnym sercu tantry. Funkcją tantry jest przekształcanie świata przez odkrywanie kontinuum samsary
i nirwany. Od samego początku wszystko było czyste, ale my sobie z tego nie
zdajemy sprawy. Ponieważ sobie tego nie uświadamiamy, sytuacja w jakiej
jesteśmy wydaje się dość ciężka, choć tak naprawdę nie jest to poważna sytuacja. Mamy tutaj trudność: jeśli zawierzymy naszym zmysłom, to myślimy,
że jest dużo do zrobienia, a jeśli zaufamy naukom, może się wydawać, że nie
ma prawie nic do zrobienia, skoro wszystko od początku było doskonałe.
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Tantra ma na celu połączenie tych dwóch perspektyw, naszego odczucia, że
rzeczy są trudne i nauk dharmy, że wszystko jest czyste. Pomiędzy naturalnie
istniejącą czystością – albo można powiedzieć, po stronie nirwany – a stroną
pomieszania, zakrytą przez złudzenia, jest postać bóstwa, a ono przekracza
granice i łączy obydwie strony.

Siedmiolinijkowa Modlitwa









HUNG UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG

Hung. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen, na drzewie
Pema Gesar,w sercu kwiatu lotosu, jesteś Ty — obdarzony wspaniałymi, najwyższymi mocami, znany jako Zrodzony z Lotosu,
otoczony przez orszak wielu Dakiń. Praktykując i podążając za Tobą,
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proszę, przybądź tu, by udzielić mi błogosławieństwa.
Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia!

Dalej Nudan Dordże udziela pewnych wskazówek do praktyki. Mówi,
że jeśli recytujesz tę mantrę, która obejmuje buddów wszystkich rodzin, to
zobaczysz prawdziwą twarz Padmasambhawy, a wszystkie przeszkody będą
usunięte. Prawdziwa twarz Padmasambhawy to pustka. Kiedy recytujesz
mantrę długi czas, z autentycznym skupieniem, myśli opadają i trwa nierozproszony ruch praktyki. Wizualizacja i recytacja pomagają ustabilizować
umysł, umożliwiając doświadczanie całości jako gry pustki. Wszystko się
wydarza, a jednak nic się nie dzieje.
Potem tekst mówi, że odczucia, zrozumienie i zasługa zostaną uzyskane.
„Odczucia” oznaczają tu uczucie szczęścia w ciele, uczucie lekkości, braku
lęku w kontaktach z innymi, i tak dalej, a to może się też odnosić do doświadczeń w snach. Później możesz mieć obrazy oczyszczenia, latania po niebie
i tak dalej. Odnosi się to także do trzech njam, czyli medytacyjnych doświadczeń szczęścia, przejrzystości oraz braku myśli.
Dalej mówi też, że możesz znaleźć skarby, jeśli chcesz – jeśli chcesz!
Twoje własne wyobrażenia zostaną uspokojone i będziesz umiał kontrolować myśli i doświadczenia innych. O wiele ciekawsze! To można przemyśleć.
Chcecie kontrolować myśli innych? To znaczy, że jest się w stanie wpływać
na ludzi, a tutaj oczywiście tantra staje się potencjalnie niebezpieczna, bo
prawdziwa medytacja rozwinie moc, a wówczas trzeba przemyśleć do czego
tej mocy chcemy używać. Dokładnie tak samo jak w sztukach walki – w im
większym stopniu jesteś w stanie kontrolować swoje ciało i kontrolujesz ciała
innych, tym czystszą musisz mieć motywację. Z tym trzeba uważać.
Potem tekst mówi, że będziemy mogli osiągnąć poziom guru Widjadhary, oświecenia. Gdy się skończyło praktykę (to się potem powtórzy), na
końcu tej recytacji powinniście uważać wszystkie zjawiska za formę guru,
wszystkie dźwięki za dźwięk mantry, a każdą myśl jaka się pojawi za myśl
Padmasambhawy. Naprawdę ważne, by spróbować zbadać i zrozumieć co to
znaczy i przyjrzymy się temu dokładniej w dalszej części tekstu (część E.l).
Dokonaliśmy przekształcenia, a teraz trzeba je utrzymywać we wszystkich
aspektach życia.
Nudan Dordże kończy stwierdzeniem, że powinniśmy to praktykować
z niezachwianym skupionym na jednym umysłem. Kiedy umysł się błąka,
przecięta jest moc praktyki. To trochę jak jazda rowerem, jeśli naciskasz na
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pedały, rower się porusza i nie upadniesz. A zatem jeśli nie stosujesz poglądu,
nic się nie przekształca. Możesz robić pudżę codziennie przez pięćdziesiąt
dni, a nawet lat, ale jeżeli nie utrzymujesz tego poglądu, nic się nie zmieni.
Bez poglądu jesteś niczym bardzo zły aktor, który czyta scenariusz raz po raz,
lecz nigdy nie wchodzi w rolę, więc jego rola nigdy nie ożywa.
Ta część kończy się pieczęciami, co wskazuje, że jest to terma. Ten tekst,
od Padmasambhawy, został zapieczętowany przez niego w dharmadhatu.
A teraz następuje kolejna zmiana tekście. Robiliśmy mantrę, a w czasie
mantry jesteśmy w postaci Padmasambhawy, mieliśmy buddów w górze ponad nami i różne światy poniżej w dole, a teraz wracamy, by złożyć ofiary
Padmasambhawie. W spokojnym stanie trzech kaji trwa aktywność w postaci składania ofiar i łączenia różnych światów i istot.

g. Ofiarowanie i pochwały





HRI TSA SUM DAG NI RIG DZIN KIL KHOR DU
LHA DZE NA TSOG CZI JI CZIO PA BUL
RANG DZIUNG NAM DAG NANG GI CZIO PA BUL
THUG DAM GJE KANG NGY DRUB DENG DIR TSOL

Hri. Mandali Widiadhary o naturze Trzech Korzeni składam zewnętrzne
ofiaryz wielu boskich substancji. Oto samopowstające, czyste, wewnętrzne
ofiary. Oby Wasze umysły zostały w pełni zaspokojone.
Udzielcie nam tu i teraz najwyższego urzeczywistnienia.
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Zawsze kiedy składamy ślubowanie, czy wzbudzamy rodzaj intencji,
zwłaszcza gdy jest ona zakrojona na długi czas, powstaje ryzyko, że możemy złamać to ślubowanie. Dlatego do bardzo ważnych wymiarów praktyki
tantrycznej należy naprawianie złamanych ślubowań. Kiedy ślubowanie jest
złamane, pęka energetyczna więź między samsarą a nirwaną, a wówczas możesz poczuć się odcięty czy odłączony od mandali, do której zostałeś wprowadzony w chwili inicjacji. Dlatego bardzo ważna jest wiara, że te przejścia
da się naprawić.
Ostatnia linijka tej zwrotki odnosi się do thug dam, co oznacza nasze
połączenie z bóstwami, że mamy te dam od damtsig, od samaja z inicjacji.
To nie jest jak w związku, kiedy ktoś zrobi coś złego, a potem przychodzi
z bukietem kwiatów do swojej partnerki i mówi: „Och, proszę, wybacz mi”.
Tutaj ta więź jest automatyczna: jeśli złożysz ofiarę, powtórne połączenie zachodzi automatycznie. Dlatego, naturalnie, trzeba to robić z szacunkiem. Nie
powinniśmy robić tego jakbyśmy włączali światło czy coś w tym stylu, ale
z wiarą, że przez to wszystko wraca do normy, a praktyka może trwać. Bóstwa nie są kapryśne. To my tacy jesteśmy.
Samaja to więź, a więź to umowa. W praktyce tantrycznej tworzymy powiązania z ludźmi, którzy się z tego bardzo cieszą, to ich robota, tworzyć
więzi. Buddowie i bodhisattwowie zawsze mają wyciągnięte ręce, gotowi
je ściskać z innymi i tworzyć więzi. Kiedy jednak już ustanowisz taką więź,
zobowiązuje cię to do określonej postawy. Obecnie na zachodzie wśród tybetańskich lamów wytworzył się zwyczaj nie zagłębiania się w szczegóły
kwestii tantrycznych ślubowań. Niemniej, są też teraz dostępne tłumaczenia
ślubowań wraz z komentarzami odnośnie ich znaczenia. Ich studiowanie jest
przydatne, ponieważ wspierają praktykę natury wadżry, niezniszczalnej natury ciała, mowy i umysłu, jako żywej obecności trzech kaji. Oto prawdziwa
natura każdego, kogo spotykamy, każdego owada jakiego widzimy na drodze, każdej formy manifestacji. Znaczy to, że prawdziwym sercem tej tantrycznej ścieżki, wadżrajany, drogi wadżry, niezniszczalnej drogi, jest wejście
przez inicjację i praktykę mantry w bezpośrednie rozpoznanie, że ten świat
sam w sobie jest mandalą.
Oczywiście, wszyscy często łamiemy to ślubowanie. Rozpraszamy się,
wpadamy w pomieszanie, blokujemy się w naszych nawykowych karmicznych myślach i nie zachowujemy przytomności i szacunku dla wszystkich
istot jako form oświecenia. System tantrycznych ślubowań jest o wiele bardziej radykalny i trudny niż zrozumienie pradżniaparamity, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, w pradżniaparamicie, chociaż mamy tam zrozumienie że
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forma jest pustką, a pustka jest formą i tak dalej, wiąże się ono z systemem
dwóch prawd madhjamiki, prawdy relatywnej i absolutnej.
Dwie prawdy pozwalają stwierdzić, że w naszych zwykłych interakcjach
z rzeczami potrzebujemy zrozumienia wymiaru ekonomicznego, socjologicznego, politycznej złożoności i musimy dokonać pewnych osądów oraz
rozstrzygnięć, czyli w kategoriach prawdy relatywnej trzeba wejść w osądy.
Ale potem, w prawdzie ostatecznej, czyli tej absolutnej naturze, wszystko ma
absolutną czystość pustki. Na tym poziomie nie jest możliwe żadne w ogóle
odrzucanie. Jednak na poziomie tantrycznych samaja, kiedy mówimy: „Teraz
patrzymy na wszystkie formy jako na formę ciała guru, jako na absolutnie
oświeconą formę”, mówimy tak dlatego, że wszystkie formy mają tę samą
naturę.
Naturalnie, kiedy otworzymy oczy i spojrzymy na świat, to dzieje się tam
wiele dziwnych rzeczy. Jest mnóstwo postaci okrucieństwa, wyzysku i tak
dalej. Czy to znaczy, że te formy, doświadczenia w sali tortur na przykład,
są przejawieniami Padmasambhawy? Czy możemy nie rozróżniać zupełnie
wartości albo funkcji?
Musimy pamiętać, że praktyka nie jest tak pomyślana, by dostarczać dowodów na sali sądowej. Nie mówimy, że to rodzaj postawy ewangelizacyjnej,
którą należy przybrać, by na nią nawracać ludzi. Jest ona natomiast praktyką
medytacji, szczególnym poglądem, a trzymanie się tego poglądu pomaga, by
umysł się otworzył wychodząc z intensywnych nawykowych osądów dobra
i zła. Nie znaczy to wcale, że zdolność rozróżniania, zdolność do przejrzystości, widzenia jakimi rzeczy są, nie jest istotna, ale potrzebuje ona funkcjonować nieoddzielnie od pustki. Oto gdzie zrozumienie niedualności staje
się bardzo ważne. Poprzez praktykę możemy dojść do urzeczywistnienia,
że wszystkie spotykane przez nas istoty są formami oświecenia i w kategoriach poglądu jest to absolutnie poprawne. Od samego początku było tylko
oświecenie. Ludzie jednak nie rozpoznają swej własnej natury i to także jest
prawdą. Niemniej, jeśli cudze złe postępowanie wystarczy, by zniszczyć nasz
pogląd, to nasze zrozumienie nie było zbyt głębokie. Nie dajcie się zwieść
silnym emocjom wzbudzonym przez jakieś ekstremalne przykłady. Rozpoznajecie raczej pustą naturę tak tego przykładu jak i własnej reakcji i utrzymujcie praktykę.
W niedualności mamy dwoisty ruch. Wszystkie istoty są nieoddzielne
od naturalnego stanu, a jednak żyją jakby go nie było. Dzięki praktyce otwartości i połączenia ofiarowujemy im przebudzenie do obecności. Nigdy nie
możemy porzucać oświeconej natury innych, lecz jednocześnie powinniśmy
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być także świadomi faktu, że inni nie mają kontaktu z własną oświeconą naturą. To jest droga środka. Jeśli myślisz: „Ci ludzie są naprawdę okropni, stanowią samo przeciwieństwo oświecenia” to nie jest nauka Buddy. Z drugiej
strony, jeśli powiesz: „Wszystko jest doskonałe, wszystkie istoty były oświecone od samego początku, nie ma znaczenia co ludzie robią i jak postępują”
to również nie będzie nauka Buddy. Niezależnie czy mówisz o biznesmenie,
czy o rzeźniku, czy też o guru, to w jaki sposób się przejawia niesie ze sobą
pewien ładunek energetyczny, który ukazuje przejrzystość lub jej brak. Choć
między Buddą a zwykłym człowiekiem nie ma nawet drobinki różnicy, to
jest ogromna różnica między Buddą a zwykłym człowiekiem. Istotne by pamiętać, że praktykujemy żeby przemienić własne doświadczenie. Używać
poglądu jakby był dogmatem prawdy to utracić jego istotę. Pogląd to praktyka obecności, nie zaś reprezentacyjne wyznanie wiary.
Musicie pamiętać, oświecenie to nie tytuł. Kiedy nadajemy rzeczom nazwy, faktyczna obecność tego co jest oraz nazwa mogą spotkać się na moment, lecz potem się rozdzielają, a zatem nazwa może być odpowiednia
przez jakiś czas, a potem znika. Niezwykle ważne jest pozostawanie zawsze
w bezpośrednim kontakcie ze swym doświadczeniem, bo tego ślubowania
dochowuje się tylko bazując na własnym doświadczeniu. A jednak w dharmie robi się bardzo wiele rzeczy w oparciu jedynie o nazwy i tytuły.
W pewnej angielskiej gazecie był reportaż o dwóch Karmapach. Zamieszczono tam wywiad z szefem policji w Zachodnim Bengalu, który powiedział: „Chciałbym tylko, by obydwaj ci Karmapowie nigdy nie przyjechali
do Indii. Sprowadzają tylko przemoc i problemy. Mnisi buddyjscy biegają
z karabinami. Miały już miejsce otrucia i morderstwa”. Oto co się dzieje, kiedy ludzie przywiązują się do tytułu, nieważne jak wysokiego, a tracą poczucie
rzeczywistości.
Naprawdę musimy pamiętać, że ślubowanie samaja jest metodą przebudzenia, a nie metodą poddania się w niewolę, dlatego uważajcie z kim stwarzacie związek mocy. Podstawą dla każdego, kto przyjmuje dowolny tytuł,
jest pokora i obserwowanie siebie, poznanie własnego stanu. Wiemy jednak,
że jest to bardzo trudne. Jeden z moich pacjentów opowiadał, że miał ojca
psychiatrę, a gdy ten się zestarzał, zaczęły mu się trząść ręce. Próbował robić
ludziom zastrzyki, a kończyło się to tak, że pacjent musiał trzymać jego rękę,
aby ten mógł mu przyłożyć igłę do ramienia. Ponieważ lekarzy uważa się za
tak wspaniałych, to w Anglii mamy system, w którym nie muszą przechodzić
na emeryturę, czyli możesz pracować jako lekarz dopóki żyjesz! Tytuł i osoba
zlały się w jedno, więc tytuł maskuje ułomność człowieka.
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Można mieć nadzieję, że w przyszłości choć niektórzy z was będą uczyć
dharmy innych ludzi, dlatego trzeba pamiętać, że pierwsza zasada to uczciwość co do własnych ograniczeń. Zachęcanie uczniów do wiary jest bardzo
ważne, ale może się stać metodą ukrywania ograniczeń nauczyciela. Nie muszą za tym wcale kryć się złe intencje, bo tradycyjnie mówi się, że jeśli modlisz się do guru jako do buddy, otrzymujesz błogosławieństwo buddy, a jeśli
modlisz się do guru jako do zwykłego człowieka, uzyskujesz błogosławieństwo zwykłego człowieka. Zgodnie z tą zasadą, bardzo przydatne może być
jeśli guru pozwala swoim uczniom widzieć siebie, jakby był oświecony.
Lecz guru mogą równie dobrze nie być oświeceni. Mogą też w swoim
życiu mieć różne złe obszary, w których się gubią. Jeśli nie daje się o tym mówić, nie daje się tego zrozumieć, a nauczyciel nie może chociaż powiedzieć:
„Obawiam się, że się trochę pogubiłem”, tak by uczeń mógł usłyszeć i to zrozumieć, to powstaje pomieszanie. Bardzo ostrożnie musimy oddzielić projekcję od rzeczywistości i jednocześnie utrzymać niedualny pogląd. Chociaż
naszym poglądem jest widzenie całego przejawienia jako form Padmasambhawy, musimy się także odnosić do rzeczywistej energii i właściwości przejawienia, tak jak nam się ukazuje. Jednak ci, którzy pomagają nam stać się
oświeconymi, rozpoznać nasze własne oświecenie, w których mamy wierzyć,
że są oświeceni, mogą tacy nie być – choć naturalnie, od samego początku
są od oświecenia nieoddzielni. Dlatego trzeba się dobrze zastanowić zanim
przyjmie się inicjacje. Po inicjacji najważniejsze jest pozostawać w poglądzie
i od niego nie odchodzić. Oto dlaczego ta zwrotka wskazuje na potrzebę naprawiania uchybień w samaja. Jeśli uczeń łamie samaja, powoduje to kłopoty
dla niego i dla nauczyciela. Podobnie, kiedy nauczyciel działa w sposób, który wykracza poza to, co uczeń jest w stanie zintegrować w praktyce, wówczas
on również jest odpowiedzialny za złamanie samaja.
W dharmie zaczynamy od nadziei na osiągnięcie oświecenia, a potem
rozwijamy zobowiązanie bodhisattwy do pomagania wszystkim czującym
istotom. Oto prawdziwa podstawa dla praktyki, uczynić wszystkie istoty
szczęśliwymi, oto po co są tantryczne inicjacje. To potężne metodami wypełnienia tego zamiaru i właśnie dlatego zachowujemy samaja. Samaja są po
to, by zachować powiązanie. Może być równie dobrze tak, że ludzie zachodu
potrzebują mówić o swoich doświadczeniach w sposób, którego Tybetańczycy nie stosowali, w celu wyjaśnienia dla samych siebie natury niektórych
ich doświadczeń. Tu na zachodzie mamy swoje doświadczenia z sektami –
zwłaszcza takimi, gdzie ludzie kończą zabijając siebie lub jako ofiary morderstwa – że są to grupy, w których dyskutowanie tego co się dzieje nie jest
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dopuszczalne. Jest jednak ogromna różnica między plotkowaniem a zmaganiem się, by zrozumieć własne doświadczenia.
Poprzez te ofiary chcemy stworzyć więź z bóstwami, aby umocnić nasze
ślubowania samaja.
Ofiarowanie dla Padmasambhawy i jego orszaku



GU RU PE MA SA PA RI ŁA RA BEN DZA AR GHAM PA DJAM
PUŚ PE DHU PE A LO KE GHEN DHE
NE ŁI DIE SIAB DHA A HUNG

Padmasambhawo, Tobie i Twemu orszakowi ofiarowujemy wadżra wodę do
picia, wodę do obmycia stóp, kwiaty, kadzidła, lampki, wonności, pożywienie
i dźwięki — proszę, przyjmijcie te ofiary, czyste dzięki pustce.





MA HA SAR ŁA PAN TSA AM RI TA KHA RAM KHA HI
MA HA BHA LING TA KHA HI MA HA RAK TA KHA HI
MA HA SAR ŁA PU TSA KHA HI

Spożyjcie pięć wspaniałych wyzwalających nektarów!
Jedzcie i pijcie wielką tormę i raktę! Jedzcie i pijcie wszystkie ofiary!
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Maha amrita, wielki nektar, jest tutaj przekształceniem tego co odrzucające w wyzwalający nektar. Przez przesunięcie substancji z jednej kategorii
w drugą, następuje dekonstrukcja dualistycznego napięcia między opozycją
czystego i nieczystego. Im większe wcześniej napięcie, tym większa ulga.
Jest na przykład tybetańska praktyka czod, w czasie której idzie się na
cmentarz i ofiarowuje swoje ciało duchom i demonom. Jeżeli nie wierzymy
w duchy, nie będzie to zbyt straszne, przez co praktyka traci swą intensywność i skuteczność. Rzeczy, które nas nie odrzucają, nie na wiele się tu zdadzą. Obrzydzenie jest w nas głęboko zakorzenione. Wiemy na przykład, że
wiele zwierząt doświadcza obrzydzenia w odniesieniu do pewnych substancji, na przykład szympansy do zapachu własnych odchodów, koty podobnie.
Nie znaczy to wcale, że trzeba ciągle spożywać rzeczy, które uważa się
za odrzucające. Jest to raczej szansa na potwierdzenie poglądu, że wszystko
jest czyste i nic tego nie ogranicza. A zatem utrzymujmy ten pogląd, gdy
napotykamy rzeczy, które normalnie wywołałyby u nas reakcję odrzucenia
i doświadczajmy sami dla siebie jak te złe przedmioty zostają przemienione
w podstawę dla wyzwolenia nas z konceptualnych ograniczeń. W gruncie
rzeczy ofiarowujemy bóstwom przekształcenie wszystkiego co ograniczające
i problematyczne, przekształcenie poprzez pogląd.
Maha bhalingta znaczy wielka ofiara, zabijanie. Tutaj ofiarowuje się przekształcenie poprzez zabijanie. Zgodnie z naszymi ślubowaniami zabijemy
każdą czującą istotę, jaką ujrzymy. Jak je zabijemy? Pustką, tak to robimy.
Nie używamy broni czy trucizny, mówimy tylko phat, a oni podskakują, bo
użyliśmy mantry. Skutkiem mantry jest to, że cały wszechświat, całe stworzenie, jest nieoddzielne od wadżra natury. Z tego powodu wszystko ma naturę
bóstwa: nie ma już cierpiących czujących istot w samsarze. Wiara w czujące
istoty to trwanie w niewiedzy i potwierdzanie istnienia ignorancji, a to właśnie odcinamy.
Maha rakta znaczy wielka krew. Dwa rodzaje krwi: krew menstruacji
i krew zabijania, krew narodzin i krew śmierci. Krew ma tę cechę, że lśni.
Możemy to zauważyć, kiedy się skaleczymy. Krew wypływa, a jej lśnienie to
cecha życia. Oznacza życie, coś jak siła życiowa. Krew trzyma nas przy życiu
jako ludzi. Wielka krew pustki trzyma nas przy życiu jako buddów. Zwykła
krew tworzy się z pożywienia, natomiast wielka krew jest cechą obecności.
Ludzie w Tybecie mieli w swojej kulturze zakorzenionych wiele rzeczy
przypominających o dharmie. Stały tam stupy, mantry wyryte w kamieniach.
Na ulicach można było zobaczyć mnichów i joginów. W każdym domu znajdowała się kapliczka i tak dalej. Normalne było częste mówienie modlitw,
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noszenie w ręku mali, trzymanie młynka modlitewnego. Trzeba zatem pamiętać, że w naszej sytuacji mniej mamy kulturowego wsparcia, a zatem bardzo prawdopodobne, że musimy więcej się wysilać. Ponieważ na zewnątrz
jest o wiele mniej rzeczy, które mogą nam przypominać o praktyce, wspierają
ją głównie nasze intencje i pragnienia.
Ryzyko polega na tym, że możemy być niczym albański uchodźca, który
przyjeżdża do Niemiec, potem mieszka z małą grupką Albańczyków, mówi
swoim językiem, gotuje własne potrawy i tak naprawdę jest Albańczykiem
żyjącym w Niemczech, nie integruje się. W tej sytuacji Albańczyk nie chce
być Niemcem, on chce być Albańczykiem w lepszej Albanii zwanej Niemcy.
Łatwo nam zrobić to samo z dharmą. Chcemy mieć swoje samsaryczne
życie, ale w nieco bardziej komfortowej sytuacji, z jakimiś ideami dharmy,
które dostarczą nam społecznego wsparcia, poczucia bezpieczeństwa. Oto
dlaczego bardzo ważne jest zrozumienie podstawowych zasad dharmy, że
chociaż mamy wiarę i ufamy, że Padmasambhawa patrzy na nas, jeśli my
nie spojrzymy na niego, związek nie powstanie. Musimy zaangażować się
w odnalezienie nowej tożsamości w/poprzez niego i uczynić to ważniejszym
od naszych wszelkich istniejących już tożsamości. Jest to bardziej stary amerykański sen o emigrantach, którzy porzucają swoje korzenie i odradzają się
w kulturowym tyglu. Chociaż często mówi się, że powinniśmy nauczyciela
uważać za lekarza, dharmę za lekarstwo a siebie za pacjenta, a potem stosować lekarstwo odpowiednio do zaleceń nauczyciela, to wielkim błędem jest
wyobrażać sobie, że guru jest chirurgiem, inicjacja salą operacyjną a błogosławieństwo rodzajem narkozy. Nie można być pasywnym i oczekiwać, że
nauczyciel zrobi wszystko za ciebie czy dla ciebie. W takim wypadku niewiele się wydarzy. W gruncie rzeczy przypomina to bardziej psychoterapię,
w której pacjent korzysta o ile uczestniczy. Terapeuta i pacjent muszą się
wspólnie zaangażować. Padmasambhawa jest na to gotów, lecz my też musimy się zaangażować i struktura całej pudży właśnie tego dotyczy. Bez tej
relacji nic się nie wydarzy.
Problemy, które pojawiają się w psychoterapii powstają także w dharmie. Pacjenci mogą być zbyt oddaleni, opuszczać spotkania, nie pojawiać
się, zasypiać, przychodzić pijani i tak dalej. Pacjent może być też przesadnie
zaangażowany. Może bardzo atakować terapeutę. Może atakować go fizycznie, oskarżać, padać na ziemię i krzyczeć, włączać alarm przeciwpożarowy.
Pacjenci wyprawiają różne rzeczy i mówimy, że te odmiany wycofania się czy
inwazji atakują lub osłabiają przymierze terapeutyczne. Oto czym naprawdę
jest samaja, to przymierze w pracy. To zobowiązanie od guru, od Padmasam-
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bhawy, od buddów, aby przez współczucie stworzyć z nami więź, a z naszej
strony by z szacunkiem i wdzięcznością tą więź przyjąć i ją utrzymać. Współcześnie większość psychoterapeutów powiedziałaby, że praca dokonuje się
poprzez relację i że sama relacja jest tą pracą.
Tak samo w tantrze. W tantrze przekształcenie zachodzi poprzez relację.
Klasycznym przykładem tego jest Milarepa. Jego relacja z Marpą obracała
się głównie wokół oczyszczenia jego grzechów, ograniczeń i zaciemnień.
Później, dzięki rozwojowi tejże relacji, zaczął wreszcie być w stanie zintegrować siebie ze stanem Marpy. Milarepa powiedział więc: „Kiedy zrozumiałem
mego guru, zrozumiałem mój umysł”. Relacja w tantrze jest czymś absolutnie
centralnym i właśnie dlatego praktyki pochwał są bardzo ważne.

Pochwała i integracja z Guru





HRI DO MEJ RANG DANG KU SUM LA MA DZIE
KJAB KUN DY PA RANG RIG PE MA DZIUNG
RIG TSAL TRUL PA KIL KHOR JONG DZOG LA
DAG CZIAG RAB GY DUNG ŁE CZIAG TSAL TO

Hri. Pierwotne promieniowanie Trzech Kai szlachetnego Guru, jednoczącego
w sobie wszystkie obiekty schronienia. Naszej własnej świadomości,
Padmasambhawie — doskonałej mandali, emanacji energii świadomości
— kłaniamy się z prawdziwą wiarą i oddaniem.

Od samego początku czasu istniała niezmienna natura trzech kaji guru.
Niezależna od czegokolwiek, przejawia się stosownie do przyczyn i warun-
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ków. Dla nas manifestuje się jako Padmasambhawa, nasza własna obecność,
jedność albo zgromadzenie wszystkich rozmaitych obiektów schronienia.
Moja obecność, rangrig, musi być właściwie zrozumiana. Jest mi bliższa niż
bicie mojego serca, a jednak nieskończenie obca mojemu zwykłemu poczuciu
siebie. Jeśli ego się jej uchwyci, dostanie tylko koncept i stanie się idiotycznie
nadęte. Nie jesteśmy tym, kim sądzimy, że jesteśmy. Nasza obecność, nasza
natura, zostaje odsłonięta, kiedy porzucamy poleganie na koncepcjach.
Przywykliśmy do bycia sobą, do bycia Robertem, bycia Jamesem, bycia
dowolną osobą, a jednak w tej tożsamości przebywamy bardzo krótko, a we
wszystkich poprzednich wcieleniach mieliśmy inne tożsamości. Nasza trwała tożsamość jest jak Padmasambhawa, jak trzy kaje guru. Jeśli jednak to nie
jest jasne, tak jak w tej historii o emigrancie, jeśli myślimy: „Cóż, Albańczyk
James okryje się niemieckim Padmasambhawą, aby żyć wygodniej”, to całkiem się pogubimy, fałszywe ja się napuszy, będziemy myśleć, że coś zdobyliśmy, a wówczas błędnie rozumiana dharma stanie się trucizną.
Oto dlaczego w dharmie tak ważne są praktyki przygotowawcze. Osadzają nas w odpowiednim odniesieniu do czasu i przestrzeni. Spotykam wielu
buddystów, którzy mówią: „Cóż, nie wierzę w poprzednie życia. Nie wierzę
też w przyszłe. Dla mnie dharma jest sposobem zrozumienia mojej obecnej
egzystencji”. Osobiście uważam, że nie da się prawdziwie praktykować tantry
przy takim poglądzie. Musimy się wyprowadzić z bycia Robertem lub Jamesem czy kimkolwiek innym, ponieważ to nie jest dobre oparcie w życiu, bo
przyjdzie śmierć i umysł powiruje gdzieś indziej. Jeśli nie będziemy mieć tożsamości, która obejmie i ukierunkuje tą niespokojną jaźń w chwili śmierci,
wpadnie ona w przerażenie. Utożsamienie się z Padmasambhawą to coś, co
przekracza trzy czasy. Padmasambhawa jest mistrzem trzech czasów: był na
początku świata i będzie na końcu.
To nie tak, że jestem Jamesem, który udaje, że jest Padmasambhawą;
ja jestem Padmasambhawą, który zapomina siebie, a potem udaje czy też
wyobraża sobie, że jest Jamesem. To jest coś prawdziwego, to jest to, co
otrzymujemy w chwili inicjacji, to jest wprowadzenie w tego, kim jesteśmy
w kategoriach identyfikacji sambhogakaji. A potem, w doświadczeniu bycia Padmasambhawą ta istota, którą widzimy, Robert, jest jego aspektem,
jest zintegrowana. Kiedy więc ludzie mówią: „Cześć Robert”, odpowiadasz:
„Cześć” bez zapadania się w tę identyfikację, lecz zachowując bycie Robertem jako aspekt twojej natury trzech kaji.
Tobie, Padmasambhawo, oddaję cześć, ale jednocześnie ja też jestem
Padmasambhawą. Padmasambhawa jest wszędzie, nikt nie ma na niego
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monopolu. Nie gubiąc własnego poglądu trzech kaji mogę wychwalać Padmasambhawę z głęboką miłością i oddaniem. Nie ma sprzeczności w grze
niedualnej manifestacji.

Modlitwa do Lamy jako jedności Trzech Klejnotów







E LA MA KHJEN NO KANG NI TSO CZIOG GI SANG GJE
SZI ŁA CZIAG DRAL GI DAM CZIE
TSOG CZIOG PHAG PA JI GEN DUN
CZIOG SUM KUN DY KI NGO ŁO
DRIN CZIEN TSA ŁEJ LA MA RIN PO CZIE KHJEN NO

O! Lamo, wysłuchaj mnie! Buddo, najwyższy i najwspanialszy z ludzi, święta
Dharmo, pełna spokoju i wolna od pożądania, szlachetna Sangho, najdoskonalsze zgromadzenie — esencjo tych Trzech Wspaniałości, zawierający je
wszystkie, najłaskawszy Rdzenny Guru — proszę, wysłuchaj mnie!

Jedno z wielkich pytań naszych czasów brzmi: czym jest miłość? Tradycyjnie, według buddyzmu, miłość jest życzeniem oby wszystkie istoty były
szczęśliwe, czyli miłość jest pozytywnym myśleniem o dobru innych. Lecz
oczywiście zdajemy sobie sprawę z naszych własnych życiowych doświadczeń, że odczucia miłości do kogoś niosą ze sobą dużo zależności od tej
osoby, dużo tęsknoty, potrzeby. Często wychodzimy do innych z poczuciem
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swoistej wewnętrznej pustki, samotności, a potem spotykamy kogoś, kogo
naprawdę lubimy i mamy nadzieję, że ta osoba zabierze od nas te uczucia.
Czasem naturalnie taka wzajemna zależność może być dobrą podstawą dla
długotrwałego związku, często jednak skrajna zależność od jednej osoby
niszczy związek. W tej praktyce zbieramy cały smutek, samotność, lęk i niepokój naszego życia, i kierujemy go w błaganie do guru, by się od nas nie
odcinał. Kiedy mówimy lama khjenno mamy na myśli: „Bądź ze mną, zostań
ze mną, zwracaj na mnie uwagę”. Tak jak małe dziecko, które mówi: „Tato”
i to wołanie jest bardzo silne, gdyż nie sposób mu się oprzeć.
W tej modlitwie mamy trzy klejnoty schronienia: Buddę, który jest najlepszym z dwunożnych stworzeń, dharmę, która jest spokojna i wolna od pożądania, oraz sanghę, która jest najlepszym zgromadzeniem. Kiedy CR Lama
mi to objaśniał, powiedział, że najlepszym schronieniem ze wszystkich jest
dharma, bo ta niczego od ciebie nie chce. Każdy inny obiekt schronienia
czegoś chce.
A potem w modlitwie uznaje się cennego lamę za esencję, czy też prawdziwą naturę integracji, spotkanie trzech klejnotów. W większości kultur
dzieci nazywają swych rodziców „matką” i „ojcem”. W latach sześćdziesiątych w niektórych rodzinach zachęcano dzieci, by mówiły do swych rodziców po imieniu, John, Mary i tak dalej. Podkreślało to fakt, że wchodzimy
w interakcje jako ludzie, ale zamazywało zobowiązania związane z rolą. W tej
modlitwie możemy wstawić imię danej osoby, ale przede wszystkim mówimy o jej roli, funkcji jaką odgrywa. Mówimy „lama” ponieważ ta osoba jest
tam jako lama, w swojej funkcji w odniesieniu do nas. Mówimy „Rinpocze”
nie tylko dlatego, że ten lama jest dla nas cenny, ale ponieważ ma pozycję
Rinpocze, pozycję która niesie ze sobą bardzo jasne wzorce zachowań, wyraźną tożsamość.
Jeśli ktoś zawoła „Hej, James” to muszę pomyśleć: „Jaki jest mój związek
z tą osobą?” Kiedy jednak mój syn mówi do mnie „Tato”, wówczas od razu jestem w tej relacji wobec niego, nie mam wyboru. Dokładnie tak to jest tutaj.
Kiedy mówimy „Lama Rinpocze”, lokujemy się wokół określonej struktury
odnoszenia się, nie powinno być zatem wątpliwości czy rozterek odnośnie
tego co się wydarzy.
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Modlitwa do Lamy jako jedności Trzech Korzeni







E LA MA KHJEN NO DZIN LAB TER DZO KI LA MA
NGY DRUB KUN DZIUNG GI JI DAM
BAR CZIE KUN SEL GI KHAN DRO
TSA SUM KUN DY KI NGO ŁO
DRIN CZIEN TSA ŁEJ LA MA RIN PO CZIE KHJEN NO

O! Lamo, wysłuchaj mnie! Nauczycielu — skarbnico błogosławieństw, Jidamie
— niewyczerpane źródło mocy, Dakini — usuwająca wszelkie przeszkody,
najłaskawszy Rdzenny Guru, jednoczący w sobie Trzy Korzenie,
proszę, wysłuchaj mnie!

Guru potrafi błogosławić, ponieważ on czy ona nie jest w rozproszeniu,
nie jest uwikłany w reakcje na zdarzenia, nie rozprasza swej energii na identyfikowanie się z przedmiotami przywiązania. Błogosławieństwo to nie tylko koncepcja, ale też cecha lamy polegająca na byciu żywym, na możliwości
komunikowania się. Tak jak mistrz czi kung, który potrafi używać czi czyli
energii w leczeniu i obronie, lama, dzięki swej praktyce, potrafi przechowywać i uwalniać energię. To uwolnienie może nadejść w postaci ciepłego, budującego uczucia albo gwałtownego wstrząśnięcia naszą energetyczną równowagą, co często prowadzi do wizji.
Jidam jest źródłem osiągnięcia, tak najwyższych jak i zwykłych siddhi.
Najwyższe siddhi to realizacja własnej natury, a zwykłe siddhi to moce ener-
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gii jakie z tego osiągnięcia wynikają, na przykład zdolność przepowiadania
przyszłości, czytania w cudzych myślach, i tak dalej. Siddhi są jednym z owoców praktyki. Głupio by było spędzić życie na uprawianiu jabłonki, co nie
rodzi żadnych owoców. Praktykujemy dharmę, by coś uzyskać, nawet jeśli
nie jest to rzecz, jaką można dostać. Uruchamia się ambicję, by sprowadzić
stan wolny od pożądania.
Dakini jest tą, która oczyszcza wszystkie przeszkody. Jest wiele rodzajów przeszkód, jednak zasadniczo przeszkoda to rodzaj sabotażu naszego
zamiaru oświecenia. Możemy tego doświadczać w postaci blokującego nas
świata, albo specyficznego sposobu w jaki się gubimy. Dakinie poruszają się
swobodnie w przestrzeni, nic ich nie zatrzymuje, nic im nie stoi na drodze, są
trochę jak Merkury, który wypełnia swoje zadania komunikowania się i łączenia. W słowie barczie, przeszkoda, bar znaczy środek, czie znaczy ciąć,
innymi słowy przerwanie. Na przykład nosimy się w życiu z jakimś zamiarem, wybieramy się w podróż, ale jest trzęsienie ziemi, albo robimy sobie
krzywdę, albo nie mamy wizy by przekroczyć granicę i tak oto nasza podróż
zostaje przerwana. Zdolność łączenia u dakini buduje więzi, koneksje, nakłada mosty ponad tymi wyrwami. Jeśli nie stworzy się połączenia, przepływ
energii zostaje zatrzymany, zdarza nam się utykać, czujemy się zablokowani,
ciężcy, gniewni, bezradni i tak dalej. Wszystkie te odczucia wzmacniają dualistyczne myśli oraz poczucie bycia wyizolowaną, ograniczoną istotą, więc
pomoc od dakiń w szybkim pokonaniu tych przeszkód jest wielka.

Modlitwa do Lamy jako jedności Trzech Kaji
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E LA MA KHJEN NO NGO ŁO KA DAG GI CZIE KU
RANG SZIN LHUN DRUB KI LONG KU
THUG DZIE KUN KHJAB KI TRUL KU
KU SUM KUN DY KI NGO ŁO
DRIN CZIEN TSA ŁEJ LA MA RIN PO CZIE KHJEN NO

O! Lamo, wysłuchaj mnie! Dharmakajo, prawdziwa i zawsze czysta naturo,
Sambhogakajo, naturalne, bezwysiłkowe powstawanie, Nirmanakajo,
wszechogarniające współczucie; esencjo Trzech Kai, zawierający je wszystkie,
najłaskawszy Rdzenny Guru, wysłuchaj mnie!

W tantrze mówimy o dharmakaji, sambhogakaji i nirmanakaji. W dzogczen mówimy bardziej o ngo ło, rang szin i thug dzie. Czasem uważa się je za
identyczne, a czasem za różne. Ważne, by nie czytać tekstów dharmy w beztroski sposób. Znaczenie słowa leży w jego kontekście, a nie w sztywnej
słownikowej definicji. Musimy zobaczyć jak różni pisarze używają terminów
technicznych i jak zmieniają się ich własne zastosowania tychże terminów.
Poleganie na określonym znaczeniu to po prostu kolejna forma przywiązania. Musimy być otwarci na zmiany, wyjątki, możliwości. Ostatecznie nie ma
określonych bytów, język nie odnosi się do rzeczy gdzieś tam lecz jest częścią procesu naszego doświadczenia. W tej zwrotce są one połączone razem
i traktowane jako niemal to samo. Pierwsza linijka mówi, że dharmakaja to
naturalny stan, czysty od samego początku. Dharmakaja nie jest rezultatem
jakiegoś procesu. Czysta od samego początku, samoistna, nie wymaga żadnych rekwizytów, oczyszczenia czy rozwijania.
W dharmicznych tekstach buddyzmu tybetańskiego często można napotkać wersy w rodzaju: „Prosimy, pobłogosław nas zrozumieniem dharmakaji, obym urzeczywistnił dharmakaję, obym uzyskał dharmakaję”, a jednak
dharmakaja nie jest przedmiotem do uzyskania. Musimy pamiętać, że teksty
pudży używają różnych aspektów nas samych, aby zaktywizować w stronę
dharmy energię przyrodzoną tym stanom jaźni, tym pomniejszym osobowościom. Dlatego, chociaż dharmakaja nie jest nigdy tworzona, czasami musimy się o nią modlić, jakby ktoś miał nam ją podarować niczym gwiazdkowy
prezent.
Jeśli cofniemy się do filozofii europejskiej i dyskusji Kanta na temat
związków między środkami a celami to, chociaż dharmakaja jako cel istniała
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od samego początku, a zatem jest paradoksalnym celem, jest to jednocześnie
cel, którego nie determinują środki, jakimi się do niego zbliżamy. Nie jest
tak, że środki określają cel, ale że środki są zdeterminowane przez przeszkody wobec celu. To istotne, ponieważ właśnie dlatego mamy w buddyzmie tyle
metod. Metoda ma nam pomóc radzić sobie z własnymi szczególnymi ograniczeniami, a ponieważ mamy wiele różnych ograniczeń, poznanie licznych
metod się przydaje. Żadna z tych metod jednakże nie określa ani nie kreuje
celu jako rezultatu, ponieważ był tam od zawsze.
W następnej linijce sambhogakaja jest opisana jako bezwysiłkowa gra
promieniowania, czy też naturalna jakość, podstawowa natura. Rang szin,
moja twarz, jest tym co bez żadnego wysiłku ukazuje się w tej podstawowej
naturze. Tradycyjnie podaje się przykład, że zdrowa osoba ma promienną
twarz, dobrą cerę, jej witalność widać na twarzy. Zdrowie ciała nie musi się
jakoś przepychać, nie musi odstawiać pokazu, nie dzieje się to celowo, zdrowiem się po prostu promieniuje. Obecnie mamy festiwal filmowy w Cannes
i tam będzie dużo sztucznej promienności na pokaz. To co innego.
Następnie mamy nirmanakaję, która jest promieniującym wszędzie
współczuciem. Kun khjab nie rozprzestrzenia się jednak z jednego punktu,
z tego miejsca do tamtego. Jest wszechobecne. Współczucie nie jest czymś,
co mam ja i daję innym. Jest to cecha połączenia, braku przerw w przepływie
energii w dharmadhatu. W kategoriach idei bodhisattwy są dwa główne rodzaje współczucia, z przedmiotem i bez przedmiotu. Współczucie bez przedmiotu nie oznacza, że tak jakby dostajesz jakiś kubek współczucia i chlustasz
nim gdzie bądź, bo nie ma znaczenia gdzie spadnie. W tybetańskim nazywa
się to mig me njing dzie. Mig pa oznacza precyzyjnie określić innego. Jest
to jakby rodzaj oszacowania drugiego, rodzaj psychiatrycznej diagnozy. Mig
me to tego zaprzeczenie, to otwartość, nie zawłaszczanie, brak totalnej oceny
wszystkiego, co się pojawia. Nie redukuje się tu fenomenologicznego pola do
określonej liczby bytów. Raczej, dzięki przestronności, toleruje się brak poznania, odkrywanie stawania się, swobodę strategii i taktyki, świeżo reaguje
się na dany moment.
Opisuję tu tak naprawdę współczucie, które ma przedmiot. To znaczy, że
wchodzę z tobą w relację, lecz nie wiem, kim jesteś ponieważ doceniam w tobie podmiot, który sam się objawia – rzeczywiście, nie jest to coś oddzielnego
od tego odkrycia. Moje współczucie nie może się opierać na mojej ocenie
ciebie, jakiego cię znam, bo to już będzie przemoc wobec ciebie, czekam więc
na twoją prezentację i, oczywiście, każda z nich jest wyjątkowa i specyficzna
z powodu nietrwałości, ponieważ nasza energia przez cały czas się zmienia.
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Dlatego muszę uważnie być z tobą w tym momencie, kiedy ukazujesz swoje
istnienie, a potem odpowiedzieć na tę formę moim stanem w tym ruchu.
A zatem, jeżeli robiłem praktykę, mój stan będzie integracją ngo ło i rang
szin, prawdziwej natury i jej naturalnego promieniowania a wówczas, z tego,
powstanie odpowiedź, niesplamiona karmą, nawykiem, uwarunkowaniem,
zaciemnieniem i tak dalej.
Dziś jest sobota, a w sobotnie popołudnie będzie mecz piłki nożnej,
a zawsze gdy rozgrywa się profesjonalny mecz, nagrywa się go na kamery,
potem ogląda nagrania, bo każda drużyna chce rozpracować strategię gry
przyszłych przeciwników. Tak też postępujemy w życiu. Sprawdzamy ludzi,
działamy bazując na swych założeniach, a jeśli są właściwe, to możemy się
dopasować do ich strategii gry (jeśli zechcemy) lub robić coś na przekór (jeśli zechcemy), zbliżając się do nich lub ich kontrolując, albo pomieszać im
szyki, zależnie co chcemy osiągnąć. Mawiamy, że „wiedza to władza” i na tej
zasadzie funkcjonuje szpiegostwo przemysłowe, czy Stasi, czy wszelkiego rodzaju szpicle.
Jak już wcześniej mówiliśmy, powstaje to wskutek niepokoju. Współcześnie, w tych czasach intensywnej kapitalistycznej rywalizacji, każde przedsiębiorstwo musi nawiązywać przymierza. Firmy samochodowe zawsze starają
się oszacować z kim zawrzeć układ. Firmy IT, firmy technologiczne nieustannie bardzo niepokoją się o przyszłość, kto okaże się rywalem, kto sprzymierzeńcem, chcą więc pozyskać informację, by wyprzedzić innych w tej grze.
Dokładnie tak samo jest zbudowane ego. Ego zawsze się niepokoi o swą
tożsamość, czuje zagrożenie ze strony innych, chce zdobywać więcej i mieć
uniwersalne imperium, dlatego stara się opierać na informacjach z pola,
z otoczenia, aby zwiększyć swoje szanse. Nasze główne pytanie brzmi zawsze: „Co mi to da?” i wiele współczucia także ogniskuje się wokół tego pytania. Na przykład Ameryka za czasów Clintona była na pozycji czempiona
wolnego rynku, miała status najlepszego partnera w handlu, partnera dla
Chin, jednak nie było to współczucie wobec głodujących ludzi w Chinach,
współczucie dla Tybetańczyków, ale opierało się na ekonomicznych interesach Ameryki.
Moja praca w szpitalu w znacznej mierze polega na terapii osób skłonnych do przemocy, a w moim interesie leży, by stawali się mniej gwałtowni.
Można mieć nadzieję, że to sprawi iż ich życie będzie przyjemniejsze, ale
przede wszystkim, że taka osoba będzie mniej zagrażała innym w nocy na
ciemnej ulicy. Oto główna motywacja – by ten mój świat był bardziej bezpieczny. Dlatego niezmiernie ważne jest byśmy zawsze badali siebie, nasze
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relacje z przywiązaniami naszego ego, nasze relacje z pięcioma truciznami,
zanim zaczniemy myśleć o współczuciu, bo bardzo łatwo się w nim zagubić,
zacząć myśleć, że się wychodzi z czystych przesłanek, aby potem odkryć, że
tak naprawdę próbowaliśmy troszczyć się o siebie.
Ogarniająca natura energii odpowiadania powstaje wraz z uczuciem, że
ja i inny pojawiają się wspólnie, w zintegrowanym polu manifestacji. Ruch
w dowolnej części tego pola prowadzi do zmian i przekształceń, a uprzywilejowane musi być całe pole, ponieważ jego całość jest naturalną ekspresją
dharmakaji, dharmadhatu.
Jeśli swędzi cię szyja i się podrapiesz, to potem nie dziękujesz swoim
palcom. Tak samo w świecie. Kiedy widzimy, że świat jest zintegrowany i że
my jesteśmy jego częścią, a świat jest częścią nas, że jesteśmy nieoddzielni, to
nie ma powodu zarabiać na współczuciu, bo dlaczego nie miałbyś działać dla
dobra innych, skoro oni nie są od ciebie oddzielni?
Zysk był bardzo krytykowany przez Karola Marksa jako bariera dla rozwoju społeczeństwa opartego na zasadach współpracy, wspólnoty, a dla nas zysk
jest oznaką, że nasza praktyka idzie w złym kierunku. Jeżeli chcemy uznania
jako wielki medytujący czy bardzo miły człowiek, jeśli interesuje nas nazwisko, sława i reputacja, to znak, że tak naprawdę nie praktykujemy dharmy.
Według ogólnych zasad mahajany, na koniec sesji praktyki dedykujemy
zasługę. Tak samo w tym lepiej dostrojonym płynnym ruchu, każdy gest,
każdy oddech, już w chwili gdy powstaje, jest poświęcony, dzięki czemu nie
zostawia śladu, nie ma nic, co moglibyśmy zabrać ze sobą. To jest właśnie samoistnie wyzwalające współczucie. Potem mówimy: „Jesteś korzeniem, czy
też esencją tych trzech kaji. Cenny guru, prosimy, wysłuchaj nas".
Te modlitwy możemy powtarzać raz po raz, wielokrotnie. Możemy wypowiadać je coraz to innym głosem, przechodząc przez wszelkiego rodzaju
emocje. To bardzo potężny sposób stworzenia więzi. Potem możecie recytować poniższy wers, wstawiając tam imię twego guru.


DRIN CZIEN TSA ŁEJ LA MA RIN PO CZIE KHJEN NO

Bardzo dobry rdzenny guru, cenny (jego/jej imię), usłysz mnie proszę!!
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Co znaczy rdzenny guru? „Rdzenny” oznacza guru, który pomaga ci
rozpoznać twoją własną naturę. Zwykle prowadzimy nasze życie tutaj, chodzimy po powierzchni, która jest powierzchnią własnej ignorancji, naszej
karmy, naszych przekonań, i tak wchodzimy w interakcje ze światem. Pod
tą powierzchnią jest prawdziwa natura, podstawa w postaci dharmakaji,
dharmadhatu, ale jej nie widzimy, a gdy wchodzimy w interakcje z innymi,
oni wszyscy mówią nam: „O tak, dobrze ci idzie, takie jest życie” więc dalej
poruszamy się na tym poziomie. Rdzenny guru, to ten, który usuwa zasłony
złudzeń i osadza cię na powrót w twojej własnej prawdziwej naturze. Jest korzeniem twojego oświecenia, ponieważ ukorzenia cię w twej prawdziwej naturze. Nie znaczy to wcale, że ten nauczyciel jest najwspanialszy i najbardziej
czarujący na świecie, ale jest tym lub tą, która spełnia tę funkcję. A samo to,
że ktoś nosi wyjątkowe imię lub tytuł nie znaczy jeszcze, że będzie w stanie
pełnić tę funkcję dla ciebie.

h. Doping poprzez nietrwałość






OM A HUNG MA HA GU RU SAR ŁA SID DHI HUNG
DZIG TEN NANG ŁA GJU MAR GO LAG KJANG
THRUL NANG DI LA DA DUNG DAG DZIN KJE
DAG GI NION MONG BAG CZIAG MA TONG ŁAR
CZIAG SZIEN TSE NE CZIO PAR DZIN GI LOB

Ciało, mowa, umysł. Wielki Nauczycielu, udziel mi urzeczywistnienia.
Choć wiem, że światowe zjawiska, idee są iluzoryczne, wciąż wydają mi się
czymś realnym. Moje splamienia nie zostały jeszcze w pełni oczyszczone.
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Proszę, udziel mi błogosławieństwa, bym wykorzenił
wszystkie nadzieje i pragnienia.

Ta modlitwa pochodzi od wielkiego tertona Rigdzina Godema. Stanowiła dla niego ważną część praktyki, tak jak dla CR Lamy.
Om Ah Hung Maha Guru Sarła Siddhi Hung to wewnętrzna mantra Padmasambhawy. Możemy jej używać, by przywołać jego obecność przed nami,
aby wołać go o pomoc w dualistyczny sposób. Możemy jej także używać, by
natychmiast wprowadziła nas w stan trzech kaji Padmasambhawy, by nas
z nim zintegrowała i wykorzystywać ją jako sposób na reintegrację własnej
energii. Wybierzcie podejście, które pasuje do waszych zdolności i sytuacji.
Modlitwa ta przypomina nam o błędach, o rzeczach które zrobiliśmy źle,
dlatego dzięki niej możemy uczciwie ocenić, jak sobie radzimy. Ważne jednakże, by nie dać się przytłoczyć poczuciu winy, wstydu, zmartwienia, samooskarżeniom i atakowaniu siebie. To nie pomaga. Rozluźnijmy się, ufajmy
guru i praktyce, zawierzmy poglądowi. Nie ważne co zrobiliśmy, czy czego
nie zrobiliśmy, nasza natura zawsze tu jest, czysta, doskonała i otwarta.
Zgodnie ze swoim nastrojem (znów nie ma właściwego czy błędnego
sposobu mówienia tej modlitwy), kiedy czujesz, że na nic nie masz wpływu,
modlisz się do wielkiego Padmasambhawy, a gdy czujesz, że bardziej kontrolujesz wszystko i chcesz się osadzić w sobie, używasz jej jako metody takiego
osadzenia się.
Zaczyna się tak:: „Chociaż wiem, że wszystkie światowe zjawiska są iluzoryczne”. W przekazie buddyzmu mahajany jest dwanaście popularnych
przykładów na iluzoryczną naturę świata: odbicie księżyca na wodzie, miraż
na pustyni, dziecko bezpłodnej kobiety, rogi królika, i tak dalej. Jest też wiele wyjaśnień pustki, które ukazują, że świat jest jak sen. „A jednak, chociaż
mogę mieć czyste intelektualne zrozumienie, znać całą teorię, to lgnięcie, potężna chwytliwość, nadal powstaje w odniesieniu do tych wprowadzających
w błąd zjawisk”.
Powstaje wskutek dag zin, naszej skłonności, by przydawać wrodzoną naturę sobie i innym. W angielskim nie ma na to żadnego ładnego terminu. Tak
naprawdę nie jest to tym samym co przywiązanie do czegoś. Mogę na przykład być przywiązany do mojego długopisu czy zegarka, bo jest mój, mam
zatem emocjonalne przywiązanie do tego, co dla mnie ważne. To emocjonalne przywiązanie nie jest możliwe bez poczucia, że jest tutaj coś, co istnieje
osobno, jest autonomiczne, ma własną egzystencję, odczucie zegarka jako
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osobnej rzeczy wyprzedza moje przywiązanie do niego. Jego pozorna własna
istota staje się wsparciem dla wszystkich emocjonalnych reakcji. W angielskim jest słowo reifikacja [reification], które oznacza właśnie to, poczucie
„rzeczowości” zjawisk. Rzeczy które widzimy wydają się być sobą, istnieć
same przez się i same z siebie. Wydają się bytami, osobnymi i samopotwierdzającymi się, o własnej niezależnej istności pełnej funkcji, cech i wartości.
Nie jest tak, że mamy jakieś błędne myśli, które możemy analizować
i poprawiać. To coś jeszcze wcześniej, zakorzenione w samej fundamentalnej
niewiedzy. Dlatego właśnie tak trudno się tego pozbyć, ponieważ w naszym
karmicznym wymiarze jest to nasza automatyczna reakcja na rzeczy. Tak naprawdę to jeden z powodów, dla których powstały metody tantryczne, bo
stało się jasne, że analiza intelektualna wraz z praktyką przytomności nie wystarczały, by odciąć korzeń doświadczania bytów. Prawdziwe życie jest wartkie i skomplikowane, nie możemy wycofać się z niego i spokojnie wszystko
przeanalizować, bo żyjemy w jego gęstwinie. Musimy umieć być ze zjawiskami nie dając się im schwytać.
Dlatego w tantrze spędzamy dużo czasu na budowaniu mandali z pustki, aby doświadczać bezpośrednio, że kiedy wizualizujemy Padmasambhawę
lub mandalę, to wszystko tam jest, tak właśnie wygląda, wydaje się realne.
Wiemy jednak, i to bardziej z doświadczenia niż dzięki analizie, że jest owocem pustki, samo jest pustką. I to także jeden z powodów, dla których w Nigmapie nie ceni się szczególnie logiki i debat. Dobre podstawy edukacji na
bazie pism mahajany bardzo się przydają, jednak kluczowym narzędziem dla
przebudzenia się jest praktyka oraz utrzymywanie we wszystkich sytuacjach
doświadczenia świata jako bóstwa.
Ciekawe także, że tekst mówi dag dzin kje. Kje znaczy urodzić się lub
powstać i sądzę, że to nawiązuje do naszego doświadczenia, często odkrywamy, że jesteśmy przez coś schwytani. Próbujesz robić praktykę, a na końcu
odpływasz, nagle już cię nie ma, zostałeś schwytany, uwikłany w przepływ
wyobrażeń. Tak to się dzieje, po prostu się wydarza i wydaje się w porządku, ponieważ tak dobrze to znamy. W tym sensie przypomina trochę Freudowską nieświadomość, jakieś rzeczy powstają z naszej nieświadomości i się
w nich pogrążamy. W angielskim mówimy „pochłonęło mnie to” [It took me
over] („to” nieświadomości), a zatem bardzo trudno się temu przeciwstawić.
Niemniej jasne, że tego nie robimy, to nie jest działanie ego, to coś wcześniejsze niż ego. Bez dag dzin, reifikacji, nie mamy ego w sensie „ja”, jako ja, coś
oddzielnego.
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Choć wydaje się jakby ono było królem, sprawcą, samoistnym, który powoduje, że wszystko się dzieje, to poczucie ja jest tak naprawdę produktem,
dynamicznym wytworem, który trwa, dopóki zachodzi proces jego tworzenia. Zachowujemy się jak małe dzieci, które myślą, że są centrum świta
i wprawiają wszystko w ruch. I tak jak one nie zdajemy sobie sprawy z faktu,
że jesteśmy bardzo mali, prawda byłaby zbyt unicestwiająca, zatem ego żyje
fantazjami niczym niespokojne dziecko.
Kiedy robimy praktykę szine/ siamaty w celu uspokojenia myśli, jedną
z głównych korzyści jest uświadomienie sobie, jak niespokojny jest nasz
umysł. Rozpoznanie własnego chaosu może pomóc wyeksponować pretensjonalną pozę ego.
Ego nie umie się uporać ze złożonością umysłu. Kiedy życie się komplikuje i jesteśmy miotani falami emocji, co wówczas robimy? Tłumimy, rozszczepiamy, doświadczamy regresji, wykorzystujemy przedmioty w zewnętrznym świecie, aby zmienić swój nastrój. Upijamy się, ćpamy, wywołujemy
bójki, pieprzymy się, robimy wszelkiego rodzaju rzeczy, oglądamy telewizję
do czwartej nad ranem, jakieś głupie amerykańskie filmy, cokolwiek co oderwie nas od nas samych. A rano się dziwimy: „Ile tu torebek po popcornie?
I kto wypił tyle puszek piwa?” To niezwykle ważne, bo nie wystarczy wtedy
powiedzieć: „Och, ego jest takie złe”, bo ego jest po prostu funkcją naszego
istnienia, która w pewnych zadaniach okazuje się bardzo pożyteczna, jednak
nie we wszystkich, a jeśli próbujesz wykonać bardzo precyzyjną i skomplikowaną robotę przy pomocy strasznie prostego narzędzia, to nigdy się to nie
uda.
W Wielkiej Brytanii mamy taką ogólną zasadę, że lekarze nie powinni
leczyć swojej rodziny, ponieważ są zbyt zaangażowani i lepiej jest znaleźć
kogoś z bardziej profesjonalnym dystansem. W dużym stopniu jest tak z ego.
Ego jest zbytnio zaangażowane. Ego to ten aspekt nas samych, który jest bardzo zajęty, przywiązany, chroniący siebie i tak dalej, więc zawsze na okrągło
rozpatruje wszystkie możliwości, jakie się do niego odnoszą. „Co ze mną,
co ze mną?” Jedynie obecność, ta właściwość dharmakaji jest wystarczająco
rozległa, otwarta, by móc pomieścić złożoność bez wykoślawiania jej wokół
punktu ja. Naprawdę ważne w tym momencie, żeby nie bić siebie ze słowami: „Musisz bardziej się starać”, ponieważ jeżeli ta winna część ego zamierza
starać się bardziej, by kontrolować coś, co jest poza jego kontrolą, to masz
podstawy dla bardzo złej medytacji.
Trzecia linijka mówi: „Moje splamienia i subtelne ślady nie zostały wyczerpane, nie zniknęły”. Splamienia to grubsza forma energetycznej interak-
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cji z otoczeniem. Pięć głównych splamień to głupota, awersja, pożądanie, zazdrość i duma. Kiedy Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie pod drzewem
bodhi, powstrzymał wszystkie swoje splamienia, jednak przez resztę życia, aż
do ostatecznego i zupełnego oświecenia, nadal musiał sobie radzić z resztkami subtelnych śladów; w chwili oświecenia te się nie wyczerpały. Tradycyjnie
podaje się na to taki przykład: jeśli włożysz piżmo do pojemnika, zostawisz
w nim na jakiś czas, a potem je wyjmiesz, to zapach piżma będzie się tam
utrzymywał. Subtelne ślady są ważne, ponieważ jeśli nas przyciągają to potrafią łatwo wkręcić nas na powrót w splamienia.
Skoro przyjęliśmy ślubowanie bodhisattwy i poświęciliśmy siebie powodzeniu wszystkich istot, oraz że ich oświecenie i nasze oświecenie są nieoddzielne, to musimy zaakceptować, że ich splamienia i subtelne ślady są
również naszymi. Nie chodzi jedynie o to żeby być bardzo spokojnym i niezaburzonym, lecz o bycie w świecie wraz z innymi, bez uwarunkowania przez
liczne pojawiające się splamienia, przykrości, punkty zaczepienia dla przywiązań i tak dalej. Tutaj właśnie potrzebne są nam potężne metody tantryczne. Kiedy stapiamy się z guru, to praktykujemy, że całe doświadczenie jest
nieoddzielne od jego natury. Guru nie jest odgrodzony od samsary, nie jest
jednak także przez nią schwytany czy splamiony. A zatem podczas praktyki
rozluźniamy się, a wszystkie zjawiska pojawiają się jako czysta forma guru,
wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne doświadczenia, kształty, dźwięki, myśli
i uczucia. Forma przejawienia się nie zmieniła. Może to być splamienie, wulgarna i kłopotliwa myśl, lecz dzięki temu, że dajemy jej przestrzeń, ona sama
odchodzi, ujawniając swą pustą naturę.
W taki sposób, gdy nie próbujemy zmieniać czy przeinaczać wszystkich
tych licznych kłopotliwych obiektów w świecie, włączywszy w to pojawianie się aspektów, które nazywamy „ja”, otwarta natura obecności pozostaje niesplamiona. Kiedy o tym zapominamy, znów jesteśmy porwani przez
strumień splamień i subtelnych śladów, który nie ma końca, zatem zamiast
próbować wykończyć (tong ła) splamienia, chcemy odciąć ich korzeń czyli
urzeczowianie.
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OM A HUNG MA HA GU RU SAR ŁA SID DHI HUNG
NIG MEJ LE NGEN MI TAG RANG ZUG LA
NGE DZIUNG KJE NE CZIAG SZIEN JUL BOR JANG
CZI NE RANG DEJ JUL DO DU KHE NAR
DO SE TSE NE CZIO PAR DZIN GI LOB

Ciało, mowa, umysł. Wielki Nauczycielu, udziel mi urzeczywistnienia.
Wzbudzam w sobie pragnienie wyrzeczenia się nietrwałych manifestacji
i negatywnych działań tego ciemnego wieku; odrzucam obiekty nadziei
i pragnień. Wciąż jednak cierpię, pożądając rzeczy codziennego użytku.
Proszę, udziel mi błogosławieństwa odcinając korzenie pożądania i tęsknoty.
Istnieje tradycyjne przekonanie, że świat jest w stanie upadku, a ten upadek będzie trwał albo do chwili zniszczenia i odnowienia świata, albo do pojawienia się następnego buddy Maitrei. Chociaż nasze materialne bogactwo,
przynajmniej w krajach zachodu, się powiększa, to chyba jednak jesteśmy
w czasach upadku. Paradoksalnie, im większą czujemy kontrolę, ustalając
porządek, aranżując sprawy, tym bardziej pogłębia się nasz i tak już poważny
problem. Kiedy czujemy, że my, istoty ludzkie, dzięki nauce i naszym wysiłkom uczyniliśmy świat lepszym, to odczucie na powrót instaluje nasze
przekonanie, że ego to król, a zatem im bardziej wydajemy się potężni, tym
bardziej ulegamy mocy ignorancji i splamień. Niewiele dowodów jest na to,
że pieniądze czynią nas lepszymi, nie wspominając już nawet o tym, by rozwijały pragnienie zakwestionowania, co to znaczy być człowiekiem.
Z buddyjskiej perspektywy to jest naprawdę zły czas, bo możliwość praktykowania dharmy blednie coraz bardziej, a nawet jeśli ludzie ją praktykują,
często popadają w zamęt. Linie przekazu również wygasają, a w miarę jak
społeczność dharmiczna słabnie, ludzie angażują się we własne prywatne
gierki. W tym czasie dojrzewa zła karma i przybierają na sile nasze negatywne skłonności. Przejawia się to w ciągle rosnącym tempie zmian. Nietrwałość zmniejsza kruche wrażenie bezpieczeństwa i czegoś znanego, na
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których bazuje większość ludzi, by utrzymać poczucie ja. Możemy to dostrzec w postępie technologicznym. Cały czas galopuje, każdy dzień przynosi nowe odkrycie. Postać świata zmienia się tak szybko, ludzie pędzą, by
odzyskać kontrolę. Życie w Wielkiej Brytanii jest niczym jazda samochodem z pijanym kierowcą, gaz/hamulec, gaz/hamulec, gdy tak słaniamy się
między porządkiem a rozpadem. I naturalnie, niektórym ludziom ideologie
fundamentalistyczne, tak religijne jak i świeckie, dają to fałszywe poczucie
bezpieczeństwa. Ten wszechobecny niepokój jest tak naprawdę tym, co pogrąża ludzi głębiej w samsarze, ponieważ szukają raczej poczucia władzy niż
rozluźnienia.
Jak mówi druga linijka tej zwrotki, powstaje wyrzeczenie się tej sytuacji,
odcinam czy pozbywam się przedmiotów mojego przywiązania i pragnienia.
Lecz później obiekty mojego szczęścia przychodzą i znów mnie chwytają, co
sprowadza cierpienie. Większość ludzi, którzy robili odosobnienia medytacyjne doświadczyła takich sytuacji. Mieszkasz w małym pokoiku i nie masz
kontaktu z niczym na zewnątrz przez długi czas, nie masz też zbyt wiele do
roboty poza pudżą. Od czasu do czasu robisz tsog, więc masz swoją torebkę
z fajnymi rzeczami do ofiarowania podczas tsogu i co rusz na nią spoglądasz,
wyjmujesz swoje małe słodkości i układasz je w rządku, przeliczasz raz po
raz, a potem myślisz: „Cóż, dziś wezmę dwa”. Te malutkie przedmioty stają
się całym światem.
W tej modlitwie bardzo jasno stwierdza się, że mamy poważny problem.
Jeśli próbujesz oczyścić przedmiot, może ci się to uda. Niemniej, ponieważ
skłonność do angażowania się, skłonność do obarczania przedmiotów znaczeniem, jest w umyśle tak silna, tak silna w samsarze, to nie da się jej po
prostu odrzucić niczym czekoladowego ciasteczka. Dzieje się raczej tak, że
najgłupsza maleńka rzecz może łatwo zostać obarczona ogromnym znaczeniem, a wówczas nas chwyta. Odcięcie przywiązania i tęsknoty jest bardzo
trudne, bo są one wplecione w tkankę świata, który zamieszkujemy. Jeśli
przestaniemy kupować, ekonomia się załamie i zwiększy się bezrobocie.
Chociaż pożądanie i pragnienia mogą być inwestowane w niewyczerpaną ilość rzeczy, mają tylko jeden korzeń, niewiedzę, która jest nierozpoznaniem naszej własnej natury, pustki. Korzeń jest zawsze ten sam. To ułatwia
sprawę, jeśli znajdziesz ten korzeń, cała samsara odejdzie. Jeśli przetniesz
korzeń powiązania podmiotu z przedmiotem, wszystkie przedmioty zostaną
uwolnione. Nie znaczy to, że musisz unicestwić przedmiot, zabić go, ale że on
już dłużej niczego nie zaburza. Aby to zrobić, musisz przeciąć korzeń identyfikacji z podmiotem. Dopóki urzeczowiamy podmiot, wzmagamy dualizm,

Sadhana: Część główna

203

pozostajemy ślepi na fakt, że ja czy podmiot jest przejawieniem, któremu
brak własnej oddzielnej natury. W taki sposób urzeczowione promieniowanie dharmaty blokuje integrację energii w swej własnej podstawie, tworząc
nędzę i chaos.






OM A HUNG MA HA GU RU SAR ŁA SID DHI HUNG
DUG SUM NION MONG SEL ŁEJ THAB CZIEN PO
GJAL ŁE LUNG TEN MANG PO SUNG LAG KJANG
PONG KEJ BAG CZIAG ŁANG DU SZIE CZIER SZIOR
LE NGEN TSE NE CZIO PAR DZIN GI LOB

Ciało, mowa, umysł. Wielki Nauczycielu, udziel mi urzeczywistnienia.
Buddowie w swych naukach podali wspaniałe metody oczyszczania trzech
trucizn, ale ja wciąż bardzo mocno odczuwam działanie subtelnych
karmicznych pozostałości, które są tak trudne do porzucenia.
Proszę, pobłogosław mnie, abym nie robił więcej złych rzeczy.

Wszyscy buddowie w swych naukach opisują wiele różnych metod usuwania splamień trzech trucizn, od podstawowych metod wyrzeczenia hinajany, przez ścieżkę gromadzenia zasługi i mądrości, wszystkie nauki pradżniaparamity, logikę i tak dalej, aż po najwyższe nauki tantr i dzogczen. A jednak,
choć istnieją wszystkie te nauki, i chociaż my tak naprawdę znamy wiele ich
aspektów, to ciągle jesteśmy pod silnym wpływem subtelnych śladów, które
tak trudno usunąć.
Ponieważ nasze ego, nasze świadome poczucie ja, jest tak pokawałkowane, tak funkcjonalnie niespójne, to łatwo jest nam fragmentaryzować wiedzę
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o naszym doświadczeniu. To, że coś wiemy i możemy działać w określony
sposób, gdy jesteśmy spokojni, nie znaczy jeszcze, że możemy i będziemy
zachowywać się tak samo pod presją. Wiemy na przykład, że w czasie wojny
ludzie robią okropne rzeczy, których nie zrobiliby w innych okolicznościach.
Wpływy cywilizacyjne, które sprawiają, że ludzie są trochę spokojni, trochę
bardziej przejrzyści, zostają wtedy zniweczone i choć są to ci sami ludzie,
bardzo wykształceni i cywilizowani, gdy napotykają na prowokację, zaczynają działać wychodząc z bardziej prymitywnego aspektu siebie, a potem
dziwią się, co ich naszło. To bardzo częste doświadczenie.
Oto dlaczego tak bardzo ważne jest, by naprawdę siebie obserwować
w każdych okolicznościach i wciąż próbować stosować dharmę w najtrudniejszych okresach swego życia, naprawdę wprowadzać ją w życie. Jak mówi
Siantideva w Bodhicaryavatara16, twój najlepszy przyjaciel jest twoim wrogiem, bo to wróg pokazuje ci twój gniew i twoje ograniczenia. Jeśli masz
miłych przyjaciół, a oni pozwalają ci fajnie spędzać czas, dochodzisz do złudnego przekonania, że jesteś miłą osobą. W porządku, jeśli chcemy mieć po
prostu łatwe życie, lecz czasem dzieją się inne rzeczy, a my uświadamiamy
sobie, że w gruncie rzeczy jesteśmy samolubni i naprawdę okrutni. Takie rzeczy często wydarzają się akurat wtedy, gdy nie czujemy się zbyt mocni, przez
co podupadamy i nie uczymy się niczego poza użalaniem się nad sobą. Ważne, by nie dać się uwieść fantazjom na własny temat, a jednocześnie utrzymywać pogląd trzech kaji guru.
Rozmyślania o przeszłych życiach i karmie pomagają nam między innymi zrozumieć, że w poprzednich wcieleniach prawdopodobnie popełniliśmy
wiele straszliwych rzeczy. Pięć trucizn to nie jedynie przejściowa pomyłka,
są one sposobem działania, który tkwi w samym rdzeniu naszego zwykłego
odczuwania siebie, dlatego bardzo przydaje się mieć nauczyciela jak Czime
Rigdzin, który potrafi prowokować i uświadamiać nam własne ograniczenia,
bo jeśli w miarę wcześnie uświadomimy sobie własne ograniczenia, mamy
więcej czasu, by z nimi pracować. Ale wiecie, do naszych skłonności należy
z pewnością zmiatanie rzeczy pod dywan. Często przeżywamy coś, nie wiemy jak nam się to udało, ale myślimy sobie: „O, Boże, dobrze, że mam to już
za sobą” i idziemy dalej. Nie uczymy się nic o tym, w co byliśmy uwikłani.
Z powodu tego unikania, sami siebie skazujemy na powtarzanie tych samych
błędów. Dlatego najważniejsze to rozpoznać głęboko ukrytą przyczynę na16

Siantidewa, Przewodnik na ścieżce bodhisattwy, Wydawnictwo Norbu, Warszawa 2008; norbu.pl.

Sadhana: Część główna

205

szego zachowania, i to dlatego tekst mówi: „Proszę pobłogosław mnie odcięciem korzenia złych działań”.
Co jest korzeniem złych działań? To błędne myślenie i nierozważne impulsy. Obydwa powstają z niewiedzy i wynikającej z nich siły przywiązania,
która opiera się na widzeniu rzeczy – sytuacji, wspomnień, myśli, percepcji
– jako realnych. Zwykle wykazujemy wielki opór przed zrozumieniem tego.
Dobrze prowadzona terapia grupowa może być o wiele bardziej skuteczna
niż terapia indywidualna. Kiedy grupa się tworzy, wszyscy członkowie zaczynają sobie uświadamiać, że inni też są rozwaleni, a to wielka ulga, bo wtedy
nie trzeba tak bardzo udawać. Nie musisz udawać, bo rozglądasz się wokół
i widzisz: „O, tutaj każdy jest ograniczony, a zatem moje ograniczenia nie są
takie wyjątkowe, nie muszę zatem brać ich poważnie”. Być człowiekiem to
być bardzo zainteresowanym opiniami innych na nasz temat. Chcemy mieć
pewność, że inni nie widzą rzeczy, których się wstydzimy.
Chcemy potwierdzenia. Idziemy do innych po opinie zwrotne, a jeśli
pójdziemy do ludzi, którzy nie są czystymi lustrami, to powiedzą nam bzdury o nas samych, w które uwierzymy, by im sprawić przyjemność, bo nie
chcemy być odrzuceni. To naprawdę potężny wir wciągający w samsarę. Wystarczająco źle jest być marionetką własnej karmy, lecz być marionetką, która
wręcza sznurki każdemu kogo spotka, to już naprawdę głupie.






OM A HUNG MAHA GU RU SAR ŁA SID DHI HUNG
CZI KJEN NANG KJEN DE MA THAG PEJ KJEN
THAM CZIE KJE PEJ TSA ŁA NI DZIN TU
DA ZO GO JANG DU PEJ TSAL MA DROL
RANG SEM CZIER BUR CZIAR ŁAR DZIN GI LOB
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Ciało, mowa, umysł. Wielki Nauczycielu, udziel mi urzeczywistnienia.
Zewnętrzne, wewnętrzne i nagle powstające, przynoszące skutki sytuacje
— wszystkie one powstają z wiary w dualność. Rozumiem to,
lecz nie uwolniłem się jeszcze od wpływu demonów.
Proszę, pobłogosław mnie, abym ujrzał swój umysł takim, jakim jest.
Trzy rodzaje okoliczności, zewnętrzne, wewnętrzne i niespodziewane,
powstają ze źródła dualistycznego doświadczania. Kiedy już raz zaczniemy
się utożsamiać z podmiotem, to ponieważ przedmiot i podmiot powstają
jednocześnie, odkrywamy, że nasze poczucie siebie jest zdane na łaskę pola
przedmiotowego. Nierozpoznanie naszej własnej natury, wynikające z niego
doświadczanie dualizmu, są źródłowymi przyczynami, które sprawiają, że
jesteśmy podatni na drugorzędne warunki. Kiedy te powstają, wywierają na
nas ogromny wpływ z powodu naszego utożsamiania się z ciałem i narracją
ja. Dam przykład, by zilustrować niespodziewane, uwarunkowane okoliczności: pracujesz w kuchni, kroisz warzywa, a ktoś nagle mówi „Hej!”, odwracasz się i kaleczysz się w palec. Często nam się to przytrafia, bo łatwo się rozpraszamy, ponieważ brak równowagi między tym co wewnątrz a na zewnątrz
i te nagłe okoliczności dopadają nas, gdy nie jesteśmy czujni. Zewnętrzne
okoliczności wychodzą od przedmiotów w stronę podmiotu, innymi słowy,
inflacja tak zawyża ceny, że masz mniej pieniędzy do wydania. Wewnętrzne
okoliczności powstają w podmiocie i wpływają na pole zależności, na przykład, chorujesz, a potem nie ma cię w pracy.
Następna linijka mówi: „Wiem o tym intelektualnie, jednak nie wyzwoliłem się z mocy demonów, problematycznej cechy niewiedzy”. Tak będzie
zawsze, dopóki nie porzucimy poczucia: „Żyję w świecie, który jest ode mnie
oddzielny”. Budda powiedział w wielu naukach, nie tylko tych wysokich
naukach tantry i dzogczen, ale bardzo wielu różnych: „Życie jest jak sen,
wszystko jest złudzeniem, wszystko co widzicie jest złudzeniem, jest tu, lecz
nie ma własnej wrodzonej osobnej natury”. Gdy tego nie rozpoznajemy, to
wierzymy, że to na zewnątrz jest realne, to co wewnątrz też, rozluźniamy się
we własnych uprzedzeniach, przestajemy być uważni, a potem doświadczamy ciosu ze strony okoliczności. Do tego się ten fragment odnosi. Główny
demon, mara, to nadmierne zaabsorbowanie sobą, odnoszenie wszystkiego
do siebie, skłonność, która powstrzymuje nas przed byciem obecnym w danej chwili jako aspekcie pola energii.
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Dalej: „Proszę, pobłogosław mnie, by mój umysł pojawił się obnażony”.
„Nagość” jest cechą dharmakaji, która oznacza, że ona nie jest niczym zasłonięta, zaciemniona, uwarunkowana, na niczym się nie opiera. Wskazuje ją
bezpośrednią, świeżą, surową – po prostu tu. Nagi umysł to umysł w pustce.
Z pustki powstają wszelkie myśli i uczucia, są to ozdoby umysłu, niczym
naszyjniki i bransolety na nagiej tańczącej dakini. Różni się to całkowicie od
myśli i uczuć, jakich używa się jako rodzaju wstydliwego odzienia dla ego,
które nie jest pewne czy istnieje. Bezwstydna nagość pozwala, by noszenie
ozdób było grą, przyjemnością, natomiast lękliwa, niespokojna nagość oznacza, że zakrywamy się w obronnym geście wszelkiego rodzaju ubraniami,
czymś schwytanym pospiesznie, a pod ręką mamy zawsze pięć trucizn.
A teraz, jaki to ma związek z praktyką? Później (patrz rozdział E:l) recytujemy cztery inicjacje, a wówczas Padmasambhawa rozpuszcza się w naszym ciele, my zmieniamy się w bańkę światła i znikamy w maleńkim punkcie, a potem... nic. Proces ten rozpoczynamy od odczucia buddów i świateł
i wszechświata pełnego dobrych właściwości. Stopniowo staje się on coraz
prostszy, coraz więcej ubrań zrzucamy, zrzucamy ozdoby, inny znika, ja znika, aż ostatecznie jest tylko prosta kula światła, a potem ona sama też znika.
Nie ma żadnego okrycia, nie ma do czego przylgnąć ani czym się rozproszyć.
W tym momencie możesz urzeczywistnić nagą naturę twojego umysłu. Oto
dlaczego ważne, by wykonać ten kawałek medytacji bardzo troskliwie, bo
jeżeli rozpoznasz nagi umysł, to wszystkie zaciemnienia zostaną rozpoznane
jako to, czym są, całe przywiązanie odpada i uwalnia się niedualność. Rozpoznajesz: „Och, to po prostu ozdoby, to nie jest prawdziwa podstawa mojego
istnienia” i to jest właśnie wyzwolenie. Gdyby tak w tej opowieści o nowych
szatach cesarza, kiedy mały chłopiec wskazuje, że cesarz jest nagi, wszyscy
inni też umieli pozbyć się swojego uposażenia!
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OM A HUNG MAHA GURU SARŁA SID DHI HUNG
NI DZIN DROG LE DROL ŁAR DZIN GI LOB
SZIE PA ZO ME RANG LUG LHUG PA LA
KHE KJANG LEG PEJ RANG ZO MA DZIE SZING
DZING THIB JENG ŁEJ TSON RAR MA CZING PAR
TRAG DANG RANG O TSER ŁEJ RIG PA DI
CZIE NI JANG PEJ MA DANG BU THRE NE
LE LO KJEN GI DROG CZIR MA THOM PAR
LEG PEJ KHANG BUR CZIE PEJ NIER DZIE TE
NIUR DU CZIE NI MA DANG BU THRE NE
CZIN CZIE DRO DON TOB CZIEN DZIE PAR SZIOG
DZIANG CZIUB SEM PEJ CZIO PA DZIE PAR SZIOG
SZIEN DON GE ŁA LAB CZIEN DRUB PAR SZIOG
KHOR ŁA DONG NE TRUG PEJ THU THOB SZIOG

Ciało, Mowa, Umysł. Wielki Nauczycielu, udziel mi urzeczywistnienia.
Proszę, pobłogosław mnie wolnością od kajdan wiary w dualność. Sam umysł
nie jest stworzony, działa swobodnie na swój sposób. Nie tworzą go ani dobre
uczynki, ani właściwości Buddy, nie wiążą go pęta niknięcia, mglistości
i wahania. W olśniewającym, promiennym, naturalnym świetle świadomo-
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ści spotykają się wielka matka dharmata i syn. Nie pozwalając ogłupiać się
fałszywym przyjaciołom lenistwa, z mocą i miłością, ochronię dom pustki,
by dharmata matka i syn mogli się wkrótce spotkać. Uczyniwszy to, muszę
pracować ze wszystkich sił dla dobra tych, którzy błądzą w samsarze. Muszę
wypełniać aktywność bodhisattwy i urzeczywistnić wielką falę zasługi dla
pożytku innych. Muszę uzyskać moc opróżniania samsary.

Czy to nie jest o chwili, kiedy uwolniłem się z kajdan wiary w dualizm?
Ja sam mogę się uwolnić i w gruncie rzeczy tylko ja sam mogę to zrobić. Jak
w chińskiej bajce o małpie, która wkłada rękę do słoja z orzeszkami, potem
próbuje ją wyciągnąć i nie może, bo utknęła, bo zaciska ją w pięść. Ciągnie
i ciągnie, i ciągnie, i ciągnie, i dopiero kiedy wypuszcza orzeszki, może wyjąć
rękę.
Jesteśmy dostrojeni do działania. W naszych ciałach, energetycznie, jesteśmy trochę wytrąceni z równowagi, dlatego drgamy, poruszamy się i interesuje nas aktywność. Ludzkim istotom bardzo trudno się rozluźnić. Oto
dlaczego, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, co tydzień wydaje się tysiące
magazynów na każdy możliwy temat, wiecie, lotniarstwo, żeglarstwo, katamaran, każdy rodzaj sportu ma swój magazyn, bo ludzie mają obsesję sportu
i spędzają tak cały weekend. Nawet jeśli nie uprawiamy sportu, to zawsze
jesteśmy wciągnięci w karmę swoich czasów, to nie jest jakaś indywidualna
sprawa. Zajęcia nas wciągają, ludzie chcą tego więcej, a te więzy, te zamki,
te kajdany dualizmu znikają tylko wtedy, gdy rozluźnimy się wystarczająco
i pozwolimy im odejść. Nie usunie ich żadne działanie, ponieważ jesteśmy
uzależnieni od działań. Buddowie w swej dobroci nauczali tantr, a tantra to
aktywność dekonstrukcji.
W następnej linijce mamy więcej instrukcji na temat naszej własnej
prawdziwej natury. Szie pa czyli sam umysł, znaczy twój własny umysł, a nie
tylko umysł Buddy, to twój umysł nie jest stworzony czy wymyślony. Rang
lug znaczy „tak jak jest”, rozluźniony i spontaniczny. Sam umysł nie ma pragnienia, by cokolwiek sprawić czy coś zrobić. On sam nie jest zrobiony czy
wykoncypowany, buja się swobodnie.
Potem następna linijka: umysł nie jest stworzony przez dobre działania
dobrych ludzi, czyli buddów. Działania w jakie angażujemy się w klasztorach
czy wokół nich, palenie lampek, polerowanie podłogi, malowanie tanek i tak
dalej, wszystko to są metody, które pomagają rozwinąć skupienie, współczucie, uwagę wobec innych, i tak dalej, ale nie stwarzają one natury buddy. Na
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przykład, większość z nas tutaj jest względnie zdrowych. Od czasu do czasu chorujemy. Gdy chorujemy, to idziemy do lekarza i dostajemy lekarstwo.
Bierzemy to lekarstwo, a ono pomaga usunąć przyczynę lub objawy choroby,
przez co czujemy się lepiej. Lekarstwo nie czyni nas zdrowymi, ale pomaga
uporać się z zachwianiem równowagi, które sprawiło, że przestaliśmy być
zdrowi. Podobnie działają aktywności dharmiczne.
Podobnie nasze złe cechy, różne błędy w medytacji, zapadanie się, otępienie, rozproszenie, więzy ego, nie sam umysł. „Zapadanie się” ma miejsce
wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni i nie bardzo umiemy utrzymać skupienie w medytacji. Otępienie, to gdy jesteśmy uwikłani w myśli i uczucia,
nie ma żadnej panoramy; rozproszenie, to gdy chwytamy się wielu różnych
myśli, uczuć i wrażeń. Chociaż doświadczenia te są bardzo silne i wydaje się,
jakby nas więziły, czujemy się schwytani w pułapkę, to kiedy się rozluźniamy,
odchodzą. Sam umysł nie jest bytem, nie da się go nigdzie trzymać.
Właśnie dlatego nauki dzogczen mówią, że jeśli masz w umyśle bałagan,
jeśli uświadamiasz sobie, że nie możesz medytować, jeśli zawsze jesteś rozproszony, nie martw się, nie staraj się bardziej – tylko się rozluźnij. Jeśli się
rozluźnisz, usiądziesz prosto i spokojnie, wszystko minie. Gdy jednak sprawy nie idą w dobrym kierunku, ogólnie rzecz biorąc reagujemy dwojako:
albo próbujemy jeszcze bardziej, albo zrozpaczeni rezygnujemy. Obie te reakcje przyczyniają się bardziej do połączenia nas z poziomem zjawisk, a nie
oddzieleniem się od niego.
Dalej tekst mówi: „Ta obecność jest lśniąca i roziskrzona, promieniuje
własnym światłem”. Dzisiaj na przykład nie widzimy słońca zbyt wyraźnie,
bo jest bardzo dużo chmur. Gdybyśmy jednak chcieli szukać słońca, nie używalibyśmy do tego latarki, bo słońce świeci własnym blaskiem. Tego jednak
często próbujemy, gdy szukamy umysłu. Wychodzimy z małą lampką, lampką ego, by szukać tego umysłu, jakby był on jakąś ciemną kieszonką, a nie
miejscem promieniowania i całkowitej iluminacji.
Ważne, zwłaszcza po połączeniu się z guru, by nie wysilać się, lecz rozluźnić i zaufać, że to co jest, samo się nam ukaże we własnym świetle. Dharmakaja to nie przedmiot do ujrzenia czy schwytania. To raczej doświadczenie, nasza natura ujawniona dzięki rozluźnieniu się w niej.
Dzięki obecności tej natury dochodzi do integracji naszego doświadczenia z tym, co było zawsze. To co jest – ta matka, ta podstawa, to jak jest – wita
się z nami bez dystansu. Spotykają się matka i syn. Nie ma przerwy, nie ma
wahania czy sztuczności, tak jakby się nigdy nie rozdzielali. Dharmata to
faktyczność niedualności, niezmyślonej rzeczywistości.
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Potem tekst przypomina, by się nie gubić w zwykłym bujaniu się w miłych, łatwych sytuacjach, żeby nie poprzestać na dobrej zabawie i wyluzowaniu, bo to nas nigdzie nie zaprowadzi. Idea rozluźnienia w dzogczen odnosi
się do wszystkich sytuacji. Nie jest tak, że się luzujesz podczas weekendu,
kiedy się upijesz czy cokolwiek innego, ale chodzi o bycie rozluźnionym
w obliczu nawet bardzo trudnych okoliczności. Nie pomylcie zatem swobodnego życia towarzyskiego z realizacją dzogczen, ale raczej utrzymujcie trwały
związek, prawdziwą przyjaźń czy relację z tym dobrym domem siunjaty. To
znaczy, żyjcie w tym domu.
Kiedy obieramy siunjatę za punkt widzenia nie ma ryzyka, że się zgubimy. Dalej tekst mówi: „Matka i syn dharmaty szybko się spotkają”. Gdy to
się dzieje, stabilizujesz się we własnej naturze, a zatem twoje działanie może
całkowicie swobodnie kierować się do świata.
Ostatnie cztery linijki dotyczą natury niedualnej aktywności. Aby z wielką mocą działać dla dobra innych i dokonywać czynów bodhisattwy trzeba
być wolnym od tego, by zasadą organizującą była troska o samego siebie.
Działanie pojawia się bez wysiłku, z niedualnej natury, nie jest czymś co robimy. Nieskończona szczodrość powstaje wraz z naszą wolnością. Nie jest
kwestią obowiązku, po prostu tak jest. Naturalnie szlachetny, bez wysiłku,
zawsze dobry, Kuntu Zangpo.
Dalej tekst mówi: „Odwrócę i opróżnię samsarę”. Znaczy to, że żadna
czująca istota nie pozostanie żyjąc w samsarze. W tym poglądzie nie było
nigdy żadnych czujących istot. Żyjąc tym poglądem potwierdzamy ich wyzwolenie, bo nie potwierdzamy ich karmicznych oczekiwań i uprzedzeń. To
znaczy, że kiedy jesteśmy z ludźmi, nie powinniśmy mocno wierzyć w ich
tożsamość lub w to co mówią, lecz nie powinniśmy ich także porzucać ze
słowami: „Och, to wszystko jest pustką, złudzeniem”. Powinniśmy ujmować
ich lekko, udostępniwszy przestrzeń, w której mogą się zaprezentować, tak
by przejawiła się ich energia, a oni mieli szansę rozpoznać siebie w postaci
tego przejawienia energii. Przez nie potwierdzanie ich karmicznego porządku i nie posiadanie takiego samemu, rozluźnia się konkretność sytuacji i powstaje przestrzeń dla ruchu, dla doświadczenia czegoś świeżego.
Zgodnie z tym poglądem, ludzie nie oświecają się dzięki właściwemu zachowaniu. Oświecenie ujawnia się poprzez bycie sobą. Dlatego współczucie
nie dotyczy zmieniania zewnętrznego zachowania innych ludzi czy robienia czegoś dla nich. Nie polega na pomaganiu im być grzeczniejszymi, czy
zdolnymi do znalezienia pracy, lub bardziej pożytecznej pozycji społecznej.
Polega natomiast na tym, by im pomóc przestać być tak zaabsorbowanymi
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zewnętrznością i uzyskać moment, kiedy to mogą się rozluźnić w ich własnym procesie egzystencji.

i. Modlitwa o to czego pragniemy









CZI TAR DA DON TAG DZOG NGA JAB LING
NANG TAR RANG LY PHUNG KHAM KHAN DROJ DRONG
SANG ŁA DE TONG JER ME THIG LEJ LONG
JANG SANG DZIA TSOL DRAL ŁA NIUG MEJ SZI
RANG DZIUNG RANG SZIAR RANG DROL DE ŁA CZIE
NI ME GJAL PO DON GI HE RU KA
NE SUM KHAN DROJ TSO ŁO PE MA DZIUNG
KU SUM JER ME SZIAB LA SOL ŁA DEB

Zewnętrznie — w Ngajabling, gdzie wszystko ma głębokie znaczenie,
wewnętrznie — w mieście Dakiń, w skandhach i dhatu własnego ciała,
tajemnie — w przestrzeni kropli nierozdzielności szczęśliwości i pustki, najsekretniej — w pierwotnej naturze wolnej od działań i wysiłku.
Samoistny, samopowstający, samowyzwalający, pełen wielkiej szczęśliwości — królu niedualności, wolny od samsary i nirwany, doskonały pierwotny
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Heruko, panie Dakiń trzech miejsc, Padmasambhawo, modlę się do Ciebie,
nierozdzielności Trzech Kai.

Wiele lat temu w Siantiniketan Rinpocze odkrył tę modlitwę we śnie.
Spisaliśmy ją następnego dnia i natychmiast przetłumaczyliśmy, a potem
używaliśmy w praktyce zwanej Deszcz błogosławieństw.
Na zewnętrznym poziomie jest wyspa Kamaradwipa, siedziba Zangdoparli i otoczenie, w którym wszystko jest pełne znaczenia. Obecnie zamieszkujemy świat, w którym wszystko jest znacząco bez znaczenia. Dzieci
i dorośli padają ofiarą reklam i przypisują wielką wartość pustym towarom.
Dostawy nowych, fascynujących przedmiotów trwają nieustannie, a to maskuje jałowość konsumpcjonizmu. Na tej wyspie natomiast wszystko ma głębokie znaczenie, bo kieruje cię w stronę sensu dharmy, a dokładnie ku przebudzeniu we własnej naturze. Jeśli udamy się do Sikkimu, czy Ladakhu, czy
Tybetu, wejdziemy w otoczenie pełne wizerunków i znaczeń, a gdy będziemy
iść ulicą, widząc stupy i ludzi z młynkami modlitewnymi, to nagle wszystko nabierze mocy. A teraz pomyślmy o Tybetańczykach, którzy zamieszkują
taki świat, a jednak mówią: „Ech, jest takie miejsce, gdzie wszystko naprawdę
pełne jest znaczenia!” To tylko pokazuje jak smutna i trudna jest nasza sytuacja tutaj.
Na bardziej wewnętrznym poziomie nasze ciało złożone z pięciu skandh,
(które są tu opisane), osiemnaście dhatu (sześć zmysłów, ich przedmioty, ich
świadomości, i tak dalej), to znaczy całe dynamiczne interaktywne pole czyjegoś istnienia jest pałacem dakini. Wierzymy, że w każdym maleńkim porze
ciała, w każdej drobnym załamaniu skóry jest dakini. A to znaczy, że samo to
ciało w swojej zwykłej postaci jest świętym miejscem.
A potem, na poziomie tajemnym, szczęście i pustka są nieoddzielne
w wymiarze thigle, bindu, kuli czy sfery światła. Kiedy wizualizujemy bóstwo
jak Padmasambhawa, to ono jest zawsze w tęczowym thigle. Naprawdę go
nie widzimy. Na tankach wygląda bardziej jak rodzaj aureoli wokół głowy,
lecz tak naprawdę jest to trójwymiarowa otoczka, całe ciało jest wewnątrz
lśniącej kuli światła. W medytacji używamy tej sfery, by skupić uwagę i kontrolować energię. Sfera jest okrągła, nie ma rogów ani kątów, a zatem o nic
nie zahacza. W stanie spokojnego rozluźnienia istnieje rodzaj pełni, kiedy to
uspokojone jest energetyczne pobudzenie popychające nas do wielu rzeczy.
Osiąga się to dzięki utrzymywaniu energii w kanale centralnym poprzez skupienie na tych sferach.
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Następna linijka mówi o czymś jeszcze bardziej tajemnym, to znaczy,
mniej wyszukanym, mniej przejawiającym się w świecie. To pierwotna podstawowa natura wolna od całej aktywności i wysiłku. Wiele naszej aktywności przejawia się z powodu impulsów powstających wewnątrz nas. Nie
opieramy się tym impulsom, bo tak naprawdę nie możemy tego zrobić, one
nas zagarniają. Podążamy za nimi, tak że nasza energia przemieszcza się to
tu, to tam. Kiedy jednak nasza uwaga osadzi się w pierwotnej naturze, to ego
rozpuszcza się znów we własnej podstawie otwartej obecności i pojawia się
spontaniczne promieniowanie.
W tym stanie jest wielkie szczęście doświadczania wszystkiego jako samoistnego powstawania, przy czym nie ma nikogo, kto by musiał lub potrzebował sprawiać, że coś się dzieje. Ten stan jest samoistny, bo nie ma przyczyny,
jest obecny sam z siebie, niczym słońce wstające o poranku. Jest samoistnie
wyzwalający, bo nie jest przedmiotem i pozwala całej manifestacji swobodnie samej zniknąć. Podstawowa natura jest niezrodzona, nie ma początku, na
niczym się nie opiera, a jednak jej manifestacje są nieustanne. Jednak naszą
egzystencję naznacza przekonanie, że jeśli nie będziemy trzymać się w kupie,
to się rozpadniemy. Wierzymy, że jesteśmy sprawcami odpowiedzialnymi za
nasze życie i od nas zależy trzymanie go w garści, aranżowanie wydarzeń.
Karol Marks tworząc koncepcję mistyfikacji, stwierdził, że jedną z niezwykłych rzeczy na tym świecie jest to, jak ludzie posiadający wielkie fabryki
potrafią sprawić, że robotnicy są wdzięczni za to, że mogą pracować. Jest
tak, jakby to właściciel fabryki wyświadczał pracownikowi przysługę, wielki
gest współczucia polegający na daniu mu źle płatnej pracy. Pracownik nigdy
jednak nie czuje, że wyświadcza szefowi przysługę przychodząc do roboty.
Chociaż to szef zarabia, jego profity są dla pracownika niewidoczne, bo nie
wkraczają w jego wymiar. W dawnych czasach firma nigdy nie publikowała
raportów finansowych i nie kładła ich kopii w miejscu, gdzie pracownicy
podczas przerwy piją herbatę – to było nie do pomyślenia! A teraz, przenieśmy ten system tutaj: niewiedza jest właścicielem fabryki, ego jest pracownikiem. Ego myśli sobie: „Potrzebna mi tożsamość, potrzebna mi tożsamość”,
a zatem bardzo ciężko haruje, lecz nie zdaje sobie sprawy z faktu, że każde
jego działanie pracuje dla zysków niewiedzy i to ona rośnie w siłę. Ego jest
tylko wdzięczne, że ma pracę, tożsamość.
Kiedy powstały związki zawodowe, to najpierw uświadomiły sobie, że
ich siłą jest możliwość strajku, zaprzestania pracy. W tym naszym tekście
Lama Lenin mówi: „Przestańcie pracować! Żadnej produkcji, żadnej samsary! Zamknijcie fabrykę!”. U robotników wywołuje to wiele niepokoju. Roz-
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poczęcie strajku jest czymś przerażającym. Sprawia, że źle się czujesz, gdyż
znaczna część twojego poczucia tożsamości wynika z faktu bycia zatrudnionym, a poza tym martwisz się o pieniądze i tak dalej. Musimy to naprawdę
poważnie przemyśleć, gdyż nie wykonujemy zbyt dużo poważnych praktyk
dharmy, a poświęcamy się wielu bezsensownym rzeczom między innymi
dlatego, że te nonsensy dostarczają ego pracy. Kiedy praktykujesz bardziej
w stylu dzogczen i naprawdę wyrzekasz się zabieganego działania, nie znaczy to wcale, że ustanie zewnętrzna aktywność. Jest jednak pewien określony
związek, rodzaj pokwitowanej identyfikacji z pracą, a kiedy się tego wyrzec,
powstaje niepokój, a wówczas trzeba pracować nad rozluźnieniem tego niepokoju.
Następna linijka podkreśla, że z integracji wynika wolność. Król niedualizmu ma otwartą przestrzeń we wszystkich kierunkach, może bez przeszkód
cieszyć się swym królestwem. To Padmasambhawa, w którego przestronnej
obecności przybywają i odchodzą dakinie ruchu, wyrażając specyfikę cielesnej egzystencji. „Modlimy się do nierozdzielności trzech kaji”. To jest harmonijna integracja wszystkich różnorodnych, mnogich jakości istnienia.





DE TAR SOL ŁA TAB PEJ DZIN LAB KI
TSE DIR NGON SUM KHJO SZIAL NIUR DZIAL NE
NION MONG SZIE DZIEJ DRIB PA KUN DAG CZING
SZIEN NU BUM KUJ RANG SZIAL DZIAL ŁAR SZIOG

Dzięki błogosławieństwu tej modlitwy, obym ujrzał Twoją twarz jeszcze
w tym życiu. Potem zaś, kiedy wszystkie przeszkody i splamienia zostaną
usunięte i oczyszczone, obym zobaczył swoją prawdziwą twarz,
wiecznie młodą, pierwotną naturę!
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DI NANG NUB TSE PA ŁO KHAN DROJ TSOG
ROL MO DRA NIEN LU JANG DAM CZIE DRE
DA MA RU DANG CZIO DZE THOG DZIE NE
SA CZIO NGA JAB PAL RIR THRI PAR SZIOG

Kiedy skończy się to życie, niech orszaki Dakiń i Daków zagrają słodko
brzmiącą muzykę i pieśni świętej Dharmy. Trzymając damaru i niosąc ofiary,
niech prowadzą mnie na prześwietną górę w Saczio Ngajab.







DE MA THAG PAR GU RU JAB JUM GI
SZIAL DZIAL SUNG THY DAM NGAG KUN THOB NE
SA LAM THAR CZIN RIG DZIN NAM PA SZI
GO PHANG NIUR THOB UR GJEN PE MA DANG
JER ME DRO ŁEJ PAL DU DAG GJUR NE
KHA NIAM DRO ŁA MA LY DREN PAR SZIOG
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Obym natychmiast po przybyciu tam ujrzał Padmasambhawę i jego
partnerkę, obym mógł słuchać jego słów i otrzymać od niego instrukcje.
Następnie, przemierzywszy stopnie i ścieżki, obym szybko osiągnął cztery
poziomy Widiadhary i stał się nieoddzielny od Padmasambhawy.
Obym działał dla pożytku tych, którzy błądzą w samsarze i obym stał się
przewodnikiem dla wszystkich bez wyjątku istot, tak licznych,
jak nieograniczona jest przestrzeń nieba






GAL SI DE MA THOB PAR GJUR NA JANG
DAG SZIEN DI NE TSE PHY GJUR MA THAG
CZI ŁA O SEL CZIE KI KUR MIN CZING
BAR DO LONG CZIE DZOG KUR RAB MIN NE
KJE ŁA TRUL KUJ DRO DON DZIE PAR SZIOG

Nawet jeśli nie jest możliwe osiągnięcie oświecenia w tym życiu, obym
w chwili śmierci natychmiast wszedł w czystą świetlistość dharmakai
i przeszedł przez bardo urzeczywistniając sambhogakaję.
Oby ponowne narodziny stały się nirmanakają, tak bym mógł działać dla
pożytku tych, którzy błądzą w samsarze!

Ujrzeć twarz Padmasambhawy znaczy ujrzeć własną twarz na jej wielu
poziomach. Znaczy to zobaczyć własną twarz jako pierwotną naturę, dharmakaję, nieskończoną, otwartą, rozluźnioną. To zobaczyć własną twarz jako
promieniowanie, sambhogakaję, światło, dźwięk, witalność, imponujące
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przezroczyste formy. To zobaczyć swoją twarz jako energię, jako nirmanakaję, poruszającą się, zmieniającą bez ustanku dla innych. Gdy to się wydarzy,
wszystkie zaciemnienia i subtelne ślady zostaną usunięte.
Istnieją dwa rodzaje zaciemnień: pięć trucizn i przekonania. To na podstawie naszych kognitywnych przekonań budzi się pięć trucizn. Oczywiście
niektórych ludzi bardziej mobilizują emocje, a innych bardziej myślenie, a ta
sama osoba będzie się poruszać między tymi dwoma zależnie od swojego
szczęścia.
Kiedy zrealizowana zostaje zawsze świeża, niezasłonięta natura, jest to
oświeceniem. Jeśli to się nie uda w tym życiu, to modlimy się o bezpieczne przejście do czystej krainy Padmasambhawy. Kiedy tam dochodzisz, od
razu widzisz Padmasambhawę z jego partnerką. Widzisz ich twarze. Słyszysz
wypowiadane przez niego instrukcje, dzięki czemu bardzo łatwo jest urzeczywistnić dziesięć poziomów i pięć ścieżek, standardowe ścieżki postępu
w mahajanie, a także przejść cztery poziomy Widjadhary. Osiągnąwszy to
wszystko, szybko stajemy się nieoddzielni od Padmasambhawy, a potem zyskujemy zdolność działania dla pożytku wszystkich istot, a zatem stajemy się
przewodnikiem dla ich niepojętej liczby.
Ogólnie uważa się, że odrodzić się w jednej z czystych krain buddy jest
o wiele lepiej, niż odrodzić się w zwykłym ludzkim świecie, bo tam nie ma
żadnych trudności, wszystko kieruje się w stronę wyzwolenia. Jeśli nie będziemy w stanie osiągnąć tego w jednym życiu, to obyśmy wyzwolili się w bardo,
tak by śmierć powstała jako dharmakaja. W czasie śmierci, po rozpuszczeniu
elementów, wchodzimy w bardo etapu dharmaty, tego jak jest. W tym momencie wszystko się zapada, wszystko znika i doświadczamy swego rodzaju
utraty przytomności, zamazania. W tym stanie można rozpoznać własną naturę, jeśli wykonywało się często praktykę rozpuszczenia. Jeśli w tym momencie nie uzyskasz wyzwolenia, rozpoczynają się przejawienia, jak można
o tym przeczytać w Bardo Thodrol: najpierw łagodne bóstwa, potem groźne.
Jeśli potrafisz identyfikować się z tymi bóstwami, jeżeli znasz ich mantry
i masz z nimi związek, nie boisz się ich, to zyskujesz oświecenie na poziomie
sambhogakaji. A potem, wypływając z nich, odradzasz się w wymiarze nirmanakaji, aby przynosić pożytek istotom. Odrodzić się w nirmanakaji w taki
sposób znaczy, że wnosisz w swoje życie świadomą intencję tego, co zamierzasz robić w kwestii dharmy. Pamiętam jak Rinpocze mówił, że nawet jeżeli
tulku urodzi się w kraju, gdzie nie ma dharmy, gdzie nikt go nie rozpozna,
ani mu czy jej nie pomaga, to wyrośnie z jasnym wyobrażeniem tego co ma
robić w swoim życiu i zacznie praktykować oraz nauczać dharmy.
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Nasze życie może wyglądać nieco inaczej, bo kieruje nim światowy entuzjazm. Jako dziecko zbierałem różne specjalne elementy do mojego roweru
i były one bardzo ważne. Przychodziłem zatem ze szkoły do domu i wsiadałem na rower i to było bardzo ważne. Nie dharma, nie Padmasambhawa, nie
ślubowania bodhisattwy. Mój rower. Oto znak, że nie jestem bardzo oświeconą osobą. A kiedy pomyślimy nad naszym życiem, ile mieliśmy entuzjazmu,
w ilu różnych kierunkach mogło pójść nasze życie i że w jakimś sensie to
dzięki niespodziewanemu szczęściu, bąbelkowi dobrej karmy stworzyliśmy
związek z dharmą. Łatwo mogliśmy odpaść i dryfować gdzie indziej. Ta modlitwa przypomina nam o potrzebie planowania przyszłości, by nie polegać
na szczęśliwym trafie, lecz budować swoisty wewnętrzny kompas, który
zachowa nas na szlaku, tak że będziemy nadal rozwijali nasze dharmiczne
przebudzenie dla dobra wszystkich istot. To bardzo cenne.

j. Krótka praktyka poły










RANG GI NING GA NE NGA JAB PAL RI BAR DU O NGEJ LAM SAL SZING TSER ŁA
THAL LE ZUG PEJ TENG DU RANG SEM RANG ZUG KI NAM PA CZIEN GI JE JON
DUN GJAB THAM CZIE PA ŁO RIG DZIN KHAN DROJ TSOG KI DROG DANG CZIE
TE O KI LAM GI TENG NA PHAR NIAM GEJ JAL JAL DZIN THIB THIB
NANG ŁA DE CZIAM CZIAM CZIN TE DZIG TEN MI JUL GI NANG ŁA THIB THIB
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NUB TE CZIR CZIR LY KHA CZIO ZANG DOG PAL RI TRA LAM LAM SZIAR
UR GJEN PE MA RIG DZIN JI DAM KHAN DROJ Y NA SZIUG PA DANG DZIE NIER
SONG TE THAR RANG ZUG GU RUJ THUG KAR SIB KI THIM PAR SAM

Od mojego serca do Zangdopalri prowadzi ścieżka pięciobarwnego światła.
Jest wyraźna, promienna i prosta. Na niej znajduje się mój umysł w formie
mego zwykłego ciała. Przede mną, z prawej, z lewej i z tyłu jako pomocnicy
znajdują się zastępy Wirów, Widiadharów i Dakiń.
Podążam tą ścieżką pełen radości i czuję się lekko na falach błogosławieństw.
Z tym wspaniałym uczuciem udaję się tam i wszystkie wyobrażenia
z ludzkiego świata bledną i znikają, zostają poza mną.
Po tym pojawia się przede mną bardzo wyraźnie Khaczio Zangdopalri.
Padmasambhawa siedzi pośród wielu Widiadharów, Bóstw i Dakiń,
a ja zbliżam się do nich, aż w końcu moje ciało
rozpuszcza się w sercu Padmasambhawy.

Ta praktyka stanowi nieco bardziej dosłowny opis drugiej linijki z poprzedniej zwrotki. Można to robić siedząc bardzo cicho. Możecie sobie wyobrażać Zangdoparli z Padmasambhawą przed sobą i rozwijać mocne życzenie, by tam pójść. Raz po raz praktykujcie, że ruszacie w jego stronę. Dzięki
temu opuszczenie tego świata będzie czymś wspaniałym. Śmierć nie staje się
wrogiem, nie jest czymś, co nas atakuje. Śmierć już tkwi w naszym ciele, ono
odpadnie, odpadnie na zawsze. To ciało, nasze cenne ciało z krwi i kości,
które tak dobrze chronimy, naprawdę jest ze światła, praktykujemy zatem, że
nasze zwykłe ciało rozpuszcza się w ciele Padmasambhawy. To ciało już jest
czyste. Nie powinniśmy go nienawidzić, uprzedmiotawiać, czy zbytnio się
do niego przywiązywać. Praktyka polega na doświadczaniu jego nieoddzielności od Padmasambhawy. Przy poglądzie trzech kaji nie jest tak, że czysty
umysł jest w pułapce nieczystego ciała. Wszystkie aspekty naszego istnienia były czyste od samego początku, lecz myśleniem tego nie ustabilizujemy
w sobie, musimy praktykować.
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k. Przyjęcie czterech inicjacji






LA MEJ NE SUM LE O THRY
OM A HUNG JI GEJ NAM PA
RANG THIM ŁANG SZI DZOG DRIB DAG
KU DANG JE SZIE NGA NGON GJUR
LA MA RIN PO CZIE KHJEN NO

Z czoła, gardła i serca Guru z sylab Om, A, Hung promieniuje światło. Wnika
ono we mnie i otrzymuję cztery inicjacje, wszystkie zaciemnienia zostają
oczyszczone. Zaczyna się we mnie manifestować pięć kai i pięć pierwotnych,
najwyższych mądrości. Drogocenny Guru, proszę, wysłuchaj mnie!

Om ah hung reprezentują trzy wadżry, trzy niezniszczalne aspekty naszego wymiaru umysłu, głosu i ciała, to znaczy dharmakaję, sambhogakaję
i nirmanakaję. To jest nasza prawdziwa natura. To nie jest jakiś cel, coś co
musimy stworzyć czy rozwinąć dla siebie. To nasza prawdziwa istota teraz,
tak jak tu siedzimy. To niezniszczalna podstawa naszej egzystencji. W systemie tantry jest tak, jakby guru dawał nam swoisty podarunek. Jak mówi ta
wcześniejsza modlitwa, Doping poprzez nietrwałość, dobre uczynki nie przyczyniają się do rozwoju dharmakaji, a złe czyny oraz zagubienie w medytacji
jej nie zakrywają. Gdyby twoja natura nie była już ze złota, nic jej by w taką
nie zmieniło. Niemniej dzięki sile tej inicjacji i naszej wiary, skupiamy się na
porzuceniu identyfikacji z zaciemnieniami, tak że nasze ciała wypełniają się
światłem i rozluźniamy się w tym stanie, wolni od przywiązania.
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Poniższe wyjaśnienia były najpierw połączone z tekstem Deszcz błogosławieństw. Jasno przedstawia praktykę i trzeba przez te etapy przechodzić
powoli i troskliwie, tak by całkowicie wejść w to doświadczenie.


Z białej sylaby Om, z czoła Guru, wypływa białe światło
i wnika w twoje czoło, oczyszczając negatywne działania i zaciemnienia ciała. Otrzymujesz błogosławieństwo ciała, inicjację bumpy (wazy). Twoje ciało jest przygotowane do dalszych,
bardziej zaawansowanych medytacji. Ciało zostało oczyszczone
i możesz wizualizować je jako czystą formę bóstwa. Oto sposobność osiągnięcia owocu nirmanakai, szansa uzyskania wadżrakai — bardzo silnego, niezmiennego i niezniszczalnego jak diament ciała. Twoje ciało jest pełne białego światła. Medytuj w ten
sposób przez pewien czas.


Z czerwonej sylaby A, z gardła Guru, wypływa czerwone
światło i wnika do twojego gardła, oczyszczając negatywności
mowy. Otrzymujesz błogosławieństwo mowy, inicjację sangła.
Twoja mowa jest przygotowana do czytania i recytowania mantr
i tekstów praktyk. Oto sposobność osiągnięcia owocu sambhogakai i szansa otrzymania wadżrałaki (mowy) — najsilniejszego
głosu, któremu poddają się inni, głosu podobnego rykowi lwa.
Twoje ciało jest pełne czerwonego światła. Medytuj w ten sposób
przez pewien czas.


Z niebieskiej sylaby Hung, z serca Guru, wypływa niebieskie światło. Wnika ono do twojego serca, oczyszczając błędne
widzenie i przeszkody. Otrzymujesz błogosławieństwo umysłu,
inicjację thug. Otrzymujesz sierab jeszie (najwyższą i pierwot-
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ną mądrość). Twój umysł jest przygotowany do medytacji na
szczęśliwość mahamudry. Oto sposobność otrzymania owocu
dharmakai, szansa uzyskania wadżraczitty (zwycięskiego umysłu, który zna naturę wszystkiego, co się pojawia), siły mądrości
dharmadhatu. Twoje ciało jest pełne niebieskiego światła. Medytuj w ten sposób przez pewien czas.

  
Z czoła, gardła i serca Guru wypływają promienie czystego,
białego, czerwonegoi niebieskiego światła i łączą się z twoim ciałem, mową i umysłem, oczyszczając szkodliwe działania i błędy. Otrzymujesz błogosławieństwo ciała, mowy i umysłu, dobre
właściwości (jon ten) i duchowe aktywności (trinle) oraz czwartą inicjację cennego tsig (słowo, symbol). Jesteś przygotowany
do medytacji na swój umysł jako powstające bez wysiłku pustkę
i przejrzystość. Masz możliwość urzeczywistnienia nierozdzielności trzech kai — swabhawikakai, szansę uzyskania czterech
kai. Twoje ciało wypełniają trzy światła. Medytuj w ten sposób
przez pewien czas.

W tantrze inicjacja czy przekaz mocy są bardzo ważne. Praktykować
znaczy przynależeć do linii. Nie możesz tak po prostu wziąć sobie rytualny
tekst i go robić, musisz mieć inicjację (łangkur), przekaz (lung) oraz wyjaśnienia. To cały pakiet i potrzebujemy tego wszystkiego. A potem, z powodu własnych błędów osłabiamy połączenie z linią, a zatem potrzebujemy je
odnowić, bo to dzięki linii budzimy się w sobie. Oświecenie to łączność, nie
autonomia. Dlatego poświęćcie czas, by wykonać tą część praktyki i recytujcie lama khjeno z wielką wiarą i oddaniem. Róbcie także Siedmiolinijkową
Modlitwę i otwórzcie swoje serce na przekaz. Niech pęknie bańka ja!
W modlitwie Om Maczik Ma znajdziecie to samo, więc jeśli ta praktyka
nie jest dla was zbyt jasna, to możecie praktykować czytając raz po raz modlitwę Maczig Ma17. Kiedy ją robicie z wielkim oddaniem do Maczik Labdron,
17

Patrz Appendix w Być tu i teraz, Wydawnictwo A, Kraków 2005.
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wyobrażajcie sobie, że światło spływa i oczyszcza wasze ciało, a potem, kiedy
przechodzicie do tej części pudży, wykorzystujcie ten sam proces.
Prawda jest taka, że Rinpocze umrze. Nie czuje się zbyt dobrze, a nikt nie
żyje wiecznie. Często bywamy trochę leniwi, a gdy nasza praktyka nieco słabnie, myślimy: „Och, tak czy siak spotkam Rinpocze, a wtedy będziemy robić
praktyki codziennie i znów będę silniejszy”. Jednak przyjdzie taki czas, że
go nie będzie.18 Wówczas, aby odzyskać moc będziecie musieli praktykować
sami albo z innymi ludźmi. Dlatego to tak niezmiernie ważne, byście zyskali zaufanie, że ta praktyka dla was zadziała. Utrzymujcie błogosławieństwa
z przeszłości, ufajcie swojemu związkowi z Rinpocze jako Padmasambhawą
i nie polegajcie jedynie na jego fizycznej formie.

l. Rozpuszczenie w Guru i utrzymywanie poglądu









KHJAB DAG KU SZI ŁANG CZIUG DOR DŻE CZANG
KHJEN TSE THUG DZIEJ TER CZIEN RIG NGEJ LHA
DREN PE JI KI DUNG SEL GU RU DZIE
NIAM ME PAL DEN DRIN CZIEN LA MA LA
DAG SOG NING NE SOL ŁA DEB LAG NA
KE CZIG TSAM JANG DRAL ME DZIE ZUNG NE
18

Ten wykład miał miejsce niedługo przed odejściem Rinpocze w 2002.
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DZIN GI LOB SZIG GU RU KA DRIN CZIEN
NI DANG JER ME DZO CZIG LA MA DZIE

Dordże Czang — potężny, wszechprzenikający Panie, posiadający moc czterech kai, Buddowie pięciu rodzin, posiadający wielki skarb prawdziwej wiedzy i współczucia, Szlachetny Nauczycielu, którego samo wspomnienie usuwa
wszelkie mentalne problemy — niezrównany, wspaniały, najłaskawszy Guru,
modlę się do Ciebie z głębi serca, przyjmij mnie jako swego ucznia
i nie opuszczaj nawet na chwilę. Udziel mi błogosławieństwa, Najłaskawszy
Mistrzu, proszę, spraw, bym był od Ciebie nieoddzielny. O! Szlachetny Guru!

Nasz guru jest w postaci Padmasambhawy, nieoddzielny od Dordże
Czang, pierwotnego buddy. Wszystkie cechy wszystkich buddów są w tej
jednej postaci, nie ma nic czy nikogo lepszego lub wyższego, dlatego powinniśmy się w pełni na niego otworzyć. A potem, na etapie zjednoczenia, nie
ma już nic do zrobienia. Porzuciwszy całe przywiązanie, utożsamianie, uwikłanie, pozwólmy mijać swobodnie wszystkiemu co się pojawia.
Strofy z Leudynmy







DI TAR MIG GI JUL DU NANG ŁA JI
CZI NANG NO CZIU NGY PO THAM CZIE KUN
NANG JANG DAG DZIN ME PEJ NGANG LA SZIOG
ZUNG DZIN DAG PA SAL TONG LHA JI KU
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DO CZIAG RANG DROL GI LA MA LA SOL ŁA DEB
UR GJEN PE MA DZIUNG NE LA SOL ŁA DEB

Co do postrzeganego oczami, zjawisk, absolutnie wszystkich zewnętrznychi
wewnętrznych form świata i jego mieszkańców, pozostawaj w stanie nielgnięcia do nich widząc, że są niesubstancjalne. Nie podążaj za nimi ani też ich nie
odrzucaj. Boskie ciało przejrzystości i pustki, czyste i wolne od chwytanych
obiektów i chwytającego umysłu — modlę się do Guru samowyzwalającego
pożądania. Modlę się do Urgjen Pema Dziungne.
To pierwsza z czterech zwrotek z Leudynmy, modlitwy w siedmiu rozdziałach19. Uważa się je za bezpośrednie nauki serca Padmasambhawy. Jak
Rinpocze kiedyś wyjaśniał, te zwrotki odnoszą się do wszystkich doświadczeń, do wszystkiego co dzieje się poprzez zmysły, włączając w to dotyk, zapach i tak dalej. To praktyka do stosowania. Przeciwieństwo bycia uśpionym.
W buddyzmie często mówimy o przebudzeniu, lecz siła karmy jest potężna,
równie potężna jest siła przekonań, dlatego bardzo łatwo jest robić pudżę,
kończyć i znów zasypiać, na powrót zupełnie pogrążać się w zwykłej karmicznej percepcji. Strofy te mają działać na zasadzie klina, który wtykamy
między karmiczne nawyki zmysłowych doświadczeń, a możliwość pozostania bardziej przytomnym. Naprawdę wymaga to od nas, byśmy nie wikłali
się w żądania jakie do nas docierają ze strony pola doświadczenia, a zwłaszcza od innych ludzi. Te zwrotki pomagają nam pozostawać przytomnymi,
dając jednocześnie metodę jak nadal odnosić się do ludzi w ramach zasad
i ustaleń wymiaru w jakim żyjemy. Musimy zawsze integrować mądrość
i współczucie, a nie dać się zwodzić pokusom stapiania się razem czy wspólnej konspiracji.
Kiedy coś widzimy, weźmy na przykład kubek, byłoby szaleństwem próbować go nie widzieć i byłoby to nieprzydatne. Gdy ktoś mówi: „Daj mi kubek” wiemy co mu dać, a działać inaczej byłoby głupotą. Jeśli wiemy, że widok
kształtu, dźwięk słowa oraz koncepcja kubka, wszystkie są puste, powstają
razem nie powodując urzeczowiania lub przywiązania. To jest integrowanie
doświadczeń w Padmasambhawie. Nie ma osobnych bytów, są tylko procesy
powstawania i mijania, lecz nie są one chaotyczne, mają swój wzór, wykształcony przez karmiczne przyczyny i skutki. To że na formie można polegać,
19

Terma Rigdzina Godema, wielkiego tertona Dziangter (Północne skarby, XIV wiek).
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nie oznacza jeszcze, że tkwi w niej jakaś istota. Padmasambhawa ma jasno
określoną postać, choć jest nieoddzielny od pustki; tak samo jest z wszystkimi innymi przejawieniami.
To jest kubek, który mogę trzymać w ręce i który możemy wszyscy zobaczyć. Ten kubek nigdy nie narodził się jako kubek, ten kubek jest niezrodzony, choć jest także nieprzerwany w ukazywaniu formy kubka. Gdybym go
upuścił i by się stłukł, moglibyśmy powiedzieć: „Oj, on zabił kubek”, lecz co
by zostało zabite? Czym jest kubkowość kubka? To kluczowa sprawa, którą
musicie naprawdę zbadać sami dla siebie i uzyskać jasność w tej kwestii, bo
inaczej podobne zwrotki nie mają wielkiego znaczenia. Musimy rozpoznać,
że przez nasze własne zestawy przekonań działamy tak, jakby ten kubek istniał sam z siebie. Jeśli jednak przestanę go trzymać, to upadnie, potłucze
się, a zatem nie istnieje sam przez się, jest tutaj, bo trzymają go moje ręce.
To umysł oddziela kubek od moich rąk, lecz jeśli moja ręka oddzieli się od
kubka, to on upadnie, pęknie, a wówczas nie będzie już na co nakładać naszej
koncepcji kubka.
Tak samo jest z ludźmi. Wyobrażamy sobie, że oni naprawdę istnieją,
lecz naturalnie, wiemy obserwując własne ciało, że zawsze się zmieniają;
jemy a potem wydalamy, pijemy i sikamy, czyścimy zęby, rosną nam włosy
i paznokcie, a na bardziej subtelnym poziomie wiemy również, że przez cały
czas zachodzą psychologiczne zmiany. Ciało jest procesem. Nie ma w nim
osobnej substancji, choć jest pewna ogólna ciągłość formy. A to znaczy, że
Jamesowość Jamesa, Robertowość Roberta to rodzaj złudzenia, bo Robert
nigdy nie narodził się jako rzecz, ale Robert nieustannie Robertuje.
Ten proces bycia nami podlega naturalnie wpływom bardzo wielu czynników. Ktoś coś mówi i nagle czujemy, że bardzo nam smutno. Ktoś coś mówi
i wpadamy w gniew. Wiecie, że nie mamy kontroli nad tym, jacy jesteśmy,
a jednak czujemy, że ją mamy, albo że przynajmniej powinniśmy mieć, właśnie z powodu tego zawłaszczenia, tej centralizacji, tej swoistej organizacji.
Dlaczego mielibyśmy chcieć imputować osobną wrodzoną istotę tam,
gdzie nic nie ma? To leży w uwarunkowaniu imputującego. Wskutek siły
niewiedzy powstaje to poczucie bycia oddzielnym ja, a to oddzielne ja potrzebuje gdzieś odpocząć, potrzebuje na czymś usiąść, więc zasiada na swoim
poczuciu ucieleśnienia. To ucieleśnione bycie, ponieważ jest połączone z innymi ludźmi, potrzebuje również pewnej stabilności w otoczeniu, aby móc
poczuć się bezpiecznie.
Bliskość innych ludzi daje czasem satysfakcję, lecz często też bardzo
przeszkadza. Na przykład mówimy rzeczy w rodzaju: „Aj, nie mogę myśleć
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o pracy. Zawsze gdy mam problemy w związku, to czuję ciągle te emocje
i cały czas myślę ‘Dlaczego on to powiedział? O co mu chodziło?’” Dzieje
się tak ponieważ nasza tożsamość, poczucie siebie mocno się wplotło w relację z inną osobą. Tak jakby drugi człowiek stał się podstawą naszego życia,
a więc kiedy ten drugi się nieco poruszy, całe nasze życie drży w posadach,
a wtedy nie wiemy już kim jesteśmy. W takich okolicznościach pragniemy
pokrzepienia, tego by ktoś nam powiedział, że jest ok, że nadal jesteśmy kimś
ważnym, kochanym i upragnionym, dlatego wszystko będzie tak jak dawniej.
Podstawowy wzorzec, jak już zauważyliśmy, to niewiedza, brak, rdzenny niepokój, poczucie oddzielnego ja, podtrzymywanie niepokoju, nieustanne zajęcie kontrolowaniem siebie i innych, nabrzmiewające emocje, uczucie utraty kontroli, zmaganie się z przywróceniem kontroli, żadnego odpoczynku,
zawsze przy robocie.
Linijka mówi dag dzin me pej ngang la sziog co znaczy, że pozwalamy
całemu polu percepcji powstawać bez żadnego oddzielenia. Na przykład, patrzę teraz i widzę was wszystkich jak tu siedzicie. Widzę ściany, jakieś kwiaty
na stole i tak dalej, i jest to jedno całościowe dzianie się o aspektach stabilnych i dynamicznych. Całość jest polem, ze mną włącznie, to jeden proces.
Nie jest tak, że tu siedzi jedna osoba, tam następna i dalej kolejna, a każda
tworzy oddzielny byt o własnej historii i bazie. Wszystko powstaje razem,
w tym samym momencie.
Następna linijka mówi zung dzin dag pa sal tong lha ji ku: „przez oczyszczenie poczucia prawdziwych, samoistnych przedmiotów na zewnątrz
i prawdziwego, samoistnego kogoś wewnątrz, kto potrzebuje polegać na
przedmiotach, objawiona zostaje forma czy też ciało bóstwa”. Przedmiot
lgnięcia, umysł dokonujący aktu lgnięcia, są stworzone dla siebie nawzajem, ponieważ oba działają na poziomie przypisywanej tożsamości. Kiedy je
oczyszczamy, innymi słowy porzucamy te imputacje, to nadal są przedmioty
na zewnątrz i nadal jest wewnątrz umysł, lecz są rozluźnione. Wszystko staje
się lżejsze, swobodniejsze, a przez to bardziej spontaniczne. Więcej jest możliwości bezpośredniej interakcji. Kiedy to osiągamy, mamy doświadczenie
przejrzystości i pustki, które jest istotą ciała bóstwa.
Gdy patrzymy na ciało Padmasambhawy, to naturalnie coś widzimy, nie
ma w tym jednak substancji. Padmasambhawa przejawia się z pustki, a potem do pustki powraca. Kiedy widzimy wizerunek Dordże Drolo, możemy
pomyśleć: „O, to bardzo silna postać, nie chciałbym jej spotkać ciemną nocą”.
Ale co czyni Dordże Drolo silnym? Czy to fakt, że jest w nim bardzo realny,
bardzo twardy Dordże Drolo czy też fakt, że jest to określony sposób prze-
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twarzania? Dordże Drolo jest określoną formą manifestacji, ruchem energii.
To niezrodzona energia dharmakaji wolna od karmicznych impulsów.
To kluczowa sprawa. To bardzo proste, lecz musimy to w naszych umysłach
przerabiać raz po raz, dzień za dniem, chwila po chwili. Kiedy doświadczam
siebie jako Jamesa, to podstawą mojego istnienia jest masa konstruktów
utrzymywanych w alaji, w kun szi nam pa szie pa, na najgłębszym poziomie
dualistycznej, organizującej świadomości ja, świadomości jako mnie. Wobec
braku obecności naturalnego stanu, właśnie to wydaje się podstawą mojego istnienia. A jednak ta pozorna podstawa jest tak naprawdę manifestacją
pustki. Ona nie jest samoistna, ale ja myślę, że jest, ja czuję, że jest. Oto czym
jest niewiedza. A potem myślę: „Och, pochodzę od siebie, jestem po prostu
na wskroś sobą” zamiast myśleć: „To pustka”. To wielkie pomieszanie. Oto
czym tak naprawdę jest niewiedza – jest ona błędem [ang.mis-take].
Weźmy na przykład dziecko, które wychowało się w mieście. Pytasz:
„Skąd się bierze jedzenie?” a ono mówi: „Z supermarketu”, bo takie miało
realne doświadczenia. Jedzenie w supermarkecie jest zapakowane w plastik,
każda kapustka czy kawałek brokuła jest owinięty celofanem, tak że staje się
zupełnie zapieczętowanym osobnym kawałkiem brokuła. A wtedy nie do
pomyślenia jest, że rośnie na polu. Jeśli zobaczymy go na polu, to widać, że
ma korzenie w ziemi, że się łączy ze słońcem i deszczem i tak dalej, ale w supermarkecie wygląda jak oddzielona rzecz, całkowicie sama w sobie. Oto
czym jest dla nas narodzić się, czujemy się oddzieleni i osobni, świeżutko
z supermarketu mamusi.
By wesprzeć nasze ponowne osadzenie się w nas samych i ponowne osadzenie się świata w jego prawdziwej podstawie, czyli pustce, modlimy się do
guru, który samoistnie wyzwala przywiązanie lub pożądanie. Ten guru to nasza własna obecność. To stan medytacji, w którym nadal powstają pragnienia,
ale nasza rozluźniona i spokojna obecność jest niczym powierzchnia lustra,
tak że przedmioty pożądania nadal powstają, ukazują się, lecz potem odchodzą na powrót w pustkę, bo nie jesteśmy już dłużej tylko niespokojnym ego,
by obarczać je jakimś szczególnym znaczeniem. Nie chodzi o to, że myśli,
odczucia i wrażenia są złe, nie trzeba ich porzucać jako takich. Przy integracji przejrzystości z pustką doświadczamy bezpośrednio, że nie ma zagrożenia
ze strony przywiązań, a zatem możemy bawić się kreatywnością imaginacji,
tańczącej w tym pustym i otwartym świecie.
Wczoraj mały Paul biegał dokoła z wielkim kijem jako bardzo niebezpieczny gość, który zamierzał robić straszne rzeczy, a my patrzyliśmy na niego i mówiliśmy: „O tak, Paul jest bardzo niebezpieczny”, choć jednocześnie

230

Być Guru Rinpocze

wiedzieliśmy, że taki nie jest. On wie, że nie ma tak wielkiej siły, lecz wie
także, że chce być potężny, potrzebuje więc byśmy wierzyli, że taki jest, bo
inaczej jego bezsilność będzie dla niego zbyt przerażająca. To jedna z najwspanialszych właściwości naszego umysłu, fantazja, żywa zdolność tworzenia i imaginacji, która oznacza, że potrafimy budować wszelkiego rodzaju
rzeczywistości i w nie wierzyć, a potem je rozpuszczać. Dobrze to znamy:
na plaży można budować zamki z piasku, można należeć do amatorskiego
teatru, można sprawiać, że będą się działy różne rzeczy, a potem przedstawienie się kończy i wracamy do domu. Problem z samsarą jest tego typu, że
zaczynamy zamieszkiwać teatr, a potem już nie pamiętamy gdzie jest nasz
dom. Dharma tak naprawdę jest powrotem do domu. To nie znaczy, że trzeba porzucić teatr. Można tam wrócić, bo nadal tkwi tam uwięzionych wielu
ludzi, a zatem ciągniemy to przedstawienie wspólnie z nimi, mając jednocześnie kontakt z domem. To jest współczucie.







DI TAR NA ŁEJ JUL DU DRAG PA JI
NIEN DANG MI NIEN DZIN PEJ DRA NAM KUN
DRAG TONG SAM NO DRAL ŁEJ NGAG LA SZIOG
DRAG TONG KJE GAG ME PA GJAL ŁEJ SUNG
DRAG TONG GJAL ŁEJ SUNG LA SOL ŁA DEB
UR GJEN PE MA DZIUNG NE LA SOL ŁA DEB

Co się tyczy tego, co słyszymy, dźwięków, które zwykliśmy nazywać
przyjemnymi bądź nieprzyjemnymi — utrzymuj stan dźwięku i pustki, wolny
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od wpływu różnicujących myśli. Dźwięk i pustka to Mowa Buddy, której nic
nie ogranicza. Modlę się do Mowy Buddy, dźwięku i pustki.
Modlę się do Urgjen Pema Dziungne.

Słyszane przez nas dźwięki, miłe i nieprzyjemne, wszystkie których się
chwytamy, to nasze własne rozróżnianie. Dźwięki czy też słuch, to jedyny
zmysł, który bardzo trudno wyłączyć. Pustka nie znaczy, że możemy je wygłuszyć. Tutaj interesuje nas, w jaki sposób przyjmujemy znaczenie dźwięku
za prawdziwie istniejące. Oto dlaczego mantrujemy. Mantra to dźwięk pustki: om om om om om, ła ła ła ła ła, bla bla bla bla. To właśnie robimy. Przez
cały czas zachodzi ruch od znaczenia do jego braku, od braku znaczenia do
pustki, od pustki do braku znaczenia, do znaczenia, w górę i w dół, pulsacja.
Widzimy wówczas, jak do otwartej, pustej, czystej jakości dźwięku dodajemy
semantyczną wartość.
Wiele metod medytacji używa dźwięku, ponieważ dźwięk potrafi w pełni zaabsorbować naszą uwagę. Dźwięk to po prostu energia. O ile nie robisz
hałasów, nie będzie dźwięku. To ruch energii, tak jak dźwięk powstający w tej
chwili dzięki wibracjom strun głosowych w moim gardle – rrrrrrrrr. Jeśli
zatrzymać te wibracje nie będzie dźwięku. Cały ten świat także jest wibracją.
Gdy ona się kończy, kończy się świat. Kiedy w czasie medytacji rozpuszczamy się w świetle, to światło jest wibracją, jak już dobrze wiemy, a potem znika światło, wibracja się wycisza, nie ma nic, tyko przestrzeń, nienarodzona.
Jednak ta niezrodzona natura jest pełna rezonansu, zaczynają się wibracje,
a wtedy mamy energię i światło, myśli, odczucia i tak dalej, i znów jesteśmy
w tym świecie.
Kiedy wykonujesz mantrę, pozwól sobie naprawdę być obecnym w tym
dźwięku, jako dźwięk, i obserwuj różne właściwości doświadczenia, kiedy
tak skupiasz się kolejno na wrażeniach wynikających z mantrowania, dźwięku mantry, a potem znaczeniu. Dźwięk pozwala nam dostrzec powiązanie
między pustką a formą semantyczną, oto dlaczego wiąże się z sambhogakają.
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DI TAR JI KI JUL DU GJU ŁA JI
NION MONG DUG NGEJ TOG PA CZI SZIAR JANG
NGON SY DZIE CZIE LO JI CZIE MI SZIUG
GJU ŁA RANG SAR SZIAG PE CZIE KUR DROL
RIG PA RANG DROL GI LA MA LA SOL ŁA DEB
UR GJEN PE MA DZIUNG NE LA SOL ŁA DEB

Co się tyczy obiektów umysłu, nieustannego ruchu myśli powodowanych pięcioma truciznami, nie podążaj za myślami o przyszłości i przeszłości. Kiedy
porzucisz niespokojny ruch myśli, pozostawiając go samemu sobie — zostanie
on wyzwolony w dharmakai. Modlę się do Guru samowyzwalającej,
podstawowej świadomości. Modlę się do Urgjen Pema Dziungne.

Umysł nieustannie się porusza, w jego charakterze leży być zajętym, zawsze coś się dzieje. Nie martw się ruchem umysłu. Musimy natomiast uważać
na sztuczną aktywność naszego intelektu, inteligencji. Dajcie po prostu przestrzeń wszystkiemu, co się wydarza, nie wyczekujcie kolejnych myśli, śledząc
ich tok, i nie gońcie za przeszłymi myślami, starając się rozstrzygnąć znaczenie czegoś tam. Naturalnie, żyjemy w świecie razem z innymi i nie unikniemy przemyśleń. Planowanie jest czymś koniecznym. W pewnym sensie nieuniknione jest zajmowanie się różnymi sprawami. Ktoś kto ma dzieci musi
się zastanawiać: „Boże, czemu one to robią?” i : „Ciągle myślę dlaczego..”.. Nie
da się być rodzicem i nie mieć takich przemyśleń, dlatego naprawdę ważne
jest uchwycenie subtelnej kwestii w tej instrukcji. Nie chodzi o to, że nie powinieneś tego robić, ale pozostań obecny, trwaj w obecności, kiedy rozgrywa
się działanie, a wówczas nie stopisz się zupełnie z działaniem. Nie gub się
w nim, lecz jednocześnie nie próbuj całkiem zablokować jego powstawania.
Ogólnie rzecz biorąc nasze społeczne relacje są umowne. Rodzice zawierają swego rodzaju kontrakt ze społeczeństwem, by móc opiekować się swy-
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mi dziećmi. Ludzie, którzy decydują się na małżeństwo, zawierają kontrakt,
że będą razem. Ludzkie związki nie objęte umowami zmieniają się bardzo
szybko. Coś powstaje z powodu energii, a potem, jeśli nie podtrzymuje tego
umowa, znów zanika. Zależność, współzależne powstawanie, buduje strukturę świata, w którym żyjemy. To coś jak zbieg okoliczności, zbieżność zdarzeń przy pewnym udziale przypadku. Trzeba dołożyć starań, aby utrzymać
określone struktury, lecz to nie to samo co sztuczność. Wysiłek może być tak
energią otwartości jak i niespokojną kontrolną funkcją ego. Nasze uwarunkowania determinują to jak manifestuje się ja.
Częstokroć gonimy własne myśli, ponieważ szukamy czegoś trwałego.
Rozbudowujemy struktury, bo sądzimy, że można na nich polegać. A jednak
faktyczna nietrwałość wywiera nacisk na wszystkie struktury. Wiarygodność
w potocznym znaczeniu musi opierać się na umowach, gdyż jest walką przeciwko nietrwałości, przejawienie świata nie jest wiarygodne, nie można na
nim polegać. W związkach bardzo ważne jest odróżnienie wygody od otwartości. Ego szuka komfortu. Ego chce by inni byli wiarygodni, niezawodni,
a także, bardziej intymnie, szuka wygody we wzorcach myślowych. Oto co
znaczy to nyn sy dzie czie. Znaczy, że wikłamy się w myśli, owijamy się wokół
nich i przez nie stwarzamy własną tożsamość.
Padmasambhawa przychodzi i odchodzi. Naucza nietrwałości, a w nietrwałym świecie możemy przetrwać tylko, jeśli nie polegamy na konkretnych rzeczach. Oto cała nauka dharmy. Na to właśnie wychodzi. Nie ma tu
sprzeczności. Im więcej obarczasz innych konkretną realnością i próbujesz
się na nich opierać, tym bardziej narażasz się na zdradę. Wymaga się, byśmy
pracowali z tym jak jest, a nie próbowali narzucać własne fantazje, sztuczne
konstrukcje. Praca z tym co jest oznacza obecność w danej chwili, na ewoluującym wierzchołku teraźniejszości.
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CZI TAR ZUNG PEJ JUL NANG DAG PA DANG
NANG TAR DZIN PEJ SEM NI DROL ŁA DANG
BAR DU O SEL RANG NGO SZIE PA RU
DY SUM DE SZIEG NAM KI THUG DZIE JI
DAG DREJ RANG GJU DROL ŁAR DZIN GI LOB

Dzięki utrzymywaniu pierwotnej czystości wszystkich zewnętrznych zjawisk
oraz wyzwoleniu chwytającego umysłu z więzów i ograniczeń dualizmu
rozpoznaje się świetlistą przejrzystość natury umysłu. Obyśmy wszyscy
stosując tę metodę oraz dzięki współczuciu Buddów przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości uzyskali błogosławieństwo
wyzwolenia naszych umysłów.

Zewnętrznie, przedmioty których się chwytamy zostają oczyszczone, już
nas nie łowią, a umysł, który może się chwytać, czy też chce zależeć, polegać
na rzeczach, chce budować na konkretnej podstawie, zostaje wyzwolony. Dające się chwytać przedmioty i chwytający umysł są niczym rzepy: gdy tylko
się łączą, przylegają mocno do siebie; albo inaczej – jedno jest jak hak a drugie jak obręcz. A tutaj próbujemy mieć dwie obręcze, obie są zamknięte więc
nie mogą się o siebie zahaczyć. Kiedy to się wydarza, powstaje sposobność
rozpoznania naturalnej przejrzystości własnego umysłu. Przejrzystość jest po
prostu cechą nie wikłania się w sprawy. Z całą pewnością wszyscy już mieliśmy tego typu doświadczenie w jego najzwyklejszej postaci. Jest ładny letni
dzień, idziemy sobie szczęśliwi i czujemy się połączeni ze wszystkim dokoła,
rozglądamy się, wszystko wygląda wspaniale. To rodzaj szczęścia. W środku
tego doświadczenia nie odrzuca się niczego. Człowiek czuje się lżejszy, po
prostu rozpoznaje: „O, jestem częścią tego świata, a ten świat...powstaje jako
doświadczenie..”. W takiej chwili, jeśli wiesz jak patrzeć, to patrzysz prosto
w samo sedno: pustą istotę.
Dalej tekst mówi: „Dzięki dobroci buddów trzech czasów, ja i wszystkie
istoty podobne do mnie, obyśmy wyzwolili nasze strumienie indywidualnej
tożsamości”. Rang gju znaczy strumień indywidualnej tożsamości, ciągły przepływ, który sprawia, że czuję się sobą. W sanskrycie to się nazywa santana,
a jeśli znacie muzykę Carlosa Santany, to jest bardzo podobna, ciągle się powtarza i powtarza i powtarza. Wyzwolenie tej powtarzalności, która przypomina pociąg, nie oznacza, że przestaniemy istnieć czy znikniemy. Pozo-
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stajemy takimi samymi ludźmi. Jest tylko tak, że zamiast trwać zanurzonym
w horyzontalnym ruchu uwikłania w ciągłe konstruowanie swego życia, rozluźniamy się w stanie lustra, a własne życie ukazuje się jako doświadczenie,
nie zaś jako tożsamość, a zatem pozostaje więcej przestrzeni i przejrzystości
kosztem nerwowego obarczania.





DE TAR SOL TAB CZIE NI DZIEN PAR TOG
NANG RIG SAL TONG DZIA O THIG LEJ KHAM
CZIAG TSEN KU DANG JE SZIE NGON GJUR NE
KA DAG LHUN DRUB DO MEJ TSAL DZOG SZIOG

Zgodnie z tym, o co się modliłem, niechaj urzeczywistnię pierwotną naturę
— taką jaka jest — z jej podstawową świadomością, zjawiskami,
świetlistościąi pustką, ze sferami kropli mądrości tęczowego światła.
Niech boskie symbole, kaje, pierwotne i najwyższe mądrości zamanifestują się
dla mnie i we mnie. Obym całkowicie urzeczywistnił pustkę.

Trwanie w naturalnym stanie, wszystkie aspekty powstają jako pustka: zjawiska, przejrzystość, obecność; niezakłócona integracja ukazywana
w przejawieniach, bańki światła w kolorach tęczy, bańki zwane thigle, podobne trochę do mydlanych baniek jakie lubią robić dzieci. W tym wymiarze
wszystko pojawia się w pełni ukształtowane, bez wysiłku, z pełnią wszystkich
właściwości. Dzięki temu zaczynamy całkowicie ufać temu procesowi, dalej
się rozluźniamy i porzucamy nerwową aktywność.
Tybetański jest tak cudownym językiem, że potrafi oddać te wszystkie
niesłychanie złożone terminy w piękny sposób. Nie da się tego zrobić w językach europejskich, przez co musimy tworzyć te zawiłe konstrukcje, które
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zawsze brzmią tak ciężko, podczas gdy w tybetańskim brzmi to lekko niczym
poezja. Wszystko czego doświadczamy, to energetyczne przejawienie naturalnej czystości. Nie ważne jakie ma cechy, czy jest ładne czy nie, łatwe czy
trudne, zawsze jednak ma tę samą podstawę. Przejawienie określa się przez
naturę jego podstawy, a nie przez względne cechy jakie ukazuje.

F. Praktyka
Strażników Dharmy






RAM JAM KHAM OM A HUNG
HUNG GU DEN LA MA SANG GJE DAM PEJ CZIE
PHAG PEJ GEN DUN KU SUM JONG DZOG LHA
JI DAM GJU DE SZI DRUG KHAN DROJ TSOG
PE MA DZIUNG NE DRANG SONG MON LAM DRUB

Hung. Guru — dzierżawca dziewięciu linii, Budda i prześwietna Dharma,
szlachetna Sangha i Bóstwa trzech doskonałych Kai, Jidamy czterech i sześciu
rodzajów tantr oraz orszaki Dakiń, Padmasambhawa, święci mędrcy i ci,
którzy zrealizowali swoje dążenia.
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CZIAG DRUG JAB JUM TEN SUNG JONG DZOG LHA
GON CZIEN MA NING DE NGA TSOG KI DAG
E KA DZA TI DUR THRY MA MO SUM
RE TI MA DUN TEN MA CZIU NI PO
LHA CZIEN SOG PUR DRAG SZIUL NI MA SZION

Szescioramienny Mahakala ze swą partnerką — bóstwo jednoczące
wszystkich Strażników Dharmy, Mahanath, Manig Denga (pięć rodzajów
bezpłciowych istot) i Tsog Ki Dagpo, Ekadzati i trzy Durthry Mamo; Remati
(Mahakali), Łangi Madun (strażniczki Czenrezi) i Tenma Cziuni; Lhaczien,
Sog Pur, Dragsziul i Nima Szionu;





ZA DY PU DRI DOR LEG NIEN THANG LHA
TONG PON JAB JUM KU NGA KJA TSEN DUN
THU CZIEN DE SZI TRAB ZANG SZI TER DAG
DUR THRO DAG PO DAM CZIEN NOR LHEJ TSOG

Zady Pudri, Dorleg i Nien Thanglha; Tongpon z towarzyszką, Kunga i
Cziabtsandun, Thuczien Deszi, obrońcy skarbu Trabzang, władcy ziemi i
władcy skarbu, władcy cmentarzy, orszaki dzierżawców ślubowań i bóstwa
zapewniające pomyślność,

Praktyka Strażników Dharmy
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DO NGAG TEN SUNG CZIE KJONG SUNG MEJ RIG
CZI NANG SANG ŁEJ LHA SIN DE GJE MAG
ZANG RI TSEN GO PUN DUN LA SOG PEJ
DZAM LING SZI DAG TER DAG LU NIEN SOG

Wszyscy Strażnicy Dharmy, armie ośmiu zewnętrznych, wewnętrznych
i tajemnych grup Lhasin; Zangri Tsengo Pundun i inni. Wszyscy władcy
ziemi, władcy skarbów i wężowe bóstwa całego świata.







MA LY DIR SZIEG DEN SZIUG GY CZIAG TSAL
CZI NANG SANG SUM CZIO PEJ TRIN GI PUNG
CZIO JON SZIAB SIL ME TOG DUG PY DRI
NANG SAL DRI CZIAB SZIAL ZE ROL MOJ DRA
ZUG DRA DRI RO REG DZIA CZIE LA SOG
GJAL SI NA DUN TA SZI DZE GJE KI
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Proszę, przyjdźcie tutaj wszyscy bez wyjątku i zasiądźcie na przygotowanych
dla Was miejscach. Kłaniam się Wam i składam liczne zewnętrzne,
wewnętrzne i tajemne ofiary — wodę do picia, wodę do obmycia stóp, kwiaty,
kadzidła, lampki, wonności, jedzenie, muzykę, formy i dźwięki, zapachy,
smaki, obiekty dotyku, naturalny stan, siedem atrybutów monarchy i osiem
pomyślnych symboli.








THUG DAM KONG SZING NONG PA CZI CZI SZIAG
KHO GUJ LONG CZIO DZIUNG ŁEJ SANG DU KI
MI TSANG NIE KJON SANG SZING KANG ŁEJ DZE
LHA LU MI JI PAL DZIOR DANG KI KANG
MEN TOR RAK TA SER KJEM DI SZIE SZIG
MA HA PAN TSA RAK TA BA LING TA
SAR ŁA PU TSA KHA KHA KHA HI KHA HI

Oby te ofiary w pełni Was zadowoliły, obyście wybaczyli wszystkie błędy
i uchybienia, jakie popełniłem. Pachnący dym, unoszący się z niosących
zadowolenie substancji, usuwa z nich wszelkie nieczystości i błędy.
Zaspokajam Was bogactwami pochodzącymi ze światów bogów, nagów
i ludzi. Proszę, przyjmijcie amritę, tormę, raktę i serkiem, pięć wspaniałych
eliksirów, raktęi tormę. Proszę, jedzcie i pijcie wszystkie te ofiary,
jedzcie i pijcie te ofiary.
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Jestem przekonany, że Niemcy mogły jakieś dwa tysiące lat temu wyglądać tak, jak dziś wygląda Tybet, natura jest tam bardzo żywa. Góry mają
swoich bogów, rzeki swoich, niebo, ziemię i świat podziemny zamieszkują
duchy. Każde miejsce, zjawisko, siła jest pod wpływem jakichś lokalnych sił.
Gdy Padmasambhawa udał się do Tybetu, napotkał wiele potężnych, miejscowych bóstw i duchów, które tam czczono i dla których wykonywano rytuały według różnych dawnych obrządków. Dzięki mocy swej medytacji doprowadził nie tyle do ich nawrócenia, co do przymierza tych energii z dharmą,
tak że zwróciły się ku dharmie, a w szczególności zaangażowały w jej obronę
zamiast ją atakować i podkopywać.
Już tylko dlatego Padmasambhawa powinien zostać świętym patronem
ruchów ekologicznych. O ile mi wiadomo, we wszystkich pozostałych buddyjskich krajach, kiedy wprowadzano tam buddyzm, powstawał rozłam między życiem monastycznym a kultami lokalnych bóstw, a te, chociaż ich nie
niszczono, zostały przekazane miejscowym szamanom i kapłanom, którzy
wchodzili w specyficzny trans, leczyli i tak dalej. Mnisi się tym w ogóle nie
zajmowali, a zatem był pewien podział. W krajach chrześcijańskich naturalnie wymordowaliśmy szamanów, mamy więc bardzo radykalne podejście do
kwestii rozprawiania się z lokalnymi bóstwami. Niemniej Padmasambhawa
zdołał zintegrować formalną, złożoną buddyjską kosmologię i system medytacyjny, z bardzo prostym wiejskim kultem energii. Ta integracja okazała
się ogromnie ważna dla utrzymania niedualnego zrozumienia. Kiedy Padmasambhawa spotkał te miejscowe bóstwa, wymusił na nich zobowiązanie
do wspierania dharmy. Wprowadził określone rytuały ich kultu, albo przynajmniej ofiar dla nich, oraz specyficzne mantry, by nad nimi zapanować.
Te praktyki wykonuje się do dzisiaj, jako że umowy muszą być odnawiane
każdego dnia.
Ogólnie rzecz biorąc, zawsze wizualizujemy siebie w postaci Padmasambhawy, zanim wykonamy praktykę strażników. Musimy pamiętać, że to nie
są tylko jakieś tam symbole czy wyobrażenia Tybetańczyków, ale specyficzne
energie, moce, a jeśli się je wywoła, otrzymuje się określone rezultaty, one
faktycznie coś robią. Z jednej strony mamy bardzo wysokich obrońców dharmy, którzy działają na poziomie bodhisattwów, tak jak Mahakala, a z drugiej
są bardzo dzicy i niebezpieczni strażnicy dharmy, których trudno w ogóle
uznać za buddystów i z którymi trzeba się obchodzić bardzo ostrożnie.
Buddowie mają naturalnie wiele wyrozumiałości. Dlatego jeśli powiesz
buddzie: „Będę się do ciebie modlić codziennie” a później tego nie robisz, to
budda powie: „Ech, ludzie się za bardzo nie zmieniają!” Nie będzie zbytnio
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zaskoczony. Ale niektórzy z tych obrońców dharmy są zupełnie inni. Jeśli
powiesz: „Będę ci codziennie składał ofiary”, to wrócą i powiedzą: „Ej! Gdzie
jesteś?!” Są niczym mafia, nie zapominają o zbieraniu swego haraczu. Jeśli
nawiązałeś z nimi kontakt, a potem ich zdenerwujesz, potrafią sprowadzić
wszelkie choroby, dolegliwości i kłopoty. Dlatego ten rodzaj praktyki trzeba
robić bardzo ostrożnie, niezależnie czy się ją wykonuje rzadko czy często.
Zaczynamy od oczyszczania ofiar, a potem rozpoznajemy wszystkich gości. Są tam buddowie i sangha, trzy kaje, wszystkie bóstwa życzeń, wszystkie
wzniosłe postacie, łącznie z Padmasambhawą i innymi wielkimi. Potem są
sami obrońcy dharmy. Kultura tybetańska była oparta na silnej hierarchii,
trochę jak chińska, zatem kiedy wchodziło się do tybetańskiego domu, siadało się na podłodze w rzędach, i tak jak w klasztorze, zawsze otrzymywało
się miejsce odpowiednio do swej rangi. Ludzie byli bardzo wrażliwi na kwestię statusu i łatwo było kogoś obrazić. Strażnicy i lokalne bóstwa są tacy
sami. Jest osiem głównych kategorii duchów, a potem istnieją jeszcze inne
podziały. Trzeba się z nimi odpowiednio obchodzić. Jeśli jednego dasz przed
drugim, duchy mogą być zazdrosne i będziesz mieć kłopoty. Dlatego kiedy
wkraczamy na ten obszar, musimy być bardzo uważni. Często dla ludzi Zachodu to nie ma wielkiego znaczenia, musicie więc znaleźć swą własną drogę
w tej dziedzinie, ponieważ jest to coś naprawdę obcego naszej współczesnej
kulturze.
Na przykład, mieliście tutaj ostatnio burzę, która powaliła wiele drzew,
więc mogliście odczuć tę moc, ten wiatr. Kto zdmuchnął te drzewa na górze?
W Tybecie odebrali by to tak: ktoś by pomyślał na przykład: „Oj, nie złożyliśmy ofiar na tym wzgórzu”. Potem idą i robią pudżę, aby uspokoić miejscowego ducha, który spowodował te zniszczenia. Wierzą, że pudża tu coś zmieni. Tybetańscy lamowie w dużym stopniu tak zarabiali na chleb, ponieważ
wieśniacy znacznie częściej płacili im za robienie pudży dla celów lokalnych,
niż dla spraw uniwersalnych. Było więc życie klasztorne dla oświecenia, oraz
relacje z wieśniakami, związane bardziej z zarządzaniem i władzą. Chodziło o to, by deszcz spadł w określonym czasie, nie było gradobicia, przez co
udawały się zbiory. W wielu dolinach Tybetu stanowiło to kwestię życia lub
śmierci, dlatego poczucie, że się wie jak sobie radzić z tymi energiami było
tak ważne.
Utrzymujemy więc wizualizację siebie jako Padmasambhawy i recytujemy tekst w zdecydowany, wyraźny sposób. Musicie być tutaj silni, bo te istoty
szanują siłę. W tekście wymienia się imiona wielu bóstw. Potem jest powiedziane: „Przyjdźcie tutaj, bez wyjątku. Siadajcie na tych miejscach. Składamy
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pokłon. Składamy te zewnętrzne i wewnętrzne ofiary, całe wielkie ich stosy, całe góry. Ofiarujemy wam coś do picia, do umycia stóp, wodę, kadzidła
i tak dalej. Składamy wam ogólne ofiary oraz wszystkie ładne rzeczy tego
świata”. Chcemy by spełniali swe zadania, czyli strzegli dharmy i zachowali
świat w harmonii. Składa się te ofiary właśnie po to, żeby była harmonia.
W tybetańskich klasztorach praktyki strażników dharmy robiło się codziennie przez cztery godziny. Było tam specjalne pomieszczenie dla strażników,
gdzie przesiadywało dwóch lub trzech mnichów, którzy wykonywali te wielogodzinne pudże.
Chcemy by nasi goście byli zadowoleni, spokojni. Mówimy więc: „Proszę, bądźcie szczęśliwi, niech was to zadowoli, wybaczcie wszelkie nasze
błędy i pomyłki”. Bardzo często były też ofiary całopalne, ofiary sang, z igieł
jałowca, albo z innych aromatycznych liści. „Przez ten pachnący dym usunięte zostają wszystkie nieczystości ofiar, dlatego bądźcie z nich zadowoleni,
oraz z wszelkich błyszczących bogactw bogów, nagów i ludzi”. To oznacza
całe bogactwo na ziemi, ponad i pod nią. Potem jest powiedziane: „Prosimy,
przyjmijcie te zwyczajowe ofiary, amritę, tormę, raktę oraz ser kjem, specjalną
miseczkę ofiarną dla strażników dharmy, wypełnioną zwykle arakiem, a czasem herbatą. Potem jest mantra ofiarowania, którą powtarzamy trzy razy.








DE TAR KONG SZING THRIN LE CZIOL ŁA NI
MI THUN KJEN DOG THUN KJEN JI SZIN DRUB
DZIE SU DRO NA SU KJEL KHA DZIN DZO
SZI LA DUG NA DONG DROG GJAB TEN GI
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DAG GI LY SOG LONG CZIO NGA THANG NAM
KJE LA TEN DZUG NGA SOL NIER DU TE
NAM JANG DRAL ME LY DANG DRIB SZIN DROG

Zaspokojeni w ten sposób, kontynuujcie Waszą pracę, odwracając trudne
i sprowadzając sprzyjające i harmonijne sytuacje. Opiekujcie się mną
w podróży, łagodząc trudy drogi, pomagajcie mi i ochraniajcie gdy
zatrzymam się w jakimś miejscu. Moje ciało, bogactwo, status i wszystko inne
ofiarowuję Wam, oddając się pod Waszą przyjazną opiekę. Obyście byli
ode mnie nieoddzielni niczym cień towarzyszący ciału.











JI LA GANG SAM MA LY DRUB PA DANG
TEN DZIN KJE BU RIM DZION GEN DUN DE
JAR TSO TAR PHEL MI NUB RAB TEN CZING
NIEN DRAG DUL DZIA NGA THANG LONG CZIO GJE
SA DANG LAM GI JON TEN GONG PHEL SZING
CZIOG THUN NGY DRUB MA LY TSAL DU SOL
KHJE LA GJUN DU SOL ŁA TAB PEJ THY
TSE DIR JI SZIN ŁANG GJAL DRUB PA DANG
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THAR THUG NGA JAB ZANG DOG PAL GI RIR
DAG PEJ SZING DU THRI PEJ DROG DZO CZIG

Niech spełnią się moje pragnienia. Dzierżawcy nauk, którzy pojawiają się co
pewien czas, Sangha praktykujących — niech rozwijają się bez przerwy.
Oby wzrastała ich sława, pozycja, bogactwo, oby rozwijali się ich uczniowie.
Niech wzrastają pożądane właściwości stopni i ścieżek. Proszę, udzielcie mi
najwyższego oraz zwykłych siddhi. Dzięki tej modlitwie niech wypełni się
wszystko, czego pragnę w tym życiu — a gdy będę umierać, pomóżcie mi
i poprowadźcie do czystej sfery Ngajab Zangdopalri.










OM A HUNG SA MA JA
A MRI TA KHA KHA KHA HI KHA HI
HO NING NIE DREN PHO DREN MOJ TSOG
DAM LA MA DA SA MA JA
DAG GI SUNG MAR NGA SOL LO
SANG GJE TEN PA KHJO KI SUNG
KON CZIOG U PHANG KHJO KI TO
NAL DZIOR KU DRA KHJO KI DROL
CZIOL ŁEJ THRIN LE DRUB PAR DZO
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Ciało, Mowa, Umysł. Dotrzymajcie swoich ślubowań. Jedzcie tę amritę, jedzcie. Musicie jeść! Musicie jeść! Ho! Przyjazne nam zastępy męskich i żeńskich
sług — nie odstępujcie od waszych zobowiązań. Dotrzymajcie swoich ślubowań! Wyznaczono Was jako naszych strażników, ochraniacie nauki Buddy.
Musicie wychwalać Trzy Klejnoty jako waszych najwyższych przewodników.
Musicie zniszczyć osobistych wrogów joginów! Musicie wypełniać zadania,
które Wam powierzyłem!





GANG SZIG JI LA DREN PA TSAM GI KJANG
DO PEJ NGY DRUB TSOL ŁAR DZE PA JI
CZIE KJONG JI SZIN NOR BU KHJE NAM KI
DAG GI SAM DON MA LY DRUB PAR DZO

Samo pamiętanie o Was wystarcza, aby osiągnąć urzeczywistnienie.
Strażnicy Dharmy, jesteście jak Klejnot Spełniający Życzenia,
proszę, wypełnijcie wszystkie moje życzenia i modlitwy.





KHJE LA CZIO CZING SOL ŁA TAB PEJ THY
DAG SOG GANG DU NE PEJ SA CZIOG SU

Praktyka Strażników Dharmy

247

NE DANG UL PHONG THAB TSO SZI ŁA DANG
CZIE DANG TA SZI PHEL ŁAR DZE DU SOL

Gdziekolwiek jesteśmy, dzięki mocy powstałej z modlitw i ze złożonych Wam
ofiar, niech ustaną spory, nędza i choroby, a wzrasta Dharma i szczęście.

Teraz, zadowoliwszy ich tymi ofiarami, mówimy strażnikom: „Musicie wykonywać swoją robotę”. To nie są takie ogólne zadania jak: „Prosimy,
udzielcie nam oświecenia” albo: „Prosimy, dajcie nam szczególne siddhi”. Tutaj rozmawia się bardziej konkretnie, w kategoriach życia codziennego. Tekst
mówi zatem mi thyn kien dog czyli odwróćcie sytuacje i warunki, które są dla
nas niepomyślne. Dog pa znaczy zawracać. Jest to zasada stosowana w magii,
że jeśli ktoś rzuca na ciebie uroki, możesz je na powrót skierować nadawcy,
przez co niszczy nimi siebie. To nie my go niszczymy, lecz jego złe intencje.
Prosimy też, by wydarzyły się dobre rzeczy, których chcemy.
Potem tekst prosi, by kiedy podróżujemy, wszystko było proste i przyjmowano nas dobrze. W Tybecie było to szczególnie ważne, ponieważ w miarę podróży przechodziło się przez wymiary różnych strażników i lokalnych
bóstw. Każdy z nich mógł powiedzieć: „Hej, kim jesteś i co tutaj robisz?”
i przysporzyć ci jakichś problemów. „Również kiedy pozostajemy w tym
samym miejscu, troszczcie się o nas, upewniajcie się, że nasze sprawy idą
dobrze, nasze pragnienia się spełniają, a także, że nikt nam nie sprawia
kłopotów”. To że formy są puste nie znaczy jeszcze, że nie istnieją, to byłby
błędny nihilistyczny pogląd. Przez utrzymywanie formy Padmasambhawy
przez całą praktykę strażników nie zapominamy ani na chwilę, że wszystkie
opisane tutaj funkcje są nieoddzielne od pustki, nie ważne jak banalne i dualistyczne mogą się wydawać.
Potem tekst mówi: „Moje ciało i majątek, pozycję społeczną, całą moją
egzystencję, wszystko to wam ofiarowuję i proszę byście się mną opiekowali.
Oddaję się wam w opiekę. Nie oddzielajcie się od nas nigdy, bądźcie jak nasz
cień”. Zawsze tu będą. Gdy praktykujemy dharmę i zachowujemy otwarty
stan obecności, porzucamy nasze zwykłe skupienie na ochranianiu siebie.
W takim stanie potencjalnie jesteśmy całkiem podatni na różne rzeczy, bo
chociaż otwartość może wszystko integrować, to nie wygasza automatycznie
wszystkich niebezpiecznych energii. Kiedy robimy praktykę dharmy i wchodzimy w odmienne od zwykłych stany, wychodzimy ze zwykłego rezonansu
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ze światem, to wtedy strażnicy dharmy, który w dużym stopniu pełnią role
agentów w tym świecie, będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Możemy zatem
zaufać, że ochrona jakiej zwykle dostarcza ego, pojawi się bez wzmacniania
ego. Oni będą za nas mieć oczy otwarte, tak w tym życiu jak i w chwili naszej
śmierci, gdy będziemy podróżować do Zangdoparli. To związek oparty na
współpracy, w którym ich skupiona energia pozwala nam się rozluźnić, natomiast nasze ofiary i przypomnienia o ich dharmicznym kontrakcie, kontrolują ich, przez co gromadzą oni mniej złej karmy i pozostają blisko Padmasambhawy. A zatem to energia mandali, która pracuje dla nas i jako my sami,
pomaga nam porzucić ego w roli centrum bezpieczeństwa i aktywności.
Potem tekst opisuje ofiary pięknie przygotowane na radosne święto. To
bardzo ważne, szczególnie, gdy wykonujemy praktykę samemu, by naprawdę dobrze się bawić podczas tych ofiar. Naprawdę trzeba rozbudować w sobie poczucie, że te bóstwa faktycznie przybyły, a ofiary są częścią interakcji.
W tym sensie tworzymy tutaj rodzaj mentalnego teatru, a im więcej zaangażujemy w niego własnych uczuć i nadziei, tym bardziej żywy się stanie. Ofiarowujcie zawsze najlepsze rzeczy na jakie was stać, świeże, nigdy zaś resztki
z czegoś innego.

G. Ofiarowanie
a. Błogosławienie ofiar i zaproszenie Szlachetnych Gości
Błogosławienie substancji ofiar (Tsog)


RAM JAM KHAM OM A HUNG

Ofiary oczyszczają się ze wszystkich niedoskonałości działaniem ognia,
wiatru i wody oraz ciała, mowy i umysłu buddów. Ważne by wszystkie ofiary
osadzić w pustce, przez co obecność pozwala nam na dekonstrukcję naszego
podejścia opartego na lgnięciu do rzeczy tego świata. Nasze ciało jest ciałem
ze światła, jeżeli zatem patrzymy na tsog, na jedzenie i myślimy: „Ooo, chcę
tego..”. Albo: „Mmm, wezmę sobie więcej tamtego..”., to porzucamy własną
medytację na rzecz kawałeczka czekolady, dużej truskawki lub czegoś jeszcze. Niezbyt to pożyteczne. Jedzmy i pijmy, lecz nie róbmy tego jak świnie.
Powinniśmy zawsze robić to z obecnością.
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HUNG UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG

Hung. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen,
na drzewie Pema Gesar, w sercu kwiatu lotosu,
jesteś Ty — obdarzony wspaniałymi, najwyższymi mocami,
znany jako Zrodzony z Lotosu, otoczony przez orszak wielu Dakiń.
Praktykująci podążając za Tobą, proszę, przybądź tu,
by udzielić mi błogosławieństwa.
Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia!

Zaproszenie
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HUNG HRI RANG NANG DAG PA SANG CZIEN NGA JAB SZING KU
SUM DAG NI RIG DZIN PE MA DZIUNG
DRUB NIE TSEN CZIOG GJE DANG DAK KI CZIE
TSOG KI KHOR LO DU ŁAR SZIEG SU SOL

Hung. Hri. W tajemnej, czystej sferze Ngajab mego umysłu przebywa
Padmasambhawa, Widiadhara o naturze Trzech Kai.
Towarzyszą mu Dakinie i osiem wspaniałych form.
Przyjdźcie, proszę, by wziąć udział w tym zgromadzeniu.

W tym wymiarze, w bardzo tajemnym czystym wymiarze Zangdoparli, który jest własnym doświadczeniem – rang nang tutaj rigpej rang nang,
co znaczy, że jest to przejawienie powstające z pustki – pojawia się esencja
trzech kaji, Padmasambhawa, wraz z ośmioma formami i dakiniami, a my
mówimy: „Prosimy, przybądźcie tutaj, do tego zgromadzenia, prosimy, przybądźcie do tego miejsca gdzie jesteśmy razem”. Ngajab, gdzie mieszka Padmasambhawa, jest bardzo tajemne, bo tylko ci, którzy mają inicjację mogą
tam wejść. „To aspekt mojego umysłu i przywołuję bóstwa, które go zamieszkują, by przybyły tu na ucztę”.
W stanie medytacji wyobrażamy sobie Padmasambhawę i jego świtę, jak
zmierzają ku nam przez czyste błękitne niebo obecności. Dookoła nich są
tęcze, a oni promieniują radością.





JE SZIE LE DRUB TEN SUNG DAM CZIEN CZI
JANG GY ZAB TER CZIE KA KJONG ŁA JI
PHO MO MA NING GJU SUM DREG TSOG CZIE
DO JON TSOG KI KHOR LO DU ŁAR SZIEG
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Posiadający naturę mądrości, główni Strażnicy Nauk i Dzierżawcy Ślubowań,
a zwłaszcza ci, którzy chronią słowa tego głębokiego skarbu Dharmy, orszaki
potężnych form — męskich, żeńskich i bezpłciowych — biorą udział w tym
zgromadzeniu, gdzie znajduje się wszystko, co zadowala zmysły.




DAM DZE CZIU PHOB KAL DEN ŁANG SZI KUR
BAR CZIE KJEN SZI CZIOG THUN NGY DRUB TSOL
BEN DZA SA MA JA DZA DZA

Pobłogosławcie substancje ofiar i udzielcie zgromadzonym tutaj szczęśliwcom
czterech inicjacji. Usuńcie przeszkadzające sytuacje i obdarzcie nas najwyższym urzeczywistnieniem i zwykłymi mocami. Niezniszczalne ślubowania!
Przyjdźcie! Przyjdźcie!

Uhonorowani goście swoim błogosławieństwem przekształcają ofiary
w nektar wyzwolenia. Dzięki ich obecności na tej uczcie chcemy pozyskać
cztery inicjacje, usunąć wszystkie przeszkody i zdobyć wszelkie osiągnięcia.
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HRI GJAL KUN ŁANG CZIUG RIG DZIN PE MA DZIUNG
TSEN CZIOG GJE DANG DZIE BANG DAK KI TSOG
TSA SUM KUN DY GJAL ŁEJ KIL KHOR DU
DO JON NGA DEN ZAG ME TING DZIN ZE
DAM DZE TSOG KI CZIO PE GJE PA KONG

Hri. Widiadharo Padmasambhawo, potężniejszy od wszystkich Zwycięzców,
posiadający osiem wspaniałych form, nauczycielu dwudziestu pięciu wielkich
uczniów, otoczony orszakiem Dakiń — w mandali zawierającej Trzy Korzenie
ofiarowuję Tobie niesplamiony pokarm medytacyjnego wchłonięcia. Niechaj
zaspokoją Cię w pełni zgromadzone tu ofiary wybornej jakości.
Ofiarowujemy wszystkie najlepsze rzeczy jakie posiadamy i jakie potrafimy sobie wyobrazić, a robimy to w medytacji skupionej na jednym punkcie.
Jeśli możecie, przerwijcie zatem na chwilę i rozwińcie wizualizację ofiar.





HRI KA TER LA MA NAM KI THUG DAM KANG
JI DAM LHA TSOG NAM KI THUG DAM KANG
MA SING KHAN DRO NAM KI THUG DAM KANG
DAM CZIEN NOR LHA NAM KI THUG DAM KANG

Hri. Nauczyciele linii Kamy i Termy muszą być w pełni zadowoleni i szczęśliwi. Orszaki Jidamów muszą być w pełni zadowolone i szczęśliwe.
Dakinie — siostry i matki — muszą być w pełni zadowolone i szczęśliwe.
Dzierżawcy Ślubowań oraz Bóstwa Pomyślności muszą być
w pełni zadowoleni i szczęśliwi.
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Nieprzerwana linia kamy to otwarta linia nauczania od czasów Padmasambhawy. Była przekazywana z osoby na osobę, bez ukrywania, natomiast
linia term obejmuje też okres, gdy nauki ukryto w postaci skarbów [term]
powierzonych dakiniom. Thug dam kang znaczy: „Nie bądźcie ze mnie niezadowoleni, nie żywcie do mnie w sercu żadnej urazy. Nie gniewajcie się, jeśli
w jakiś sposób was zraniłem, czy zrobiłem cokolwiek, co was unieszczęśliwiło. Nie miejcie mi tego za złe”. To istotne, bo musimy zachować bardzo czystą linię więzi z wszystkimi tymi bóstwami, a zatem gdy mówimy thug dam
kang znaczy to: „niech nasz związek znów będzie dobry”. Bądźcie szczęśliwi
w moim towarzystwie! To konieczne, bo próbujemy zaludnić nasze doświadczenie tymi bóstwami. Potrzebujemy, by żyły w naszym życiu.







CZIO DZIN Y PEJ DRON KUN THAM CZIE KI
THUG DAM NIEN PO MA LY DER KANG LA
NE DON DIG DRIB SZI DANG TSE SO GJE
MY PA NAM SZI ŁANG DY LOG DREN DROL
CZIOG DANG THUN MONG NGY DRUB TSAL DU SOL
GU RU DE ŁA DAK KI NI SAR ŁA PU TSA KHA HI

Niechaj zostaną utrzymane i wypełnione ślubowania wszystkich gości, którzy
są godni ofiar i podarunków. Niech zostaną usunięte choroby, demony, błędy
i przeszkody. Niech rozwija się życie i zasługa. Obym posiadł cztery rodzaje
satysfakcji, obym był wolny od fałszywych przywódców. Obdarzcie mnie
najwyższą i zwykłymi mocami. Oto uroczyste ofiary dla Guru, Jidamów
i Dakiń, proszę, jedzcie je!
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Chcemy, by dzięki naszym ofiarom wszystkie uszkodzone ślubowania
i więzi zostały naprawione. A wtedy, gdy energia będzie swobodnie przepływała między nami a Trzema Korzeniami (guru, dewa i dakini) oraz strażnikami dharmy, wszystkie działania, jakich potrzebujemy zostaną spełnione. Uspokojone będą negatywne zjawiska jak choroby i problemy, a to co
pozytywne, czyli bogactwo, zasługa, długość życia, się zwiększy. Uzyskamy
moc czterech satysfakcji spojrzenia, dotyku, uścisku i stosunku, a wszystkie
nasze stwarzające kłopoty demony będą zniszczone. Uzyskamy oświecenie
i wszystkie ogólne osiągnięcia. Dlatego jesteśmy rzeczywiście przepełnieni
entuzjazmem, skoro przyjęli te ofiary.

b. Wyznanie





HO DAG CZIAG THOG ME DY NE DA TEJ BAR
RANG NGO MA SZIE LOG TOG THRUL PE DRIB
DOM SUM DAM TSIG DE RAL CZIAG NIAM KUN
TSOG KI KHOR LY KANG SZING SZIAG PAR GI

Ho. Od niemającego początku czasu aż do teraz, z powodu zaciemnień
pochodzących ziniezrozumienia i nieznajomości naszej natury, łamaliśmy
i naruszaliśmy wszystkie ślubowania hinajany, mahajany i wadżrajany.
Wyznaję błędy i ofiarowuję ganaczakrę.

Głównym źródłem wszystkich naszych kłopotów jest niewiedza. To właśnie musimy rozpoznać i naprawić, przestając ignorować to co jest, co było
zawsze, naszą własną naturę, czystą od początku. Z powodu jej nierozpozna-
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wania zostaliśmy zmyleni, przywiązani do błędnych poglądów i gubimy się
jeszcze bardziej, gdy próbujemy odszukać drogę. Wyznajemy to i wynagradzamy wszelkie poczynione krzywdy.
A w szczególności pogwałciliśmy nasze ślubowania. Nasze ślubowania
powściągliwości i moralności (winaja), nasze zobowiązania do kontroli własnego zachowania i uspokojenia swoich skłonności. Nasze ślubowania bodhisattwów, przez zapominanie o dobru innych. Nasze tantryczne ślubowania, przez zapominanie, że teraz jesteśmy już mieszkańcami świętej mandali,
o specyficznym poglądzie, medytacji i aktywności. A zwłaszcza, zapominamy o czystości własnej natury i utożsamiamy się z myślami atakującymi nas
samych, porzucamy naszą naturę buddy na rzecz przywiązania do siebie jako
do realnych, oddzielnych, samoistnych i złych. Wszystkie błędy, pomyłki,
potknięcia są uwarunkowane i nietrwałe! Nie mają mocy, by nas splamić czy
uwarunkować, bez naszego w tym udziału, bez naszej chęci, by powiedzieć:
„jestem zły” i odczuć, że to prawda, słuszna aż do samego rdzenia naszej
istoty. W pełni wyznajemy te błędy i medytujemy na Dordże Sempa, aby
ponownie połączyć się z niezmienną czystością.









OM GU RU PE MA SA MA JA MA NU PA LA JA
GU RU PE MA TE NO PA TIŚ THA DRI DHO ME BHA ŁA
SU TO KA JO ME BHA ŁA SU PO KA JO ME BHA ŁA
ANU RAKTO ME BHAŁA SARŁA SIDDHI MAME TRAJA TSATSA

Ofiarowanie

257

SAR ŁA KAR MA SU TSA ME TSIT TAM ŚRI JAM KU RU HUNG
HA HA HA HA HO
BHAGAŁAN SARŁA TATHAGATA GURU PEMA MAME MUN TSA
GU RU PE MA BHA ŁA MA HA SA MA JA SA TO A HUNG PHAT

Pięć pierwotnych mądrości. Guru Padmasambhawo, poprzez moc swoich ślubowań, ochraniaj mnie i wszystkich tych, którzy z ufnością podążają za Tobą.
Guru Padmasambhawo, musisz mnie usłyszeć, prowadzić i myśleć
o mnie. Proszę, oczyść wszystkie moje negatywności. Bądź ze mną, nieoddzielny ode mnie. Udziel mi wszystkich mocy. Uczyń wszystko, co konieczne.
Wszelkie karmiczne pozostałości w moim sercu muszą stać się pustką. Udziel
mi dharmakai, sambhogakai, nirmanakai, swabhawikakai. O, Zwycięski,
który jesteś jak wszyscy Tathagatowie, Guru Padmasambhawo, utrzymuj
mnie w swoich myślach. Guru Padmasambhawo. Niezniszczalne ślubowania.
Muszę otrzymać siddhi! Muszę wypełnić swoje ślubowania!





OM SA MA JA A SA MA JA HUNG SA MA JA BENDZA SA MA JA
DAG SZIEN GI TSE RAB KHOR ŁA THOG MA ME PA NE SAG PEJ
DIG DRIB NIE TUNG DRI MEJ TSOG THAM CZIE TSAŁA NE
DZIANG SZING DAG PAR DZIN GI LAB DU SOL

Ślubowania ciała, mowy i umysłu — proszę, wybacz moje uchybienia.
Ślubowania wadżrajany — wybacz moje uchybienia. Ja i wszystkie istoty
w niezliczonych poprzednich żywotach gromadziliśmy zaciemnienia, błędy
i splamienia sprawiające, że odradzamy się w niższych światach. Pobłogosław
nas swoją oczyszczającą mocą i oczyść wszystkie błędy i zaciemnienia.
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Integrujemy się w pełni ze stanem Wadżrasattwy, niezmienną, niezniszczalną czystością, do której nie może przylgnąć nawet najmniejsza niedoskonałość.

c. Ofiara
Przygotowanie ofiary










HUNG OM A HUNG BEN DZA GU RU PE MA THY THRENG TSAL
BEN DZA SA MA JA DZA SID DHI PHA LA HUNG
E RAM PHAT RAM DZO LA RAM NI JAM DZO TRI JAM DZO
NA MO KON CZIOG SUM GI DEN PA DANG
TSA ŁA SUM GI DZIN LAB DANG
KHAN DRO CZIE KJONG NY THU JI
NO DZIE DRA GEG GANG JIN PA
DA TA NI DU DIR KHUG CZIG
DZA HUNG BAM HO
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Pokłon. Dzięki mocy prawdy Trzech Klejnotów, błogosławieństwu
Trzech Korzeni i mocy Dakiń oraz Obrońców Dharmy — niech wrogowie
stwarzający przeszkody oraz sprawiający kłopoty przyjdą tutaj natychmiast.
Dza. Hung. Bam. Ho.

Tutaj używamy mocy prawdy Trzech Klejnotów, tego, że nie ma w nich
oszustwa, mocy błogosławieństw Trzech Korzeni, ich mocy dobra, oraz
mocy dakiń i strażników, tego wszystkiego razem, by przyciągnąć wszystkich
stwarzających przeszkody z siłą, której nie będą mogli się oprzeć. Przyciągamy tych, którzy stwarzają zewnętrzne kłopoty, na przykład kradną joginom
jedzenie, oraz tych, którzy powodują wewnętrzne problemy, na przykład
wątpliwości, rozproszenie, rozpacz. Te mantry dopadają i pętają te demony, tak że nie mogą uciec. Choć możemy czuć się przygnębieni i udręczeni
problemami naszego życia, jeśli pamiętamy o dharmie, będziemy w stanie
stawić im czoła w nieskończoności trzech kaji, i zawsze będziemy potężniejsi
niż demony, intryganci i tak dalej. Trzeba jednak jasno sobie zdawać sprawę
z tego co robimy, bo chociaż formy te są pozbawione własnej osobnej natury,
mają jednak energetyczną siłę, która wywiera określony wpływ.
Każdy z nas, jestem tego pewien, czegoś się w swoim życiu obawia. Boimy się tortur lub gwałtów albo śmiertelnego pobicia. Tego typu lęki są tutaj
ważne. Mamy tu do czynienia ze wszystkimi siłami, które mogą nas przerazić,
siłami na zewnątrz nas, siłami w nas samych, dlatego trzeba je zdecydowanie
kontrolować. Inaczej, jeśli ty nie panujesz nad swymi demonami, one zapanują nad tobą. To walka na śmierć i życie. Oto dlaczego używa się tu języka
pełnego mocy. Musimy odpowiedzieć z energią, ze stanu pustki. Oznacza to
nie wikłanie się w lękliwą mściwość, lecz bycie zrelaksowanym, otwartym
i skupionym, tak by móc się skoncentrować na powtórnym roztopieniu tych
wrogich, egocentrycznych energii w ich własnej podstawie, którą jest pustka. To nie zabawa i nigdy nie wolno lekceważyć intensywności okrutnych,
pogardliwych i odczłowieczających postaw. Nie wystarczy krzyknąć phat, to
ich nie przegoni. Potrzebna nam stabilność w pustce i nieustraszoność jaka
z niej wynika.
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Składanie ofiar






HUNG NION MONG LOG PEJ DRA GEG RU DREJ TSOG
TSEN MEJ DZE KI DRUB KHUNG BAR ŁEJ NANG
NO NIUR JE SZIE TSON CZIEJ CZIAR CZIEN PY
DRA GEG PHUNG KHAM MA LY DUL DU LOG
A MU KA MA RA JA BE

Hung. Orszak wrogich demonów oraz przynoszących kłopoty i nieszczęście sił
znajduje się wewnątrz symbolicznego więzienia, płonącego dołu.
Gwałtowna ulewa ostrej broni mądrości unicestwia ciała i świadomość
wszystkich bez wyjątku wrogów i demonów.
Wróg musi zostać zgładzony!

Teraz, gdy demony zostały schwytane i związane, muszą zostać odesłane
do swojego źródła. Jadowita świadomość będzie wstrząśnięta i strząśnięta na
powrót do swej pierwotnej podstawy. Wyobrażamy sobie, że wrzucamy ich
do płonącego trójkątnego dołu, z którego nie mogą uciec. Potem grad ostrej
broni, który jest przejawieniem pustki, spada na nich i ich ćwiartuje na kawałki. Te kawałki są siekane na coraz to mniejsze i mniejsze, aż do skandh,
podstawowych składników istnienia, a narządy zmysłów i ich świadomości
zostają starte na proch, na atomy, w nicość. Nie zostaje choćby ślad, nie ma
podstaw, by powrócili, koniec z nimi. Podstawy dla lgnięcia, przywiązań,
pięciu trucizn, powstawania nienawistnych i okrutnych intencji przeminęły.
Została jedynie pustka nieoddzielna od formy.
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HRI TSA SUM RIG DZIN GJAL ŁEJ KIL KHOR OG
DRA GEG DRAL ŁEJ SZIA RU DU TSIR GJUR
NIAM NI DE ŁA CZIEN POR BUL LEG NA
NI ME KHJAB DAL NGANG DU SZIE SU SOL
SAR ŁA PU TSA KHA HI

Hri. W mandali Widiadhary, która zawiera Trzy Korzenie, mięso i kości
wyzwalanych wrogów stają się wyzwalającym eliksirem, ofiarowywanym
w stanie wielkiej szczęśliwości doskonałej równości.
Proszę, spożyjcie go w stanie wszechprzenikającej niedualności.
Jedzcie i pijcie wszystkie ofiary!

W mandali wszystko jest czyste. Tutaj wszystko staje się eliksirem. Zwłoki, szczątki ukazują czym są i zawsze były, manifestacją pustki. Jako że mają
naturę pustki, stają się wyzwalającymi dla innych. Całe zło, które wydawało się tak do nich przynależeć, odeszło. Teraz to tylko forma i pustka. Gdy
zostały przyjęte w stanie niedualności, nie ma tam choćby śladu reifikacji,
przywiązania czy samolubstwa. Zwłoki demona są takie same jak wszystko,
bez różnicy. Gdy to widzimy, doświadczamy wielkiego szczęścia doskonałej
równości. Jedyna prawdziwa czystość leży w naturze umysłu, która od samego początku nigdy nie została splamiona.
Aktywność powstaje jednak w polu wielkiej złożoności. Zawsze gdy spotykamy ludzi, projektują oni na nas, mają wobec nas oczekiwania, chcą od
nas czegoś. Nie ma możliwości, byśmy wypełnili pragnienia całego świata.
Kiedy zadowalasz jedną osobę, ktoś inny będzie na ciebie wkurzony. Jeśli będziesz próbował wszystkich zadowolić, to zwariujesz. Czystość nie polega na
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byciu miłym dla wszystkich. To niemożliwe. Czystość polega na związku jaki
się ma z pustką, a z tego wskutek przyczyn i warunków powstaje zachowanie.
Musimy rozpoznać tę główną zasadę, że wszystko jest puste, natomiast przejawione działanie ma wiele różnych postaci. Musimy się nauczyć radzenia
sobie z tymi formami. Obcowanie z niektórymi jest łatwe i bezpieczne, inni
są niebezpieczni. Trzeba dostrzec różnicę. Oczywiście miła i słodka osoba,
może tak naprawdę stanowić dla ciebie wielkie zagrożenie. Jeśli jest miła
i słodka, to spodziewasz się, że będzie taka dla ciebie. Nawet jeśli taka będzie,
może cię uśpić, natomiast ktoś niemiły, niebezpieczny może cię przerazić,
a przez to trochę przebudzić, a zatem tak naprawdę to on jest dla ciebie dobry. Życie nie jest proste.
Gdyby demony pojawiały się z ogonami i łuskami, śmierdzące siarką,
byłoby prościej. Nie są jednak jakoś specyficznie oznakowane, bo demony
nie są bytami, ani zawsze złymi istotami. Nie da się posortować istot: dobre na prawo, złe na lewo. Demony powstają jako aspekt naszej karmy, są
związkiem. Dopadają nas, bo mamy z nimi coś wspólnego, dostajemy to, co
nam się należy. Wysiłek, by kontrolować przedmiot jako taki, nie skutkuje.
Musimy rozluźnić się w otwartej podstawowej naturze, która istnieje wcześniej niż wszystkie rozróżnienia na podmiot i przedmiot, dobro i zło. Skupienie na przedmiocie nie jest trwałym rozwiązaniem. Czystki etniczne się nie
sprawdzają, tak samo czystki demonów. To integracja i współpraca zapewniają zrównoważoną przyszłość. W średniowieczu, kiedy ludzie w Europie
bardzo interesowali się demonami, a w szczególności diabłem, strasznie się
bali jego przyjścia. Mieli pewne ogólne wyobrażenie jak on wygląda, zapach
siarki, łuski, może rogi, więc jeśli zobaczysz kogoś takiego, to jest to diabeł.
Tak samo w tradycji tybetańskiej. Szukamy tych niebezpiecznych stworzeń,
lecz tak naprawdę demon jest wszędzie, każdy jest demonem, więc każdy się
przydaje. W tym rzecz.
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d. Rozdawanie ofiar
Ofiary do jedzenia


RAM JAM KHAM OM A HUNG

Ofiary zostają oczyszczone ze wszystkich błędów poprzez ogień, wiatr
i wodę oraz poprzez ciało, głos i umysł wszystkich buddów. Dzięki temu nie
pozostaje ani drobina wewnętrznej bądź zewnętrznej nieczystości.
Wszystko jest czyste czystością śunjaty.







NGO ŁO TONG PEJ TSOG SZIONG DU
RANG SZIN SAL ŁEJ TSOG DZE SZIAM
THUG DZIE KUN KHJAB DZIN CZIEN PHOB
CZIOG SUM TSA SUM KU SUM LHA
KUN DY LA MA DIR DZION LA
DE ŁA CZIEN POJ TSOG CZIO SZIE

W naczyniu do składania ofiar, w swej istocie pustym, są substancje ofiar,
których naturą jest promieniowanie, są one pobłogosławione przenikającą
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wszystko energią. Trzy Klejnoty, Trzy Korzenie, Bóstwa Trzech Kai
oraz jednoczący je Guru — proszę, przybądźcie tutaj i przyjmijcie te ofiary
wielkiej szczęśliwości.







NIAM CZIAG NIE TSOG THOL SZING SZIAG
TRUL NANG TOG TSOG JING SU DRAL
KA DAG RIG PEJ LONG DU TAB
DRON SZI THUG DAM KANG GJUR CZIG
TSOG DZOG DON NI LHUN DRUB NE
KU SZI GJAL SI NIUR THOB SZIOG

Ze złożonymi dłońmi wyznaję wszelkie uchybienia, naruszone i złamane
ślubowania. Wszelkie złudne idee i błędne widzenie są wyzwolone w dharmadhatu. Niechaj ofiary umieszczone w głębi pierwotnie czystej świadomości
w pełni zadowolą cztery rodzaje gości! Skompletowawszy oba nagromadzenia
i spontanicznie urzeczywistniwszy dwa cele: pożytek swój i innych
— obym szybko osiągnął Cztery Kaje, krainę Buddy!

Teraz wykonujemy kolejne ofiarowanie dla naszych gości, tym razem
skupiwszy się na faktycznie zebranych darach. Powinniśmy naturalnie wyobrażać sobie jeszcze więcej ofiar i jeszcze wspanialszych, niż te, które faktycznie udało nam się przygotować. Pierwsze trzy wersy określają, ofiary jako
promieniowanie otwartości naturalnego stanu, które przejawia się poprzez
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błogosławieństwo energii jako odpowiednie dla wszystkich wysokich rangą
oświeconych gości.
Potem znowu wyznajemy nasze błędy i poświęcamy/wyzwalamy pomieszanie w dharmadhatu. Usuwa to wszystkie przeszkody w gościnności, bo
nic nie przerywa i nie plami tego procesu. Dzięki temu możemy skorzystać,
szybko i bez wysiłku uzyskać oświecenie. Ważne, by mieć do tego zaufanie,
kiedy wykonujemy następną część, ofiarowanie dla nas samych.

Ofiarowanie dla medytujących



TSOG DZE JE SZIE DU TSI GA TON ROL
TSANG ME NI DZIN TOG DRAL A LA LA HO

Cieszcie się świętem zgromadzonych ofiar wyzwalającego eliksiru pierwotnej
mądrości. Wspaniale jest uwolnić się od myśli dzielących rzeczy
na czyste i nieczyste!

Jemy czysty pokarm w stanie nierozproszenia. Świadomi jedzenia, które
rozpuszcza nam się w ustach, powstających wrażeń i pustki, rozluźnienia,
braku zabiegania, niewielu myśli. Przejrzystość i pustka. To co jest „innym”
staje się „mną”, nie ma barier ani różnic. Pokarm jest czysty, jesteśmy Padmasambhawą, światło wpływa do światła, tak jak w praktyce rozpuszczenia.
Nie ma pośpiechu. Doświadczajcie integracji, współpowstawania podmiotu
i przedmiotu. Przywiązanie minęło, jest otwartość.
Nie absorbujcie się zbytnio podawaniem rzeczy, nie rozmawiajcie, nie
przebierajcie w tym co jecie. Weźcie mięso w prawą rękę a alkohol w lewą.
Spożyjcie je najpierw, bo symbolizują ofiarę, przekształcenie demona. Doświadczajcie, jak wasze ciała poruszają się, jedzą ze stanu ciszy. Cisza wita
aktywność, aktywność ozdabia ciszę. Współpraca, a nie konflikt. Nie ograniczajcie się, bo wasze ograniczenia ograniczą innych. Żadnych osądów.
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e. Resztki
Ofiarowanie resztek






PHEM HRING LHAG DRON DAM LA NE PEJ ŁANG CZIUG DREN
GING DANG LING KA BAR MA DAM CZIEN TSOG
KHA THRU TAB PEJ LHAG MEJ ZE SZIE LA
NI ME RO CZIG DRUB PEJ THRIN LE DZO
U TSU DA KHA HI

Phem! Hring! Goście zaproszeni do zjedzenia pozostałości ofiar
— dotrzymujące ślubowania Dakinie Łangcziug Dren oraz orszaki posłańców
Padmasambhawy, niestrudzonych sług i dotrzymujących ślubowania
— jedzcie te skropione nektarem resztki pożywienia i spełniajcie aktywności
przebywając w urzeczywistnieniu jednego smaku — w niedualności.
Jedzcie pozostałości ofiar!

Ważne by włączyć tu wszystkich, by nikt nie pozostał wykluczony. Mamy
tu jednak strukturę hierarchiczną, a hierarchia ta wynika z wartości, duchowych osiągnięć, zdolności przynoszenia innym pożytku. Niektórych gości
uważa się za niższych, gdy chodzi o funkcję, choć nie ma różnicy, gdy chodzi o ich prawdziwą naturę. Nie mają prawa wchodzić do pierwszego kręgu,
muszą czekać na zewnątrz, by dostać resztki, niczym żebracy podczas wesela w Indiach. To nie jest system politycznej poprawności, równych szans.
Czy sam fakt, że ktoś żyje, znaczy, że jest tak samo wartościowy, gdy chodzi
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o jego funkcję? Niżsi goście, służący i przestraszeni, niespokojni, też coś dostają, lecz na końcu. Tutaj wartość stawia się ponad potrzebę. Pogląd całkowicie odmienny od zasad współczesnej demokracji w Europie. Zapominanie
o wartości stwarza homogeniczne, równe społeczeństwo, w którym szacunek, uznanie i wdzięczność zostają zastąpione uprawnieniami. Dharma, jako
fenomenologiczny zwrot, zajmuje się ujrzeniem sytuacji i istot takimi jakie
są, a nie chowaniem się w idealistycznych fantazjach.

Przypomnienie zobowiązań





HUNG HRI NGON TSE DE DANG BAR KAL DA TA RU
GJU SUM RIG DZIN LA MEJ CZIEN NGA RU
KHE LANG DAM NE KA SUNG DREG TSOG KI
DAM DZE TOR MA SZIE LA THRIN LE DZO

Hung. Hri. W poprzednim okresie (przed nadejściem Padmasambhawy),
a także potem (w środkowym okresie) i obecnie — Wy, orszaki dotrzymujących ślubowania, strażnicy nauk — złożyliście obietnice nauczycielom,
Widiadharom trzech linii. Jedzcie ofiarowaną Wam tormę i spełniajcie
Wasze aktywności.

Aż do oświecenia żyjemy w granicach kontraktów: nieświadomych i karmicznych oraz wyrażonych, formalnych. Nawet po oświeceniu mamy zobowiązania, by pomagać wszystkim istotom. Tutaj przypominamy strażnikom,
by robili, co do nich należy. Przyjąwszy tormę, jedzenie ofiarne, zgadzają się
trwać w zobowiązaniach do zadań, jakie wyznaczył im Padmasambhawa.
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Ofiarowanie dla dwunastu Tenma







HUNG DZIO SANG NGAG TEN PA SUNG ŁAR KHE LANG TE
DRUB PEJ DROG DZE TEN MA MA JUM TSOG
DIR DZION SZIAL CZIUI DRU TOR DI SZIE LA
NAL DZIOR THRIN LE DRUB PAR DZE DU SOL
MA MA KHA KHA LA LA LI LI TA TA TE TE
MAM SA RAK TA AM RI TA KHA HI

Hung. Dzio. Wy, które obiecałyście strzec nauk wadżrajany — orszaku matek,
Tenmy — działające na rzecz joginów, przybądźcie tutaj i jedzcie tę tormę z
ryżu i pijcie wodę, której użyto do obmycia naczyń. Proszę, pomagajcie joginom wypełniać ich aktywności. Ma Ma, Kha Kha, La La, Li Li, Ta Ta, Te Te.
Jedzcie i pijcie mięso, krew i wyzwalający nektar!

Tak jak uprzednio, oddelegowanie zadania chronienia z ego na strażników, uwalnia jogina, przez co może się skupić na praktyce. Dwanaście tenma
to bardzo pożyteczna grupka, a to ofiarowanie pomaga podtrzymywać ich
pracę, by wspierały naszą praktykę dharmy.
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HUNG HRI TSA SUM RIG DZIN ROL PEJ KIL KHOR OG
NI DZIN TSEN DZIN DAM SI DZIUNG PO NEN
DE TONG GJE PEJ LU LANG DRO DUNG TE
RIG TSAL DAG PEJ JING SU GJE DAB PO
SAR ŁA STAM BHA JA NAN

Hung. Hri. Pod radosną mandalą Trzech Korzeni Widiadhary depczę duchy,
łamiących ślubowania, wierzących w dualność i realność rzeczy.
Śpiewając i tańcząc na ich ciałach, wypełniony radością szczęśliwości i pustki
jestem w czystej nieskończoności strumienia energii naturalnej świadomości.
Wszystkie demony zostały unieruchomione.

Bezpieczni w mandali, spoglądamy na zewnątrz i widzimy, że ci którzy
nam kiedyś sprawiali kłopoty, są tak naprawdę bezsilni. Wcześniej, gdy byliśmy w samsarze, demony te mogły nas z łatwością dopadać. Wystarczyło,
że ktoś na nas krzyknął, a już byliśmy rozgniewani lub przestraszeni. W taki
sposób łatwo nas było zaatakować. A teraz, nasza obecność w niedualności,
paradoksalnie, wyklucza ich, tak że nie mogą się przebić. Życie staje się spokojne, możemy tańczyć i śpiewać.

H. Część końcowa
Siedmiolinijkowa modlitwa









HUNG UR GJEN JUL GI NUB DZIANG TSAM
PE MA GE SAR DONG PO LA
JAM TSEN CZIOG GI NGY DRUB NIE
PE MA DZIUNG NE SZIE SU DRAG
KHOR DU KHAN DRO MANG PY KOR
KHJE KI DZIE SU DAG DRUB KI
DZIN GI LAB CZIR SZIEG SU SOL
GU RU PE MA SID DHI HUNG

Hung. W północno-zachodnim krańcu krainy Urgjen, na drzewie Pema
Gesar, w sercu kwiatu lotosu, jesteś Ty — obdarzony wspaniałymi, najwyż-
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szymi mocami, znany jako Zrodzony z Lotosu, otoczony przez orszak wielu
Dakiń. Praktykując i podążając za Tobą, proszę, przybądź tu, by udzielić mi
błogosławieństwa. Padmasambhawo, udziel mi urzeczywistnienia!

a. Utrwalenie rezultatu
Deszcz błogosławieństw i osiągnięć











HUNG HRI CZIE JING DE ŁA CZIEN POJ SZING KHAM NE
GJAL KUN DY SZIAL RIG DZIN KIL KHOR LHA
SANG SUM MI ZE THRIN LE GJEN DU SZIAR
DRU SUM O ZER KAR MAR THING SUM CZIE
MY DUNG DE PE DAG GI NE SZIR THIM
ŁANG THOB DRIB DAG JE SZIE NGON DU GJUR
THRIN LE THAR CZIN LE SZI LHUN GI DRUB
CZIOG THUN NGY DRUB DAM PA DENG DIR TSOL
OM A HUNG BEN DZA GU RU PE MA SID DHI HUNG
KA JA ŁAK KA TSIT TA SID DHI HUNG
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Hung. Hri. Ze sfery wielkiej szczęśliwości dharmadhatu przybywają bóstwa
mandali Padmasambhawy, które mają naturę wszystkich Buddów.
Niewyczerpana aktywność ich ciała, mowy i umysłu przybiera formę sylab
Om, A, Hung. Wypływa z nich białe, czerwone i niebieskie światło.
Pełen wiary i oddania czuję, jak światła te wnikają do moich czterech bram.
W ten sposób otrzymuję inicjacje, przeszkody zostają usunięte i manifestują
się pierwotne mądrości. Oby cztery aktywności wypełniały się bez przeszkód.
Proszę, udzielcie mi dzisiaj zwykłych i najwyższej mocy.
Niezniszczalny Guru Padmasambhawo,
udziel mi najwyższego urzeczywistnienia, udziel mi
urzeczywistnienia ciała, mowy i umysłu.

To końcowa część praktyki, kiedy to uzyskujemy ostateczne błogosławieństwo i inicjacje od bóstw, aby osadziły nas w poglądzie, medytacji, działaniu i rezultacie. Formalna mandala wkrótce się rozpuści, a nasza uwaga
znowu skupi się na złożonych aktywnościach naszego codziennego życia.
Dzięki wizualizacji światła płynącego od bóstw do nas utrwalamy się w nieoddzielności od nich. Jesteśmy znów utwierdzeni w wadżry, niezniszczalnej,
pustej naturze ciała, mowy i umysłu.

Prośba o osiągnięcia





LA MA RIG DZIN JONG DZOG KHOR CZIE LA
KHJE PAR CZIO PA PAN TSA A MRI TA
MA HA BHA LING RAK TA CZIE TE BUL
SZIE NE LA ME NGY DRUB TSAL DU SOL
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Wszystkim Nauczycielom i Widiadharom oraz Ich orszakom składam
specjalne ofiary pięciu wyzwalających eliksirów, wielką tormę, raktę, i inne.
Proszę spożyjcie je i udzielcie mi niezrównanego, najwyższego siddhi.
Ten tekst raz po raz podkreśla kluczowe momenty transformacji. Dlaczego to się powtarza? Bo nie załapaliśmy! Nawet jeśli chwytamy intelektualnie
lub doświadczalnie, to tylko na krótką chwilę, a potem znowu zapominamy,
bardziej zainteresowani rozproszeniami samsary niż spokojem nirwany. Powinno to nami wstrząsnąć, zatrzymać w pół gestu. Nic się nie zmieni, jeśli
tylko robimy coś na niby. Jedynie zaangażowanie się całym sercem może
spowodować zmiany. A zatem badajcie sami siebie. Usiądźcie i sprawdźcie
dlaczego tak naprawdę w pełni nie otwieracie się na praktykę. Napiszcie esej
dlaczego wolicie samsarę od nirwany, bo jeśli tak jest naprawdę, to po co
marnować życie na udawaną praktykę? Nie rozpaczajmy jednak, sam fakt,
że w tekście są te wszystkie powtórzenia wskazuje, że nie tylko dla nas jest to
trudne. Wykorzystujmy po prostu każdą szansę, by się przebudzić.

Wychwalanie Guru





HUNG MA CZIE TRY DRAL LA MA CZIE KI KU
DE CZIEN LONG CZIO LA MA CZIE KI DZIE
PE DONG LE THRUNG LA MA TRUL PEJ KU
KU SUM DOR DŻE CZANG LA CZIAG TSAL TO

Hung. Guru wolny od dualizmu i sztuczności — to Dharmakaja. Guru wielkiej szczęśliwości, Pan Dharmy — to Sambhogakaja. Guru zrodzony z lotosu
— to Nirmanakaja. Kłaniam się i wychwalam Trzy Kaje Wadżradhary!

Część końcowa
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Bez dobroci Padmasambhawy i wszystkich guru linii, a w szczególności
naszego rdzennego guru, nie mielibyśmy tej rzadkiej szansy na wyzwolenie.
Chwalmy zatem jego dobroć i właściwości.

Wyznanie





LA MA RIG DZIN JONG DZOG KHOR CZIE KI
NIEN DRUB THRIN LE SZIUNG SZIN GI PA LA
DAG CZIAG MA RIG LOG TOG ŁANG SONG ŁEJ
GAL THRUL NONG PA CZI CZI ZO PAR SOL

Jeśli robiąc tę praktykę wszystkich Guru i Widiadharów popełniliśmy jakieś
błędy lub utrzymywaliśmy fałszywe poglądy pochodzące z nieświadomości
— błagam o wybaczenie.

Tak często popadamy w pomieszanie, które wynika z niewiedzy, że nic
dziwnego iż popełniliśmy jakieś błędy. Ach! Nawet nie wiemy, jakie błędy
popełniliśmy, tak byliśmy rozproszeni! Mówimy zatem: „Niezależnie jakie
błędy czy pomyłki popełniliśmy, błagamy o wybaczenie”. Pomyślmy o baletnicy jak Sylvie Guillem, która ćwiczy od tak wielu lat. Zaczęła tańczyć, gdy
miała cztery latka, a teraz jest fantastyczną tancerką. Pomyślmy ile tysięcy
godzin spędziła przy drążku, o wszystkich ćwiczeniach, które musiała robić. Ile godzin praktykowaliśmy pudżę? Nie za wiele. Nic więc dziwnego,
że się mylimy. To za to lenistwo i wszystkie inne błędy przepraszamy. Jeśli pamiętacie, że zaprosiliśmy wszystkie wielkie istoty jako gości, a potem
zapomnieliśmy o nich, to czyż taka nędzna gościnność nie jest haniebna?
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Jesteśmy dorosłymi ludźmi, a nie bawiącymi się dziećmi. Musimy brać swoje
życie poważnie, a przez szacunek do praktyki, szanować nas samych i nasz
nieograniczony potencjał.

Oczyszczenie









OM GU RU PE MA SA MA JA MA NU PA LA JA
GU RU PE MA TE NO PA TIŚ THA DRI DHO ME BHA ŁA
SU TO KA JO ME BHA ŁA SU PO KA JO ME BHA ŁA
A NU RAK TO ME BHA ŁA SARŁA SIDDHI MAME TRAJA TSATSA
SAR ŁA KAR MA SU TSA ME TSIT TAM ŚRI JAM KU RU HUNG
HA HA HA HA HO
BHAGAŁAN SARŁA TATHAGATA GURU PEMA MAME MUN TSA
GU RU PE MA BHA ŁA MA HA SA MA JA SA TO A HUNG PHAT

Pięć pierwotnych mądrości. Guru Padmasambhawo, poprzez moc swoich
ślubowań, ochraniaj mnie i wszystkich tych, którzy z ufnością podążają za
Tobą. Guru Padmasambhawo, musisz mnie usłyszeć, prowadzić i myśleć
o mnie. Proszę, oczyść wszystkie moje negatywności. Bądź ze mną, nieoddzielny ode mnie. Udziel mi wszystkich mocy. Uczyń wszystko, co konieczne.
Wszelkie karmiczne pozostałości w moim sercu muszą stać się pustką.

Część końcowa
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Udziel mi dharmakai, sambhogakai, nirmanakai, swabhawikakai.
O, Zwycięski, który jesteś jak wszyscy Tathagatowie, Guru Padmasambhawo,
utrzymuj mnie w swoich myślach. Guru Padmasambhawo.
Niezniszczalne ślubowania. Muszę otrzymać siddhi!
Muszę wypełnić swoje ślubowania!





OM SA MA JA A SA MA JA HUNG SA MA JA BENDZA SA MA JA
DAG SZIEN GI TSE RAB KHOR ŁA THOG MA ME PA NE SAG PEJ
DIG DRIB NIE TUNG DRI MEJ TSOG THAM CZIE TSA ŁA NE
DZIANG SZING DAG PAR DZIN GI LAB DU SOL

Ślubowania ciała, mowy i umysłu — proszę, wybacz moje uchybienia.
Ślubowania wadżrajany — wybacz moje uchybienia. Ja i wszystkie istoty
w niezliczonych poprzednich żywotach gromadziliśmy zaciemnienia, błędy
i splamienia sprawiające, że odradzamy się w niższych światach.
Pobłogosław nas swoją oczyszczającą mocą i oczyść wszystkie błędy
i zaciemnienia.
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Modlitwy z prośbami o wybaczenie błędów popełnionych w praktyce





MA DZIOR ŁA DANG NIAM PA DANG
GANG JANG DAG MONG LO JI NI
MA RIG THRUL PA CZI CZI PA
DE JANG ZO PAR DZE DU SOL

Proszę, wybaczcie wszystkie uchybienia i błędy, takie jak nie posiadanie
i nie przygotowanie koniecznych substancji ofiar i niewłaściwe postępowanie
zrodzone z tępoty i nieświadomości.





LHAG PA DANG NI CZIE PA DANG
CZIO GEJ JEN LAG NIAM PA DANG
DAG GI DZIE NGE CZI CZI PA
DE JANG ZO PAR DZE DU SOL

Czy było to dodawanie, czy opuszczanie sylab, czy też nieczytanie
dodatkowych części praktyki — czegokolwiek nie dopełniłem,
proszę Was o wybaczenie.
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BAG ME DZO DZIA MA DAG PA
GJU NE SUNG PEJ CZIO GA SZIN
MA CZIOG THRUL PA CZI CZI PA
DE JANG ZO PAR DZE DU SOL

Nieuważne, niewyraźne i niewłaściwe recytowanie modlitw, niemożność
i nieumiejętność praktykowania zgodnie z tym tantrycznym tekstem, który
czytam — cokolwiek złego zrobiłem znajdując się pod wpływem pomieszania
— proszę wybaczcie mi wszystkie te uchybienia i błędy.





SER NEJ ŁANG GJUR PHU NIAM SZING
CZIO PA NGEN SZING SZIAM NIE PA
DZIOR ŁA TSANG DRA MA THON PA
DE JANG ZO PAR DZE DU SOL

Chciwość i skąpstwo, które zawładnęły mną w czasie składania ofiar, składanie nieodpowiednich ofiar i w niewłaściwej kolejności, używanie nieczystych
składników — proszę wybaczcie mi wszystkie te uchybienia.
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Te modlitwy są zrozumiałe same przez się. Z niewiedzy wynika pięć trucizn. Z powodu potęgi głupoty rozpraszaliśmy się podczas praktyki, gubiliśmy uwagę, czytaliśmy w złej kolejności, zapominaliśmy melodie, mudry
i tak dalej. Byliśmy rozproszeni już wcześniej, nie przygotowaliśmy wszystkiego odpowiednio, zabrakło właściwych składników. Czasem nam się nie
chce, a może nawet nie nauczyliśmy się, co jest tutaj właściwe. Poboczne błędy powstają bardzo łatwo, raz po raz. Odetnijmy ich korzeń!

Ostateczna prośba do bóstw





KHJE THUG SANG ŁA DAM PEJ DZO
GJE PA CZIEN POJ GO CZIE LA
NGY DRUB THRIN LE DU TSI JI
GJUN GI DAG GJU TAM PAR DZO

Proszę, otwórz bramę wielkiej szczęśliwości tajemnego skarbca swego umysłu.
Wypełnij mój umysł wyzwalającym nektarem urzeczywistnienia.

Wy promieniści, otwórzcie prosimy bramy do wielkiego szczęścia. Prosimy, ukażcie nam ten tajemny i wspaniały wymiar waszego umysłu, który
jest naszym umysłem. Prosimy, wypełnijcie nasz umysł strumieniem wyzwalającego nektaru waszego błogosławieństwa, udzielcie nam osiągnięcia.
Oto ostatnia prośba do nich. Nie zostawiajcie mnie tu samego w samsarze.
Zanim odejdziecie, zintegrujcie mnie z wami, tak, że kiedy odejdziecie, gdy
mandala ostatecznie się rozpuści, nie pozostanę na peronie sam i zapłakany:
„Och, kochanie, nie odjeżdżaj proszę. Bez ciebie jestem niczym!” Nie tak!
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Tem par dzy tłumaczymy jako „prosimy, zróbcie to” choć tak naprawdę to
jest bardziej „zróbcie”, tu chodzi bardziej o to jak rzeczy działają. „Hej, zanim wyjdziesz, czy możesz pozmywać?” „Zanim wyjdziesz, czy możesz mnie
oświecić? Dalej, to niewielka prośba!”

Prośba do bóstw o pozostanie

()




OM DIR NI ZUG DANG (TEN DANG) LHEN CZIG TU
DRO ŁEJ DON DU SZIUG NE KJANG
NE ME TSE DANG ŁANG CZIUG DANG
CZIOG NAM LEG PAR TSAL DU SOL
OM SU PRA TIŚ THA BEN DZA JE SO HA

Om. Proszę, pozostań tu wraz z tą formą, dla pożytku wszystkich istot.
Proszę, daj wszystkim życie wolne od chorób, pełne bogactwa i pomyślności.
Om. Proszę, spocznij tutaj, pozostań w tym miejscu niewzruszenie.

Przy tej zwrotce wyobrażamy sobie, że mandala stapia się z naszymi malowidłami i posążkami. Wizerunek Padmasambhawy funkcjonuje jak ikona. Wierzymy, że ten wizerunek zawiera żywą obecność guru. Ta zwrotka
pomaga nadać moc naszym obrazom. Nie muszą być wymyślne, wystarczy
fotografia, jeśli to wszystko, co macie.
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Rozpuszczenie mandali





OM KHJE KI SEM CZIEN DON KUN DZO
DZIE SU THUN PEJ NGY DRUB TSOL
SANG GJE JUL DU SZIEG NE KJANG
LAR JANG DZION PAR DZE DU SOL BEN DZA MU

Om. Ty, który działasz dla pożytku wszystkich istot — proszę udziel im
urzeczywistnienia stosownie do ich potrzeb. Idź do krainy Buddów,
lecz proszę, wróć znowu, kiedy będę Cię potrzebować. Bendza Mu.

W tym momencie mandala rozpuszcza się, a Padmasambhawa i cały
jego orszak wracają do Zangdoparli. A jednak my pozostajemy z naturą Padmasambhawy, utrzymując pogląd trzech kaji we wszystkich okolicznościach.
Forma sambhogakaji guru odchodzi, lecz on sam pozostaje stopiony z naszą
istotą.
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HUNG DA NI KIL KHOR SAL TAB LA
CZI NANG NO CZIU THAM CZIE KUN
JIG DRU HRI LA HRIL GI DU
HRI JANG MI MIG DZIA TAR JAL
DE NE DAG NI LHA RU SAL
TAG CZIE NI KI THA SAL LO

Hung. Teraz uczyń mandalę bardzo wyraźną. Wszystkie zjawiska zewnętrzne
i wewnętrzne zbierają się w formie sylaby Hri. Nie czyń obiektu z sylaby Hri,
która znika jak tęcza, a ty sam pojawiasz się jako bóstwo, wolne od dwóch
skrajności: eternalizmu i nihilizmu.
Na początku Padmasambhawa przejawił się z hri w sercu Amitabhy,
a w tej praktyce my przejawiamy się jako Padmasambhawa z sylaby hri. Hri
to energetyczna więź między pustką a przejawieniem. To symbol i aktywne
działanie potencjalności. Ponieważ mandala jest niezniszczalna, pojawi się
znowu, gdy będzie potrzeba. Mandala jest względnym gestem, nie jest wieczna, nie jest też niczym. Nie jest tak, że gdy mandala tu jest, musi pozostać na
zawsze. Nie jest tak, że kiedy się rozpuszcza, przepada na zawsze. Pojawia się,
a potem znika. Gdy znów będziemy robić praktykę, ona powróci. Nie będzie
to nowa mandala, ale powtórne odkrycie wymiaru sambhogakaji.

284

Być Guru Rinpocze

b. Modlitwy pomyślności







HUNG LA MA JI DAM KHAN DRO CZIO LA SOG
CZIE DANG KUL DANG JI RANG LE DZIUNG ŁEJ
SO NAM GE TSOG PAG ME DI DAG GI
TSE DIR LA ME DZIANG CZIUB DRE THOB NE
KU SUM DE CZIEN SZING DU CZIE DZIE CZING
ZUG KU DRO DON LAB CZIEN CZIO PAR SZIOG

Hung. Składałem ofiary Nauczycielom, Jidamom i Dakiniom, zachęcałem
innych do czynienia ofiar i cieszyłem się, gdy to robili.
Obym dzięki nieograniczonemu nagromadzeniu zasług i pozytywnych
działań osiągnął w tym życiu najwyższe oświecenie i cieszył się wielką
szczęśliwością Trzech Kai. Obym manifestując foremne kaje mógł działać
dla pożytku tych, którzy błądzą w samsarze.
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HUNG CZI JI LA MA NA TSOG TRUL PEJ KU
NANG GI LA MA KUN ZANG HE RU KA
SANG ŁEJ LA MA RANG RIG NIUG MEJ SZI
TSE DIR NGON DU DZIAL ŁAR DZIN GI LOB

Hung. Zewnętrzny Guru — wiele różnych inkarnacji, wewnętrzny Guru
— Kunzang Heruka, tajemny Guru — niezmienna natura, moja pierwotna
świadomość, obym otrzymał błogosławieństwo zobaczenia Ich w tym życiu.





RIG PEJ NGO ŁO SAL TONG DZIN PA ME
DZIEN PAR THONG ŁA JE TONG KA NE DAG
DRON DRUG LAM LA TEN NE ZAG CZIE KI
PHUNG PO DZIA LY DOR DŻER DRUB PAR SZIOG

Prawdziwa natura świadomości to przejrzystość i pustka, wolność od chwytania. Wyraźnie widziana, jest pierwotnie pusta, czysta od samego początku.
Podążając ścieżką sześciu lamp, to grzeszne ciało staje się tęczowym ciałem.
Obym osiągnął niezniszczalne urzeczywistnienie.
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KAL ŁA MEN NE BAR DOJ NE KAB DU
KJE ŁEJ SI PA DZIN TSE PE MA DZIUNG
DZION NE NGON PAR THO DANG NGE LEG KI
JANG DAG LAM DU THRI PAR DZIN GI LOB

Jeśli nie mogę osiągnąć tego teraz, obym osiągnął to w bardo i oby w nowym
życiu Padmasambhawa przybył i poprowadził mnie doskonałą ścieżką
do sfery nieba i najwyższych krain.





PHEN DEJ TSA LAG GJAL ŁEJ TEN PA DANG
THA LE KJE GUJ DE KI MA LY PA
JAR NGOJ DA ŁA TA BUR RAB GJE SZING
MI THUN NIE PEJ TSOG KUN SZI GJUR CZIG

Korzeń pomocy i szczęśliwości — nauka Buddy, wszelkie rodzaje szczęśliwości
dla niezliczonych istot — niech rozprzestrzeniają się i wzrastają niczym
księżyc zmierzający ku pełni. Niechaj zostaną uspokojone wszelkie
niesprzyjające okoliczności i usunięte wszelkie negatywne uczynki.
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KHJE PAR SANG CZIEN DOR DŻE THEG PA DANG
JANG GY PE MEJ DZIE DZIUG GAR NE SAR
NE RIM MU GE SE SER THEN PA DANG
THRUG TSO THA MAG NO PA SZI ŁAR SZIOG

Zwłaszcza podążający ścieżką tajemnej wadżrajany, a przede wszystkim
naśladowcy Padmasambhawy — niech będą chronieni przed chorobami,
epidemiami, głodem, gradobiciem, suszą, walkami, sporami, wojnami
i wszystkimi innymi kłopotami.





THUG DZIE DRO KUN JOL ME DZIE DZIN KJANG
NIG MEJ DRO ŁA KJOB PEJ SZIAL SZIE KA
THRI SONG GJAL POR TSAL ŁEJ NING POJ DON
RE ŁA DZI SZIN KONG ŁEJ DY LA BAB

„Będę nieprzerwanie utrzymywał wszystkie istoty w kręgu swego
współczucia. Będę chronił je w tych smutnych czasach upadku” — tak obiecał
Padmasambhawa. Przekazał królowi Trisong Deutsenowi esencję swych
nauk. Dzięki temu nasze nadzieje mogą się wypełnić.
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DE CZIR DE SZI PAG SAM JONG DUJ DZION
TSO KJE DZIN LAB CZI KI MA MA JI
NIE ŁAR KJANG LE DRUB PEJ DON NI DRE
LONG SU CZIO PEJ GA TON GJE GJUR CZIG

On jest jak drzewo spełniające cztery życzenia tego życia! Dzięki błogosławieństwu Padmasambhawy, które jest niczym radosny śpiew kukułki, obyśmy
wszyscy ujrzeli go i osiągnęli rezultat: pożytek dla siebie i innych. Dzięki
otrzymaniu tego rezultatu, niech rozprzestrzenia się i wzrasta święto radości!

Modlitwy aspiracji grają w buddyzmie tybetańskim bardzo ważną rolę.
Nie uważa się ich jedynie za nadzieje czy życzenia, lecz za intencję, za akt
prowadzący do określonych skutków. Dostajemy to, o co się modlimy, nie
dlatego, że daje nam to ktoś potężny, lecz z powodu mocy samej aspiracji.
Nasza intencja wychodzi w świat, ustalamy nasze wartości, nasz porządek,
a to pozwala modyfikować wpływy negatywnej karmy, moce naszych nawykowych przekonań, impulsów i skłonności. Pozytywne myślenie, zwłaszcza
takie, które obejmuje związki z innymi istotami oraz z promiennymi, współczującymi bóstwami, bardzo pomaga poprawić nam nastrój, ująć problemy
codzienne w innym kontekście. Życzenie wszystkiego co najlepsze wypełnia
nasz umysł łagodnością, ciepłem i życzliwością. Niech wszystkie istoty będą
szczęśliwe! Tybetańskie słowo tłumaczone jako „aspiracja” to monlam. Mon
znaczy życzenie, nadzieja, a lam to ścieżka. To życzenie jest ścieżką, jaką możemy podróżować, wytycza nam drogę, dzięki czemu możemy uniknąć bagna samsary. Warto nauczyć się tych zwrotek na pamięć i śpiewać je sobie od
czasu do czasu przy codziennych czynnościach.

Część końcowa

289

c. Zwrotki pomyślności





GJAL TSEN TSE MOR ŁANG GI GJAL PO TAR
LHAG PA LHA JI TSUG GI GJEN GJUR PEJ
DRUB PA PO LA NGY DRUB CZIOG TSOL ŁEJ
PAL DEN LA MA NAM KI TA SZI SZIOG

Niczym klejnot umieszczony na szczycie chorągwi zwycięstwa jesteście piękną
ozdobą najwyższego bóstwa. Wy, którzy udzielacie praktykującym
najwyższego urzeczywistnienia — najwspanialsi nauczyciele,
obdarzcie wszystkich pomyślnością!





KUN ZANG DOR SEM GA RAB SZI RI SING
UR GJEN PE MA DZIE BANG NI SZIU NGA
KA TER GJU DEN TSA ŁEJ LA MA SOG
DREN CZIOG JAB SE JONG KI TA SZI SZIOG

Kuntu Zangpo, Dordże Sempa, Garab Dordże, Sziri Sing, Padmasambhawo
wraz ze swymi dwudziestoma pięcioma uczniami, mój Rdzenny Guru,
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dzierżawco linii Kamy i Termy — najwyżsi przewodnicy, nauczyciele
i uczniowie, obdarzcie nas szczęściem!





GJAL ŁA NI LE LHAG PEJ LUNG NGA SZING
THRIN LE DZE PA SAM GI MI KHJAB PA
TEN DANG DRO ŁEJ TSA LAG CZIOG GJUR PEJ
UR GJEN RIN PO CZIE JI TA SZI SZIOG

Ty, którego nauki przewyższają nauki samego Buddy, którego aktywności nie
można pojąć, najwspanialsza przyczyno rozkwitu nauk i rozwoju czujących
istot, Guru Padmasambhawo, obdarz nas powodzeniem!





TE PA TSAM GI DRO NAM ŁANG DU DU
DIG PA TSAM GI DE GJE DREN DU KHOL
SAM PA TSAM GI GY DO CZIAR TAR BEB
UR GJEN GJU PAR CZIE PE TA SZI SZIOG

Jedno Twoje spojrzenie skupia wokół Ciebie wszystkie istoty; jeden Twój
rozkaz sprawia, że osiem rodzajów duchów usługuje Ci. Jedna Twoja myśl
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sprawia, że otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy i pragniemy.
Padmasambhawo i Twoja linio, obdarzcie nas pomyślnością!





TON PA SANG GJE NAM KI TA SZI SZIOG
KHJOB PA DAM CZIE NAM KI TA SZI SZIOG
DREN PA GEN DUN NAM KI TA SZI SZIOG
KJAB NE KON CZIOG SUM GI TA SZI SZIOG

Oby Nauczyciele i Buddowie obdarzyli nas pomyślnością! Oby Obrońcy
i święta Dharma obdarzyli nas pomyślnością! Oby przywódcy Sanghi obdarzyli nas pomyślnością! Oby obiekty schronienia, Trzy Klejnoty, obdarzyły
nas pomyślnością!





CZIE KU NAM KHA SZIN DU JER ME CZING
ZUG KU DZIA TSON SZIN DU SO SOR SAL
THAB DANG SZIE RAB CZIOG LA NGA NIE PEJ
RIG NGA DE ŁAR SZIEG PE TA SZI SZIOG
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Nieróżni od dharmakai podobnej przestrzeni, ukazujecie foremne kaje niby
tęcze, każdą przejrzystą i wyraźną. Posiadacie moc najwyższej metody
i mądrości. Sugatowie pięciu rodzin, obdarzcie nas szczęściem!





HRI RIG DZIN LA MA DRUB PEJ THU DZIN GI
DRO KUN JANG DAG DO MEJ SA THOB CZING
ZAB SANG TEN PA GJE SZING TSE SO PHEL
BAR CZIE KJEN SZI GE ŁEJ TA SZI SZIOG

Hri. Dzięki błogosławieństwu mocy praktyki Guru Widiadhary,
która doprowadza wszystkie istoty do czystego, pierwotnego poziomu, niechaj
rozprzestrzeniają się głębokie, tajemne nauki, niech rozwija się życie
i wzrasta zasługa! Niech wszelkie przeszkody zostaną usunięte!
Niech zapanuje szczęście!





DAG SOG NAM KI CZIE DANG THUN PEJ DON
DZI TAR SAM PA JI SZIN DRUB PA DANG
NE DON GEG SOG BAR DU CZIE PEJ TSOG
NIE ŁAR SZI ŁEJ TA SZI DE LEG SZIOG
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Niech wzrasta pomyślność, niech rozwija się Dharma! Wszystko czego pragniemy, niech wypełnia się zgodnie z naszymi życzeniami. Uspokojone zostają
hordy przynoszących choroby demonów i kłopotliwych istot. Niech zapanują
szczęście, pomyślność i dostatek!





KIL KHOR SZIEL JE DIR JANG TA SZI SZING
NIN JANG TA SZI PAL ŁAR DA LA LA
TSEN JANG TA SZI PAL ŁAR KHIL LI LI
NIN TSEN TAG TU TA SZI DE LEG SZIOG

Temu religijnemu zgromadzeniu powodzenia i szczęścia, szczęścia za dnia,
da-la-la, i szczęścia nocą, khi li li! Zawsze, dniem i nocą, koniecznie,
szczęścia, powodzenia i dostatku!





GJAL TEN CZI DANG DOR DŻE THEG PA JI
TEN PA DZIN KJONG PEL LA LA ME PA
GU RU PE MEJ RING LUG NGA GJUR GI
TEN PA JUN RING NE PEJ TA SZI SZIOG
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Oby długo istniała doktryna Buddy, a szczególnie Wadżrajana
oraz niezrównana w kultywowaniu i rozpowszechnianiu nauk tradycja
Guru Padmasambhawy (Tradycja Wczesnych Tłumaczeń).





NE DIR NIN MO DE LEG TSEN DE LEG
NI MEJ GUNG JANG DE LEG SZING
NIN TSEN TAG TU DE LEG PA
KON CZIOG SUM GI DENG DIR DE LEG SZIOG

Niech dniem i nocą panuje w tym miejscu szczęśliwość i dobrobyt! Dzięki
Trzem Klejnotom niech tu i teraz kwitnie szczęśliwość i pomyślność!

W czasach gdy umysły tylu ludzi przekonanych o swej słuszności wypełnia nienawiść, ludzi którzy myślą, że mają rację i są dobrzy, a to inni się mylą
i są źli, potrzebujemy trochę miłych, pełnych nadziei dobrych życzeń. Życzenie sobie dobrze a źle naszym wrogom jest łatwe i bardzo częste, lecz konflikt
powiększa po prostu nasze złudzenia i pięć trucizn. Mówimy więc te proste, naiwne, pełne nadziei zwrotki z miłością w sercach i życzymy szczęścia
wszystkim. Wszyscy mamy tę samą matkę, Wielką Matkę, Pradżniaparamitę.
Pamiętając o tym, obyśmy uniknęli uprzedzeń, stronniczości, a praktykowali
gościnność otwartą dla wszystkich!
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Nadanie mocy aspiracjom i dobrym życzeniom







DE TAR DU GJUR PA ANG KON CZIOG SUM KI DEN PA DANG
SANG GJE DANG DZIANG CZIUB SEM PA THAM CZIE KI
DZIN GI LAB PA DANG TSOG NI JONG SU DZOG PEJ NGA THANG
CZIEN PO DANG CZIE KI JING NAM PAR DAG CZING SAM
GI MI KHJAB PEJ TOB KI DE DE SZIN DU
DRUB PAR GJUR CZIG

Wszystko, o co się modliłem, wypełnia się zgodnie z życzeniem. Dzięki mocy
prawdy Trzech Klejnotów, dzięki błogosławieństwu Buddów i Bodhisattwów
oraz wielkiej wspaniałości dwóch nagromadzeń, a także niepojętej,
najczystszej sferze dharmadhatu, niech wszystko wypełni się Dharmą,
którą dziś praktykowałem.

Gdy to recytujemy, powinniśmy rzucać w powietrze kwiaty. Piękno,
prawda, miłość, wszystko razem przychodzi. Prawdziwa natura, to jakimi
rzeczy są, jest dobra, otwarta, dostępna, gotowa na przyjęcie. Buddowie są
po naszej stronie. Nie jesteśmy sami, a zatem cieszymy się przepływem fal
miłości, światła i szczęścia w tym świecie.
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Modlitwa o upowszechnienie Dharmy






NIER TSE MA LY SZI ŁA DANG
THUN KJEN NAM KHEJ DZO SZIN DU
GJAL ŁANG PE MA DZIUNG NE KI
TEN PA JUN RING BAR GJUR CZIG
OM A HUNG BEN DZA GU RU PE MA SID DHI HUNG

Usunąwszy wszystkie bez wyjątku trudności, trwając w harmonii podobnej
skarbowi bezkresu nieba, niechaj nauki Padmasambhawy, Pana Zwycięzców,
trwają i płoną jasnym blaskiem! Niezniszczalny Guru Padmasambhawo,
Ty którego naturą są Trzy Kaje, udziel mi wszystkich siddhi!

Z Bodhicaryavatara





PHEN PAR SAM PA TSAM GI KJANG
SANG GJE CZIO LE KHJE PHAG NA
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SEM CZIEN MA LY THAM CZIE KI
DE DON TSON PA MY CZI GY

Skoro sama myśl o pomaganiu innym ma większą wartość niż czczenie
Buddów, jakże cenna jest praca dla dobra wszystkich istot!

Modlitwa o szybkie odrodzenie się Jego Świętobliwości
Khordong Tercziena Tulku Czime Rigdzina Rinpocze






OM SOTI
LA ME TSO KJE GJAL ŁEJ RING LUG CZIOG
KA TER MIN DROL MEN NGAG SAM MI KJAB
PEL DZE CZI ŁA ME PEJ RIG DZIN DZIE
JANG TRUL NJUR DZON DZE TRIN LHYN DRUB SZIOG

Cudownie! Czime Rigdzin, który upowszechniasz niepojmowalnie
wspaniałe inicjacje i instrukcje tradycji ustnego przekazu nauk Buddy oraz
ukryte skarby, termy, należące do starej tradycji wywodzącej się od Buddy
Padmasambhawy — oby Twoja inkarnacja Tulku pojawiła się szybko
i obyś spontanicznie zrealizował wszystkie aktywności!

Mocą tej modlitwy wzywamy guru, by powrócił. Nasze pragnienie i jego
intencja się spotykają, aby stworzyć pomyślną sytuację dla jego powrotu.
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Oby cała zasługa, która wynika z tego krótkiego komentarza
i dobrych intencji wszystkich w to zaangażowanych
doprowadziła do bardzo szybkiego odrodzenia
Czime Rigdzina Rinpocze.

Q

Dodatki
Upoważnienie do wykonywania praktyki

Niniejsza książka zawiera kompletny tekst praktyki Sadhany Guru
Widjadhary. Wiele takich tekstów pochodzących z różnych linii przekazu zostało przetłumaczonych i jest dostępnych na Zachodzie. Zgodnie z tradycją,
niewielki będzie pożytek z praktyki jakiejkolwiek sadhany, jeśli nie otrzymało się przekazu, tj. pozwolenia (lung), przekazu mocy (łang) i wyjaśnień (tri)
od osoby, która została do tego upoważniona w ramach danej linii przekazu.
Zamieszczone poniżej dane kontaktowe pozwolą zainteresowanym dowiedzieć się, kiedy i gdzie będzie można otrzymać taki przekaz.
Dane kontaktowe

Na głównej stronie internetowej Khordong, www.khordong.net, znajdziemy odnośniki do regionalnych grup Khordong. Dwa największe ośrodki
Khordong znajdują się w Indiach i w Polsce. Strona internetowa Związku
Buddyjskiego Khordong w Polsce to www.khordong.com.pl.
Adres do korespondencji:

Związek Buddyjski Khordong
Skr. Pocztowa 18
57 - 343 Lewin Kłodzki
tel. 0 601 35 77 76 lub (074) 868 88 22
Strona domowa Jamesa Low: www.simplybeing.co.uk
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Inne książki Jamesa Low

W języku polskim:
•
•

Być tu i teraz. Zwierciadło jasnego znaczenia.
Terma Dzogczen Nudena Dordże z komentarzem Jamesa Low,
tłum. Joanna Janiszewska-Rain, Kraków 2005.
Naturalna obecność, tłum. Joanna Janiszewska-Rain,
Dorota Kaniewska, Grażyna Litwińczuk, Warszawa 2008.

W języku angielskim:
•

James Low, John Crook, The Yogins of Ladakh: A Pilgrimage Among
the Hermits of the Buddhist Himalayas, Motilal Banarsidass 1997.
Inne komentarze do praktyk Khordong:

Martin J. Boord, A Bolt Of Lightning From The Blue.The vast commentary
on Vajrakila that clearly defines the essential points, Edition Khordong, Berlin
2002.
Spis rysunków

Guru Rinpocze (rys. Katharina Winkelmann)
Guru Rinpocze, Padmasambhawa (rys. Torsten Kratt)
Dordże Sempa, Wadżrasattwa (rys. Torsten Kratt)
Linia przekazu (rys. Torsten Kratt)
Guru Rinpocze z partnerkami (rys. Torsten Kratt)
Tsokje Dordże (rys. Torsten Kratt)
Padmasambhawa (rys. Torsten Kratt)
Loden Czogse (rys. Torsten Kratt)
Padma Gjalpo (rys. Torsten Kratt)
Nima Odzer (rys. Torsten Kratt)
Siakja Senge (rys. Torsten Kratt)
Senge Dradog (rys. Torsten Kratt)
Dordże Drolo (rys. Torsten Kratt)
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