
Oby wszystkie istoty by³y szczêœliwe
i tworzy³y sobie przyczyny szczêœcia.

Oby wszystkie by³y wolne od cierpienia
 i od stwarzania przyczyn cierpienia.

Oby odnalaz³y to szlachetne szczêœcie,
którego nigdy nie plami cierpienie.

Oby osi¹gnê³y uniwersalne,
bezstronne wspó³czucie,

pozbawione œwiatowej stronniczoœci
wobec przyjació³ i wrogów.



Ksi¹¿kê tê dedykujê, pe³en wdziêcznoœci,
wszystkim moim nauczycielom,

którzy tak niestrudzenie mnie kszta³cili.



Dlaczego ktoœ w ogóle decyduje siê na kroczenie
duchow¹ œcie¿k¹, jakie s¹ tego przyczyny? Zwracamy siê
ku duchowoœci, gdy szukamy w swym ¿yciu jakiegoœ
wiêkszego celu i sensu. Chcemy znaleŸæ wewn¹trz nas
samych skuteczniejsze metody radzenia sobie z
problemami. Liczymy na odkrycie recepty na trwa³e
szczêœcie. Œwiat wokó³ nas byæ mo¿e dostarcza wielu
wygód materialnych i praktycznych rozwi¹zañ, lecz to
nie zawsze daje nam taki spokój i zadowolenie, jakich
poszukujemy. Metody, za pomoc¹ których próbowaliœmy
zaradziæ k³opotom i niepewnoœciom, okaza³y siê niezbyt
skuteczne. Duchowe pytania bior¹ siê z potrzeby
odkrycia nowej, bardziej satysfakcjonuj¹cej drogi
¿yciowej i s¹ pocz¹tkiem d¹¿enia do g³êbszej prawdy.

Istnieje mnóstwo religii i filozofii, które oferuj¹ ca³e
bogactwo odpowiedzi. Nie jest ³atwo wybraæ œcie¿kê dla
siebie. Istnieje jednak pewna podstawowa idea wspólna
wszystkim duchowym tradycjom. To idea³ altruizmu. Dla
rozwoju duchowego nie ma znaczenia, czy jesteœ kimœ
wybitnym, znanym czy potê¿nym. Jedyn¹ istotn¹ cech¹

WPROWADZENIE
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charakteryzuj¹c¹ œwiêt¹ osobê jest altruizm. Nie sugerujê
tu, ¿e wszyscy powinniœmy staæ siê œwiêci, ale zgódŸmy
siê, ¿e szczodroœæ i uprzejmoœæ s¹ twórczymi, inspiru-
j¹cymi Ÿród³ami duchowych osi¹gniêæ. Bezinteresownoœæ
jest m¹drym rodzajem egoizmu, gdy¿ prowadzi do
prawdziwego spe³nienia. Altruizm przynosi bowiem
olbrzymie po¿ytki nam samym. Motywem naszych
dotychczasowych wysi³ków, by zdobyæ szczêœcie, by³y
zazwyczaj osobiste korzyœci czy ochranianie siebie.
Omamieni niezwykle przekonuj¹cymi projekcjami ego
postêpowaliœmy œcie¿k¹ po¿¹dania i awersji. Przymusowa
pogoñ za przyjemnoœci¹ obejmuje zarazem trwo¿ne
unikanie jakiegokolwiek bólu czy niewygody. Wybór
takiej drogi wyp³ywa z niewiedzy i lêku i poci¹ga za sob¹
wiele problemów. Lgniemy do tego, co wydaje siê
po¿¹dane, a odrzucamy wszystko, co nieprzyjemne,
poniewa¿ nie zrozumieliœmy prawdziwej natury
rzeczywistoœci. Jeœli przyjrzymy siê dok³adniej swym
¿yciowym doœwiadczeniom z przesz³oœci, odkryjemy, ¿e
niemal wszystkie nasze niedole i cierpienia w oczywisty
sposób bior¹ siê z tego ko³owrotu przywi¹zania i niechêci,
wytworzonego przez nasz w³asny umys³.

Lodziong jest prost¹ metod¹ rozwijania umys³u. To
bardzo wa¿ne i efektywne æwiczenie, gdy¿ powoduje
radykaln¹ zmianê w utartych nawykach myœlowych. Burzy
uwarunkowany sposób patrzenia na œwiat i ca³kowicie
przemienia nasz egocentryzm. Mo¿na stosowaæ tê
praktykê jako naprawdê skuteczn¹ technikê uczenia siê,
jak nie byæ samolubnym, ale ma ona tak¿e inny wyraŸny
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cel. Nie stajemy siê altruistyczni dla samego altruizmu,
lecz staramy siê uporaæ ze Ÿród³em cierpienia – z naszym
ego. Lodziong daje nam nieocenion¹ mo¿liwoœæ dog³êb-
nego zbadania roli ego i jego ¿¹dañ. Postaram siê
zaprezentowaæ te nauki w krótki i przystêpny sposób.

Wprowadzenie



Siedem Punktów Æwiczenia Umys³u uwa¿a siê za naj-
wa¿niejsz¹ i najbardziej znacz¹c¹ naukê w buddyzmie.
Jest to kwintesencja ca³ej myœli buddyjskiej. Postêpy, ja-
kich mo¿emy dokonaæ dziêki innym tradycyjnym prak-
tykom medytacyjnym, zale¿¹ w du¿ej mierze od indywi-
dualnego poziomu zrozumienia i zdolnoœci. Natomiast
Æwiczenie Umys³u przynosi po¿ytek ka¿demu i wzboga-
ca ka¿d¹ sytuacjê. Uczenie siê i wykonywanie wielu ró¿-
nych rodzajów medytacji jest oczywiœcie warte zachodu,
lecz nie uda nam siê rozwin¹æ g³êbszej postawy oœwiece-
nia bez praktyki lodziong.

Podstawowe pojêcia w buddyzmie to wspó³czucie i
dobro innych istot. Jeœli ktoœ rozumie, jak wa¿ne jest kie-
rowanie siê wspó³czuciem w swym postêpowaniu, to bez
wzglêdu na to, jakiej formalnej religii czy filozofii pod-
porz¹dkowa³ swe ¿ycie, w rzeczywistoœci pielêgnuje g³ê-
boko buddyjsk¹ cnotê. Jeœli nie pog³êbiamy swego wspó³-
czucia, nie umacniamy siê w nim, to choæ mo¿emy
uwa¿aæ siê za œwiêtych czy pobo¿nych, widaæ, ¿e nasza
duchowa œcie¿ka wiedzie w z³ym kierunku.

TRADYCJA
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Zarówno wspó³czucie, jak i bodhicitta – nieograni-
czone pragnienie, by doprowadziæ do przebudzenia i
uwolniæ od cierpienia wszystkie istoty – podkreœlane s¹
szczególnie w tradycji buddyzmu mahajany. Nauki o lo-
dziong nale¿¹ do tej tradycji. Do Tybetu przyniesione
zosta³y przez Atisiê, który otrzyma³ przekaz od Serling-
py i dwu innych nauczycieli w Indiach. Praktyka ta, poza
tradycj¹ Kadampy, nie by³a szeroko znana ani studiowa-
na a¿ do czasu, gdy odkry³ j¹ Czeka³a przegl¹daj¹c no-
tatki dawnych mistrzów medytacji. Poœród ró¿nych pa-
pierów natkn¹³ siê na te s³owa:

Oddaj innym wszystkie zwyciêstwa i zdobycze,
WeŸ na siebie wszelkie niepowodzenia i straty.

Czeka³a pomyœla³, ¿e to niezwyk³a idea. Cz³owiek, który
napisa³ te wersy, ju¿ nie ¿y³, Czeka³a uda³ siê zatem do
innego uczonego, by spytaæ, co oznacza ta instrukcja.
Dowiedzia³ siê, ¿e ma to zwi¹zek z podstawami Æwiczenia
Umys³u i ¿e bez doœwiadczenia i wgl¹du uzyskanego dziê-
ki temu æwiczeniu nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie ostatecz-
nego wyzwolenia. Czeka³a poœwiêci³ siê praktyce lodziong.
Uczy³ siê jej i praktykowa³ przez dwanaœcie lat.

W tym czasie czêsto odwiedza³a Czeka³ê grupa trê-
dowatych, którzy ¿yli w pobli¿u. Po tym, jak spêdzili w
jego towarzystwie trochê czasu, okaza³o siê, ¿e s³ucha-
nie o medytacji lodziong wywar³o na nich zdumiewaj¹-
co korzystny efekt. Ich zdrowie znacznie siê polepszy³o,
a dolegliwoœci nie by³y ju¿ tak dokuczliwe. Pomimo tych
niespodziewanych rezultatów Czeka³a nie by³ pewien,
czy powinien nauczaæ powszechnie tej praktyki. Tymcza-

Tradycja
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sem brat Czeka³y, cz³owiek o raczej niemi³ym, zepsutym
charakterze, po cichu przy³¹czy³ siê do trêdowatych i
tak¿e przys³uchiwa³ siê naukom o lodziong. Po jakimœ
czasie da³o siê zauwa¿yæ, jak zmienia siê jego z³e zacho-
wanie: stawa³ siê coraz uprzejmiejszy i bardziej zrówno-
wa¿ony. To przekona³o Czeka³ê, ¿e powinien formalnie
nauczaæ tej medytacji, i Siedem Punktów Æwiczenia
Umys³u zosta³o po raz pierwszy spisane jako ogólnie
dostêpny tekst do praktyki.

Æwiczenie Umys³u praktykuje siê we wszystkich szko-
³ach buddyzmu tybetañskiego. Otrzyma³em te nauki od
Dilgo Khjentse Rinpoczego, którego liniê inkarnacji
wymienia siê w modlitwach do Linii Przekazu praktyki
lodziong. Chocia¿ instrukcje do medytacji s¹ proste i
bezpoœrednie, praktyka wymaga wiele wysi³ku, bowiem
ruszamy tu do frontalnego ataku na w³asne ego i rzuca-
my wyzwanie ca³ej naszej koncepcji œwiata. To nie jest
tylko mentalne æwiczenie czy utrzymywanie duchowej
dyscypliny. Lodziong to dog³êbna edukacja. Kszta³cimy
umys³, by postrzega³ rzeczy z innej, bardziej realistycz-
nej perspektywy.



Wiemy, ¿e wszystko, co przejawia swe istnienie w œwie-
cie wokó³ nas, uczynione jest z wielu ró¿norodnych i z³o-
¿onych elementów. Mo¿emy zrozumieæ, ¿e ka¿dy obiekt
jest relatywny, gdy¿ wszystko, co istnieje, przyjmuje kszta³t
i okreœlone cechy w relacji z czymœ innym. Ca³a rzeczywi-
stoœæ jest uwarunkowana i wspó³zale¿na, ale koncepcje i
projekcje, jakie nasz umys³ wytwarza na temat otaczaj¹ce-
go go œwiata, czêsto zupe³nie tego nie odzwierciedlaj¹.

Umys³ nie potrafi tworzyæ czy kontrolowaæ wszyst-
kiego, co istnieje, lecz bez niego nic nie mog³oby mieæ
dla nas materialnej realnoœci. Pojmujemy œwiat za po-
moc¹ umys³u. Kiedy umys³ jest niestabilny i rozemocjo-
nowany, nasze postrzeganie i reakcje staj¹ siê wypaczo-
ne i staj¹ na przeszkodzie spontanicznemu poczuciu
rzeczywistoœci. Taka jest natura ego, ¿e wykorzystuje ono
umys³, kiedy ten jest wzburzony czy zak³opotany.

Ego ¿eruje na pomieszaniu i mentalnych zaburze-
niach, bêdzie wiêc kwestionowaæ ideê Æwiczenia Umy-
s³u i opieraæ siê jej. Bêdzie twierdziæ, ¿e z umys³em nic
z³ego siê nie dzieje, on jest po prostu w naturalny spo-

UMYS£
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sób wra¿liwy i pobudliwy. Niestety, tak naprawdê to ten
rozchwiany stan umys³u doprowadzi³ nas do nieustan-
nej udrêki i pomieszania. Potrzebne jest nam Æwicze-
nie Umys³u, poniewa¿ to umys³ powoduje, ¿e cierpimy.

Motorem ka¿dego ludzkiego dzia³ania jest pragnie-
nie szczêœcia. Przez ca³e ¿ycie wytê¿amy si³y, by czuæ siê
dobrze w œwiecie i znaleŸæ trochê zaspokojenia. Ciê¿-
kim wysi³kiem zdobywamy wykszta³cenie, staramy siê o
dobr¹ pracê, rozgl¹damy siê za wspó³ma³¿onkiem i chce-
my mieæ dzieci, a robimy to wszystko, gdy¿ liczymy, ¿e te
zewnêtrzne sukcesy zapewni¹ nam wygodê i bezpieczeñ-
stwo. Kiedy ju¿ osi¹gnêliœmy jak¹œ pozycjê spo³eczn¹ i
zawodow¹, mamy dobr¹ pensjê, za³o¿yliœmy rodzinê –
czy rzeczywiœcie jesteœmy w pe³ni usatysfakcjonowani? Czy
kiedykolwiek jesteœmy ca³kowicie szczêœliwi? Byæ mo¿e
od czasu do czasu czujemy siê zadowoleni, ale to dobre
samopoczucie nie jest niezawodne ani trwa³e. Codzien-
ne obowi¹zki mog¹ nas absorbowaæ do tego stopnia, ¿e
nie potrafimy ju¿ siê odprê¿yæ czy naprawdê dobrze za-
bawiæ. ¯ycie up³ywa bardzo szybko, a wszystkie nasze
usi³owania, by znaleŸæ szczêœcie, spe³zaj¹ na niczym.

Wszêdzie wokó³ mo¿na znaleŸæ coœ, co przypomina
nam, ¿e szczêœcie jest nieuchwytne. By³ taki zwyczaj w
klasztorach w Tybecie, ¿e starsi mnisi odpowiadali za
naukê m³odszych i wspólnie z nimi praktykowali dhar-
mê. Pewien stary mnich zadawa³ swym uczniom bardzo
wiele materia³u do przestudiowania. W zamian za to
obiecywa³, ¿e jeœli bêd¹ pilnie siê uczyæ, to w nagrodê
zabierze ich kiedyœ na piknik. Mija³ dzieñ za dniem, i
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gdy koñczyli jedno æwiczenie, dostawali nastêpne, a pik-
nik wci¹¿ nie dochodzi³ do skutku. Ci¹gle byli zbyt zajê-
ci. Pewnego dnia nauczyciel i jego uczniowie przecho-
dzili przez wieœ i ujrzeli w oddali grupê ludzi. Stary mnich
mia³ s³aby wzrok, spyta³ wiêc: „Co to za ludzie? Co oni
tam robi¹?” A jeden z bystrzejszych uczniów odpowie-
dzia³: „Och, mistrzu, to ktoœ, kto skoñczy³ wreszcie swoj¹
pracê, i teraz zabieraj¹ go w nagrodê na piknik!” Ale
kiedy podeszli bli¿ej, zorientowali siê, ¿e nie by³ to pik-
nik, lecz procesja ¿a³obników, którzy nieœli cia³o zmar³e-
go do spalenia.

Mo¿emy spêdziæ ca³e ¿ycie szykuj¹c siê na swe szczê-
œcie. Czekamy na moment, gdy rzeczywiœcie bêdziemy
mogli siê zabawiæ, lecz ta chwila nigdy nie nadchodzi.
Czas mija. W chwili œmierci wszystkie nasze nadzieje i
aktywnoœci dobiegaj¹ kresu i tylko wtedy naprawdê znaj-
dujemy pewien odpoczynek od napiêtego harmonogra-
mu zajêæ. W ci¹gu ca³ego ¿ycia próbujemy tak¿e uciec
od cierpienia. To coœ bardzo naturalnego; ka¿da czuj¹-
ca istota pragnie uchroniæ siê od bólu czy g³odu, ale ¿ad-
na nie jest w stanie ca³kowicie unikn¹æ przykrych oko-
licznoœci i ka¿da nieustannie napotyka na swej drodze
ró¿ne nieszczêœcia. A mo¿e istnieje inny sposób, by byæ
szczêœliwym? Czy to mo¿liwe, by przyczyna szczêœcia tkwi³a
wewn¹trz nas, w naszym umyœle?

Umys³



Wiemy, ¿e nasz œwiat jest nieprzewidywalny i nietrwa-
³y. Powstaj¹ce w nas doœwiadczenia i wra¿enia s¹ zmien-
ne i szybko przemijaj¹. Jednak nawet gdy zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e okolicznoœci, w jakich siê znaleŸliœmy,
s¹ czymœ tymczasowym, nie poprawia to naszego samo-
poczucia ani te¿ nie czyni naszego cierpienia bardziej
znoœnym. Rozumiemy, ¿e ¿ycie nie trwa wiecznie. Nie
ma najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e kiedyœ wszyscy pomrze-
my. To oczywiste. Za sto lat nikogo z nas ju¿ tu nie bê-
dzie, ale œwiadomoœæ tego faktu wcale nie umniejsza cier-
pienia, jakie odczuwamy w tej chwili. Nikt nie chce
cierpieæ i nikt nie jest pewien, co robiæ, by unikn¹æ bólu.

Powody odczuwania radoœci czy smutku powstaj¹ w
umyœle. Cierpienie nie jest przypadkowym zdarzeniem,
œlepym trafem – ma ono kilka bezpoœrednich przyczyn.
Dwoma podstawowymi elementami s¹ tu nasze oczeki-
wania oraz negatywne zachowania z codziennego ¿ycia.
Przywi¹zanie do w³asnego dobra i zagarnianie otaczaj¹-
cego nas œwiata w swe posiadanie powoduj¹ ci¹g³y nie-
pokój. W umyœle rozwija siê po¿¹dliwoœæ wzglêdem pew-

PRZYCZYNY CIERPIENIA
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nych obiektów, ludzi czy doœwiadczeñ. Kiedy uganiamy
siê za tymi rzeczami i próbujemy je zatrzymaæ, cierpimy.
Stajemy siê pe³ni obaw, ¿e mo¿emy straciæ to, co ju¿ mamy,
oraz ¿e mo¿emy nie uzyskaæ tego, co jak s¹dzimy, jest nam
niezbêdne. Im wiêksze czujemy przywi¹zanie, tym wiêk-
szy niepokój w nas powstaje. Z kolei niechêæ do otaczaj¹-
cych nas warunków i obiektów tak¿e stanowi Ÿród³o cier-
pienia. Na przyk³ad wchodzimy do jakiegoœ pokoju i
stwierdzamy, ¿e jest ciasny i brzydko umeblowany – mó-
wimy zatem, ¿e to okropne pomieszczenie i dlatego Ÿle
siê w nim czujemy. Ale pokój sam w sobie nie jest istotny.
To umys³, poch³oniêty problemem „tego pragnê, tego nie
chcê”, wytwarza poczucie dyskomfortu i niepokoju. Su-
biektywne, sprzeczne odczucia powodowane przywi¹za-
niem i awersj¹ projektujemy na otaczaj¹cy nas œwiat, co
przynosi nam w zamian bolesne rozczarowania i zgryzoty.

Dlatego w³aœnie powinniœmy æwiczyæ umys³. Jeœli nie
rozpoznamy i nie opanujemy jego projekcji, to w nie-
skoñczonoœæ bêdziemy widzieæ œwiat z niew³aœciwej, fa³-
szywej perspektywy. Nadal bêdziemy wierzyæ, ¿e nieszczê-
œcia i radoœci s¹ czymœ na zewn¹trz nas i nie mamy na
nie ¿adnego wp³ywu.

Przyczyny cierpienia



Dziêki Æwiczeniu Umys³u nasze postrzeganie i re-
agowanie staje siê mniej chwiejne i zaczynamy coraz
wyraŸniej rozumieæ mechanizm cierpienia. Widzimy, ¿e
przyczyn¹ k³opotów, trudnoœci i przeszkód jest nasze
mentalne nastawienie. Niechêæ do czegoœ, co powoduje
cierpienie, to bardzo istotny punkt, który trzeba zrozu-
mieæ; nie jest to jednak ³atwe do uchwycenia.

Kiedy czujemy niechêæ do czegoœ, sama ta awersja
powoduje, ¿e powstaje w nas lêk i zmartwienie. Nasze
przepe³nione gniewem czy nienawiœci¹ reakcje s¹ zal¹¿-
kiem przysz³ego cierpienia. Nie lubimy czegoœ, wiêc pró-
bujemy tego unikn¹æ lub pozbyæ siê, lecz niechêæ trwa
dalej. Negatywne reakcje pozostaj¹ w umyœle nawet po
tym, jak nieprzyjemne doœwiadczenie siê zakoñczy³o. Gdy
usi³ujemy eliminowaæ to, co niemi³e, jedynie wzmacnia-
my uczucie awersji. I nie ma od tego ucieczki, gdy¿ nie-
chêæ jest naszym w³asnym tworem.

Okolicznoœci, w jakich teraz siê znajdujemy, mog¹
byæ sprzyjaj¹ce i komfortowe, lecz awersja i cierpienie
¿ywi¹ siê równie dobrze wspomnieniami z przesz³oœci

AWERSJA WOBEC CIERPIENIA
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oraz przewidywaniami zwi¹zanymi z przysz³oœci¹. Nawet
jeœli w tej chwili nie mamy ¿adnych zmartwieñ czy trud-
noœci, to obawiamy siê problemów, które mog¹ siê poja-
wiæ za jakiœ czas. Teraz jesteœmy szczêœliwi, lecz liczymy
siê z mo¿liwoœci¹ ponownych k³opotów, bowiem w ka¿-
dej chwili jesteœmy w stanie przywo³aæ wspomnienia prze-
sz³ych perturbacji czy otrzymanych ran. Awersja jest pod-
stawow¹ przyczyn¹ cierpienia. Gdybyœmy nie czuli
niechêci do niczego, nie by³oby cierpienia. Przypuœæmy,
¿e obawiam siê samotnoœci. Mogê wówczas odwiedzaæ
przyjació³ i otaczaæ siê wieloma ludŸmi, lecz to wszystko
nie uspokoi, nie uciszy mego lêku przed samotnoœci¹.
Jedynym rozwi¹zaniem problemu jest znalezienie spo-
sobu, by rozproszyæ lêk i niechêæ do bycia samotnym.
Zmartwieniem powinna byæ wy³¹cznie ta awersja wobec
samotnoœci. Bowiem im bardziej siê czegoœ obawiam, tym
bardziej bêdê cierpia³.

PYTANIA

Czy cierpienie zawsze musi byæ czymœ negatywnym?
Ból fizyczny mo¿e oznaczaæ, ¿e powinniœmy bardziej
dbaæ o siebie. Czy¿ ból nie dzia³a jako ostrze¿enie?

Wszystko mo¿e staæ siê pozytywne, jeœli uczynimy
to pozytywnym – nawet ból. Sposób, w jaki traktujemy
rzeczy, sprawia, ¿e staj¹ siê one pozytywne lub negatyw-
ne. Jeœli jakieœ doœwiadczenie uznamy za bolesne i nie-
przyjemne, cierpimy. Jeœli podejdziemy do swoich pro-
blemów z bardziej pozytywnym nastawieniem, to nasza
sytuacja oka¿e siê mniejszym zagro¿eniem i nie bêdzie-

Awersja wobec cierpienia

2 – Lodziong
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my siê ni¹ tak denerwowaæ. Ca³a praktyka Æwiczenia
Umys³u prowadzi do tego, byœmy mogli z ufnoœci¹ i spo-
kojem przebrn¹æ przez najtrudniejsze i bolesne zda-
rzenia w ¿yciu.

Rinpocze powiedzia³, ¿e niechêæ do cierpienia two-
rzy cierpienie. Staramy siê byæ szczêœliwi, ale szczêœcie
tak¿e jest z³udne. Czy jest jakaœ ró¿nica pomiêdzy iluzj¹
cierpienia a iluzj¹ szczêœcia?

Cierpienie jest wspania³e, jeœli nie sprawia ci ró¿ni-
cy, ¿e cierpisz. Jednak wiêkszoœæ ludzi tego nie lubi. Gdy
zabieramy siê za medytacjê czy jakieœ duchowe æwicze-
nia, to szukamy sposobu na uporanie siê z wszelkimi z³u-
dzeniami, nie tylko tymi, które dotycz¹ szczêœcia czy cier-
pienia, ale te¿ z wieloma b³êdnymi ideami i koncepcjami,
jakie mamy na temat rzeczywistoœci, czasu oraz siebie
samych. Æwiczenie Umys³u to rozpracowywanie ka¿dej
iluzji. Nie ma ró¿nicy miêdzy jednym z³udzeniem a dru-
gim, wszystkie s¹ w swej istocie tym samym, choæ oczywi-
œcie niektóre z nich s¹ przyjemniejsze ni¿ pozosta³e.

Czy nie staniemy siê ca³kiem bierni czy apolityczni, je-
œli nie bêdziemy zwa¿aæ na ró¿nice miêdzy dobrem a z³em?

Wcale nie mówiê, ¿e powinniœmy lekcewa¿yæ œwiat
czy zobojêtnieæ na to, co dzieje siê wokó³ nas. Pozytyw-
ne czy negatywne w³aœciwoœci nie s¹ czymœ nierzeczywi-
stym i ma³o wa¿nym; one istniej¹, lecz sposób, w jaki na
nas oddzia³uj¹, zale¿y ca³kowicie od tego, jak my na nie
reagujemy. Jeœli chodzi o Æwiczenie Umys³u, to omawia-
my tu metodê uporania siê z „dobrym” i „z³ym” w opar-
ciu o zrozumienie ich relatywnej natury. „Dobre” i „z³e”
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to pojêcia wzglêdne i wybiórcze, zale¿ne od osobistych
doœwiadczeñ.

Na przyk³ad ostatnio kilku moich rodaków przyby³o
z Tybetu, zapyta³em ich wiêc, jak wygl¹da tam sytuacja.
Odparli, ¿e ¿ycie jest cudowne. Mog¹ teraz podró¿owaæ
do s¹siedniej miejscowoœci i nikt ich nie zatrzymuje,
wolno im odwiedzaæ œwi¹tynie. Tybetañczykom ¿yje siê
o wiele lepiej, w relatywnym sensie, ni¿ w czasie Rewolu-
cji Kulturalnej. Tymczasem wam ¿ycie w Tybecie mo¿e
siê wydaæ niezwykle trudne w porównaniu z warunka-
mi, do jakich przywykliœcie. Mo¿ecie nawet uznaæ, ¿e tam
siê w³aœciwie nie da ¿yæ, poniewa¿ wszystko bêdzie dla
was tak odmienne i obce.

Mówi siê, ¿e dzieci s¹ niewinne, ale ja uwa¿am to za
mit. Dzieci cechuje spontanicznoœæ i szczeroœæ, ale one
tak¿e cierpi¹ z powodu frustracji i lêków. Zachodnia
psychologia ma na ten temat swoj¹ teoriê, ale czyta³em
kiedyœ w jakimœ tekœcie buddyjskim, ¿e nasz potencja³
cierpienia rodzi siê wraz z nami. Czy to prawda?

Ca³okszta³t naszych pojêæ i wyobra¿eñ bierze siê z
kszta³cenia, jakiemu jesteœmy poddawani w dzieciñstwie.
Myœlê, ¿e zachodnia psychologia zgodzi³aby siê z tym, i¿
ludzie mog¹ czuæ siê bardzo nieszczêœliwi i zagubieni na
skutek wczesnych uwarunkowañ. Byæ mo¿e wpojono im
fa³szywy obraz œwiata lub nie zostali przygotowani do
pokonywania trudnoœci. Ma³e dzieci s¹ naturalnie bar-
dziej niewinne ni¿ doroœli – nie namieszaliœmy im jesz-
cze w g³owach naszymi skomplikowanymi koncepcjami
na temat rzeczywistoœci – a jednak maj¹ te same elemen-

Awersja wobec cierpienia

2*



2 0 Ringu Tulku • Lodziong

tarne problemy co doroœli. Kiedy rodzi siê cz³owiek, jego
osobowoœæ jest niewzruszona niczym ska³a. W ma³ym
dziecku mo¿na wyraŸnie ujrzeæ cechy doros³ej osoby.
Oczywiœcie dzieciñstwo cechuje wiêksza prostota i spon-
tanicznoœæ, bowiem jeszcze nie dyskryminuje siê ani nie
preferuje rzeczy w sposób intelektualny, ale dziecko nie
jest czyst¹ kart¹. Jeœli akceptujemy istnienie reinkarna-
cji, musimy tak¿e wierzyæ w to, ¿e ka¿de dziecko jest czê-
œci¹ nieprzerwanego cyklu samsary. Ka¿de kolejne na-
rodziny w sposób nieunikniony dotycz¹ równie¿ umys³u,
uzale¿nionego od przywi¹zania i niechêci. Dlatego od
dziecka jesteœmy podatni na cierpienie.

Ale czy nie jest tak, ¿e istota ludzka musi pragn¹æ i
po¿¹daæ rzeczy po to, by prze¿yæ?

Mo¿emy s¹dziæ, ¿e pragnienie oznacza Ÿród³o ener-
gii czy te¿ dzia³a stymuluj¹co, a zatem jest niezbêdne do
przetrwania, ale to nieprawda. Zostaliœmy tak zaprogra-
mowani, ¿e wierzymy, i¿ zarówno przywi¹zanie, jak awer-
sja s¹ typowymi i koniecznymi ludzkimi reakcjami, ale w
rzeczywistoœci te emocje prowadz¹ do bardzo ograniczo-
nej i pe³nej bólu egzystencji. Jeœli drêczy nas wysypka,
³atwo uwierzyæ, ¿e nie jesteœmy w stanie prze¿yæ bez ci¹-
g³ego drapania siê. Ale jeœli wysypka zniknie i nic nas
nie swêdzi, drapanie okazuje siê niepotrzebne. Z rela-
tywnego punktu widzenia przetrwanie to pewna koncep-
cja bêd¹ca wytworem ego. Z³udzenia tworzone przez ego
i jego ograniczenia sprawi³y, ¿e cierpienie wlecze siê za
nami przez ca³e ¿ycie. Istnieje sposób na egzystencjê bez
ograniczeñ i samolubstwa i w³aœnie po to, by go odkryæ,
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æwiczymy siê w bodhicitcie. Gdy doœwiadczymy ostatecz-
nego poziomu urzeczywistnienia, bêdziemy w stanie roz-
poznaæ, ¿e wszechœwiat i poczucie „ja” s¹ w swej istocie
puste. Lodziong mo¿e byæ dla nas ogromn¹ ochron¹.
Kiedy to æwiczenie odmieni nasz umys³, choæby w nie-
wielkim stopniu, wówczas emocje przestan¹ tak bardzo
nam przeszkadzaæ i zaprz¹taæ nasz¹ uwagê, a ¿ycie sta-
nie siê znacznie spokojniejsze.

Awersja wobec cierpienia
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Najrierw æwicz siê w praktykach wstêpnych

Nasze wyobra¿enia na temat œwiata uzale¿nione s¹
od ego i wszelkich emocji. Te aspekty umys³u mog¹ do-
starczaæ jedynie powierzchownych odpowiedzi na ducho-
we pytania. Powinniœmy poznaæ i doceniæ sw¹ rzeczywi-
st¹ sytuacjê. Praktyki wstêpne daj¹ nam cenn¹
sposobnoœæ zastanowienia siê nad w³asnym ¿yciem i za-
chêcaj¹ do zmiany mentalnoœci. Stanowi¹ one solidny
fundament dla wielu wa¿nych medytacji wykonywanych
w buddyzmie, albowiem kieruj¹ nasze myœli w stronê
praktyki dharmy.

W czasie Æwiczenia Umys³u zaczynamy odzyskiwaæ
w³aœciwe spojrzenie na ¿ycie. Dzieje siê tak dziêki Czte-
rem Rozmyœlaniom. S¹ one elementarnym przygotowa-
niem do pracy nad sob¹. Tylko wtedy, gdy uœwiadomimy
sobie, jak cenne jest odrodzenie siê w ludzkim ciele, gdy
zaakceptujemy nietrwa³oœæ i kruchoœæ egzystencji i gdy
zmierzymy siê z niemaj¹cym koñca cierpieniem samsary,
bêdziemy umieli jasno ujrzeæ sw¹ sytuacjê i poczuæ, jak
pilna jest potrzeba zmiany. Mo¿liwoœci, jakie nam da³o

PUNKT PIERWSZY
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narodzenie siê cz³owiekiem, mog¹ byæ utracone w jed-
nym mgnieniu oka. Na swej drodze wci¹¿ napotykamy
przeszkody, które jednak da siê pokonaæ cierpliwoœci¹ i
rozwag¹. Cztery Rozmyœlania umacniaj¹ nasz¹ motywa-
cjê, sprawiaj¹, ¿e nie ustajemy w æwiczeniu umys³u.

CZTERY ROZMYŒLANIA

CENNE LUDZKIE CIA£O

W buddyzmie tybetañskim szczêœliwe wydarzenie, za
jakie uwa¿a siê uzyskanie narodzin w ludzkiej formie,
jest zawsze pierwszym punktem, któremu poœwiêcamy
swe rozwa¿ania. Nie ¿eby cz³owiek by³ wiêcej wart ni¿
inne formy ¿ycia czy te¿ sta³ ponad nimi, ale dlatego, ¿e
¿ycie ludzkie niesie z sob¹ niezwykle cenne mo¿liwoœci
oraz wielk¹ odpowiedzialnoœæ. Ludzie mog¹ zniszczyæ
œwiat – zwierzêta i drzewa tego nie potrafi¹. Efekty na-
szych dzia³añ mog¹ byæ albo bardzo pozytywne, albo
bardzo negatywne. Jesteœmy w stanie albo przynieœæ po-
¿ytek tysi¹com innych istnieñ, albo je skrzywdziæ.

Ta okazja, by pomóc innym musi byæ wykorzystana
bezzw³ocznie; jeœli teraz nie zrobimy z niej u¿ytku, bê-
dzie stracona. Gdy jesteœmy bierni czy obojêtni wobec
otaczaj¹cego nas œwiata, te nasze wyj¹tkowe zasoby zo-
staj¹ zaprzepaszczone, a my pozostajemy schwytani w
sieci inercji i rozpaczy. Nie trzeba szczególnych uzdol-
nieñ, by poradziæ sobie ze zwyk³ym przetrwaniem – na-
wet robak to potrafi. Nasz potencja³, potencja³ istoty ludz-
kiej, jest o wiele wiêkszy. Bez celu marnujemy energiê
na rzeczy, które nie maj¹ znaczenia, lub te¿ za³amujemy



2 5

siê i d¹¿ymy do samozniszczenia; nie robimy nic sen-
sownego z tym cennym odrodzeniem i nasze ¿ycie nie
ma celu ani znaczenia. Odrodziliœmy siê w ludzkim cie-
le i nawet jeœli doœwiadczamy ciê¿kich przeciwnoœci losu,
to i tak s¹ to najlepiej rokuj¹ce warunki dla zdobywania
m¹droœci i rozwijania wspó³czucia.

Czasem mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e buddyjska filozo-
fia jest nudna i bardzo na serio, ale w rzeczywistoœci pre-
zentuje ona niezwykle optymistyczny punkt widzenia.
Jeœli pod¹¿amy za naukami Buddy, to nie w¹tpimy, ¿e
nasza ludzka egzystencja ma prawdziw¹ wartoœæ, wiemy,
¿e nie znajdziemy na œwiecie niczego niezmiennego ani
trwa³ego, i przyznajemy, ¿e cierpienie to nieod³¹czna
czêœæ samsarycznego bytu, bêd¹ca wytworem naszych
w³asnych dzia³añ. Œwiadomoœæ tego wszystkiego daje nam
ogromn¹ ufnoœæ i energiê do ¿ycia.

Kiedy opuœci³em Tybet, to wraz z tysi¹cami innych
uciekinierów znalaz³em siê w Indiach. Ludzie ze œwiata
po raz pierwszy zainteresowali siê wówczas tybetañsk¹
kultur¹ i sposobem ¿ycia, zafascynowa³o ich bowiem to,
jak reagowaliœmy na sw¹ sytuacjê. Zdumiewa³o ich, ¿e
wydawaliœmy siê wszyscy tacy pogodni, pomimo strat,
jakie nas dotknê³y. ZnaleŸliœmy schronienie w kraju, który
by³ tak odmienny od naszych rodzinnych stron. W In-
diach panowa³ upa³, a obozy uchodŸców by³y zat³oczo-
ne i pe³ne zgie³ku. Wokó³ roi³o siê od komarów i pija-
wek; wielu z nas dostawa³o gor¹czki i chorowa³o. Ludzie
z zewn¹trz spodziewali siê, ¿e bêdziemy przygnêbieni,
tymczasem my mieliœmy ca³kiem niez³y humor. Wieczo-
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rami œmialiœmy siê, ¿artowali i œpiewali pospo³u. Ktoœ
kiedyœ zada³ nam pytanie: „Jak to mo¿liwe, ¿eby byæ ta-
kim radosnym w tak strasznej sytuacji? Czy to dlatego,
¿e jesteœcie buddystami?” Byæ mo¿e rzeczywiœcie nasze
buddyjskie wychowanie odegra³o tu swoj¹ rolê. Wiedzie-
liœmy, ¿e nie jesteœmy wyj¹tkowi. To, co siê nam przytra-
fi³o, zdarza³o siê ju¿ niejeden raz wielu innym ludziom.
Wierzyliœmy w nauki dharmy, byliœmy zatem œwiadomi
tego, ¿e istoty wszêdzie doœwiadczaj¹ cierpienia. Mieli-
œmy do czynienia z nietrwa³oœci¹ i œmiertelnoœci¹ w bar-
dzo bezpoœredni sposób i ¿ycie wydawa³o siê czymœ bar-
dzo cennym. Sto tysiêcy uchodŸców z Tybetu boryka³o
siê z niezliczonymi dolegliwoœciami i przeciwieñstwami
losu, ale prawie nigdy nie zdarza³y siê przypadki za³ama-
nia nerwowego czy choroby psychicznej.

Odrodziwszy siê w ludzkim ciele mamy szansê na
zawsze usun¹æ to, co jest przyczyn¹ samsary. Jesteœmy w
stanie pokonaæ w³asne i cudze cierpienie. Tylko istoty
ludzkie mog¹ w pe³ni uœwiadomiæ sobie mêkê narodzin,
staroœci, chorowania i œmierci. Taki by³ w³aœnie pierwszy
krok Buddy w kierunku wyzwolenia. Nam tak¿e uda siê
osi¹gn¹æ pe³ne oœwiecenie, jeœli wykorzystamy szansê,
jak¹ da³o nam obecne odrodzenie, jeœli bêdziemy pra-
cowaæ nad swym umys³em ju¿ teraz.

NIETRWA£OŒÆ

Nietrwa³oœæ jest oczywistym elementem istnienia.
Wszystko siê zmienia, jednak wiele osób nie potrafi za-
akceptowaæ tych zmian. ¯ycie trwa krótko i jest bardzo
kruche, ale rzadko kiedy o tym pamiêtamy. Œmieræ nie
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jest abstrakcj¹. Towarzyszy nam w ka¿dej sekundzie.
Wszyscy umrzemy, to pewne – nie wiemy tylko, kiedy to
nast¹pi. Nie znamy godziny naszej œmierci, st¹d z³udze-
nie, ¿e jesteœmy wieczni, a tak¿e fa³szywe poczucie bez-
pieczeñstwa w stosunku do up³ywaj¹cych chwil. Zacho-
wujemy siê tak, jakbyœmy mieli przed sob¹ mnóstwo
czasu. Mamy wra¿enie, ¿e nasze ¿ycie bêdzie trwa³o w
nieskoñczonoœæ. Ten brak poczucia czasu doprowadza
umys³ do stanu biernoœci i otêpienia. Ale tak¿e jest przy-
czyn¹ niepewnoœci i braku cierpliwoœci, które towarzy-
sz¹ nam w codziennym ¿yciu. Kiedy przyjaciele wybior¹
siê razem na krótkie wakacje, s¹ ca³kiem zadowoleni ze
swego towarzystwa. Ale gdyby byli zmuszeni wieœæ wspól-
ne ¿ycie przez lata, pojawi³yby siê k³ótnie i wzajemna
konkurencja, gdy¿ ka¿dy stara³by siê okreœliæ sw¹ pozy-
cjê i terytorium. Istoty ludzkie nie s¹ w stanie tolerowaæ
sytuacji, która wydaje siê trwa³a i niezmienna. Nawet przy
bardzo ma³ych k³opotach, denerwujemy siê, jeœli odno-
simy wra¿enie, ¿e nie ma widoków na ich rych³e zakoñ-
czenie. Kiedy ktoœ, z kim mieszkamy, nie chce pozmy-
waæ, zdecydowanie protestujemy, poniewa¿ wyobra¿amy
sobie, ¿e bêdziemy tak sami zmywaæ ju¿ w nieskoñczo-
noœæ. Jednak moglibyœmy sprz¹taæ z radoœci¹ przez krót-
ki okres, na przyk³ad siedem dni, bo czulibyœmy, ¿e na-
sza sytuacja jest czymœ tymczasowym.

Nasze wyobra¿enia na temat czasu powoduj¹, ¿e je-
steœmy chaotyczni i spiêci. To nie pozwala umys³owi uspo-
koiæ siê i wyciszyæ. Mo¿emy siê wyzwoliæ z tej udrêki je-
dynie dziêki uœwiadomieniu sobie nietrwa³oœci
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wszystkiego, co istnieje. Kiedy w pe³ni pojmiemy znacze-
nie przemijalnoœci i uwolnimy siê od iluzji, jak¹ jest czas,
to odkryjemy podstawow¹ prawdê o naturze umys³u i
osi¹gniemy ostateczn¹ bodhicittê.

NIEDOSTATKI SAMSARY

Prawdziwa natura umys³u jest ca³kowicie czysta i pro-
mieniuj¹ca. Poniewa¿ uwarunkowane doœwiadczenia
zmys³ów i poczucie „ja” zdominowa³y umys³, nie widzi-
my jego klarownoœci. Nasza œwiadomoœæ zostaje og³upio-
na przez sposób, w jaki ego postrzega i wartoœciuje rze-
czy. ¯adne z naszych przywidzeñ, ¿adne konflikty nie
istniej¹ naprawdê – to mity tworzone przez umys³. Umys³
stwarza ca³¹ samsarê, bowiem w³aœnie on interpretuje
to, czego doœwiadcza cia³o. Kiedy znajdujê siê w grupie
osób, które dobrze znam, potrafiê rozpoznaæ ka¿d¹ z
nich za pomoc¹ wzroku. Jednak kiedy zamknê oczy, nie
jestem w stanie przypomnieæ sobie ka¿dego z osobna.
Nie potrafiê odtworzyæ umys³em tego, co widzia³y moje
oczy. Postrzeganie dzia³a niezwykle subiektywnie: w my-
œlach widzimy tylko to, co pamiêtamy, a nie to, co ukaza³
nam wzrok. Wspomnienie zostaje zatrzymane w myœlach
i wymodelowane, wedle naszej osobowoœci i przesz³ych
doœwiadczeñ. Ka¿dy z nas posiada w³asne, charaktery-
styczne wzorce mentalne i jeœli jakieœ postrze¿enie czy
wra¿enie nie pasuje do tych ram, to nie zostanie zaak-
ceptowane.

Sam zetkn¹³em siê z tym w bardzo ¿ywy sposób. Kie-
dy po opuszczeniu Tybetu znalaz³em siê w Indiach, po-
wiedziano mi o czymœ, co nazywa³o siê „poci¹g”. Nigdy
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dot¹d nie widzia³em poci¹gu ani o nim nie s³ysza³em.
Opisano mi go wiêc: jest uczyniony z metalu i toczy siê
po ¿elaznych torach. Ludzie siedz¹ w œrodku i mog¹ piæ
herbatê, a z kubków nie wylewa siê ani jedna kropla.
Wyobrazi³em sobie poci¹g: wielka kula toczy siê po ¿ela-
znej drodze, ja zaœ siedzê wewn¹trz i turlam siê razem z
ni¹. Nie by³em sobie tylko w stanie wyobraziæ, jak mo¿-
na wówczas piæ herbatê nie rozlewaj¹c jej. W obrazie,
jaki na temat poci¹gu wytworzy³ mój umys³, nie by³o
miejsca na tê ideê.

Nasze bezpoœrednie doœwiadczenie zostaje zawsze
mentalnie zmodyfikowane lub przyciête do w³aœciwych
rozmiarów, a jeœli nie udaje siê go dostosowaæ do wzor-
ca, to po prostu nie bêdzie brane pod uwagê.

Ta wybiórczoœæ naszej percepcji oraz podstawowe
niezrozumienie naturalnej pustoœci zjawisk determinu-
je tak¿e wyobra¿enia dotycz¹ce naszej w³asnej natury.
Wykszta³camy w sobie ciasn¹ i ograniczaj¹c¹ ideê istnie-
nia jaŸni, któr¹ nazywamy „ja”, i traktujemy ten twór jako
ca³kowicie niezale¿n¹ i oddzieln¹ to¿samoœæ. Wykreowa-
nie takiej niewzruszonej, wyodrêbnionej i jedynej w swym
rodzaju jaŸni oznacza, ¿e stale znajdujemy siê w defen-
sywie, oddzieleni od innych i sk³óceni z ca³ym œwiatem.
Musimy strzec i ochraniaæ „ja” przed atakiem i obraz¹.
Wszystko, co ma dla nas znaczenie, idealizujemy i ho³u-
bimy; wszystkiemu, co jest nasz¹ w³asnoœci¹, staramy siê
zapewniæ bezpieczeñstwo.

Samsaryczne ego wraz ze swymi ograniczeniami i lê-
kami wspierane jest przez umys³. Umys³ silnie poch³oniê-
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ty ide¹ „ja”, rzutuje sw¹ chêæ posiadania i poczucie zagro-
¿enia na otaczaj¹cy œwiat i nasza to¿samoœæ staje siê ow³ad-
niêta przywi¹zaniem i awersj¹. Samsara nie jest miejscem
czy sytuacj¹. To bolesny stan umys³u, sposób myœlenia,
wik³aj¹cy siê w nieustann¹ cykliczn¹ zmianê, gdy po roz-
koszy nastêpuje cierpienie, po nadziei – przera¿enie, po
¿¹dzy – poczucie straty. To s¹ wszystko z³udzenia samsary.

DZIA£ANIE: PRZYCZYNA I SKUTEK

Ka¿da aktywnoœæ, jak¹ wykonamy cia³em, mow¹ czy
myœl¹, bêdzie mia³a odpowiadaj¹cy jej efekt. Jeœli nasze
intencje czy motywy by³y negatywne, spotkaj¹ nas w kon-
sekwencji nieprzyjemne zdarzenia i k³opoty. Jeœli nasze
myœli i czyny s¹ pozytywne i zdrowe, odkryjemy, ¿e pro-
wadz¹ do u¿ytecznych i pomyœlnych dla nas rezultatów.
Dziêki Æwiczeniu Umys³u dokonujemy zmiany motywa-
cji swoich dzia³añ. Czynimy postanowienie, ¿e odt¹d
wszystkie nasze aktywnoœci bêd¹ nakierowane na rozwi-
janie dobrych warunków i oczyszczanie niesprzyjaj¹cych.
Nie ma sensu ci¹gn¹æ dalej dotychczasowej udrêki. Jeœli
tylko postaramy siê æwiczyæ cierpliwie i w sposób zdyscy-
plinowany, to bêdziemy mogli przypuœciæ atak na sam¹
istotê cierpienia. Kontemplowanie praktyk wstêpnych
oczyszcza i odnawia nasze œlubowanie æwiczenia siê w
bodhicitcie. To podstawa dla osi¹gniêcia wyzwolenia.



Æwiczenie Umys³u ma dwa cele. Pierwszy to rozwija-
nie wzglêdnej bodhicitty i wspó³czucia, dziêki czemu
wydostajemy siê z kokonu naszego samolubstwa. Drugi
– to urzeczywistnienie prawdziwej natury zjawisk, osta-
teczna bodhicitta, przebudzony i wyzwolony umys³.

Bodhicitta wzglêdna sprawia, ¿e zwiêksza siê nasze
zainteresowanie cudzym losem i roœnie determinacja, by
osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ prawdê. Istniej¹ tacy, którzy ju¿ obu-
dzili w sobie wspó³czucie i uda³o im siê uwolniæ od u³udy.
Utrzymuj¹c czyst¹ aspiracjê postêpujemy ich œladem i œlu-
bujemy wyzwoliæ wszystkie istoty od cierpienia. Modlitwy
o duchowe przewodnictwo i opiekê kierujemy do Buddy,
do linii nauczycieli dharmy oraz do naszego guru. Zwra-
camy siê z proœb¹ o si³y, o poprawnoœæ i czystoœæ naszej
praktyki, o autentyczne b³ogos³awieñstwo i o pe³ne urze-
czywistnienie naszej prawdziwej natury.

Do æwiczenia umys³u nale¿y przystêpowaæ z g³êbokim
przekonaniem, ¿e jesteœmy oœwieceni. Nasze postêpowa-
nie powinno byæ takie, jak u oœwieconych istot. Zaufanie
i pewnoœæ co do naszej prawdziwej natury s¹ konieczne,
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by wytworzyæ pozytywn¹ otoczkê dla pracy duchowej. To
logiczne: jeœli ktoœ chce zostaæ policjantem czy pielêgnia-
rzem, to ju¿ od pocz¹tku stara siê myœleæ i zachowywaæ
jak oni. Oœwiecenia czy urzeczywistnienia bodhicitty nie
da siê nauczyæ z tekstów ani ksi¹¿ek. Ta œcie¿ka to bezpo-
œrednie doœwiadczenie, to pewien styl ¿ycia.

OSTATECZNA BODHICITTA

By praktykowaæ jak¹kolwiek medytacjê, powinniœmy
znaleŸæ wpierw spokojne miejsce, jakiœ ma³y k¹cik, gdzie
nikt nie bêdzie nam przeszkadzaæ. Siadamy w postawie
medytacyjnej. Dobrze jest na pocz¹tku sesji skoncentro-
waæ siê przez chwilê na oddechu. Wdychamy, zatrzymuje-
my powietrze przez chwilkê i wydychamy – dwadzieœcia je-
den razy. Skupienie uwagi na ciele uspokaja umys³. Rdzenny
tekst podaje nastêpuj¹ce instrukcje do medytacji:

Patrz na wszystkie zjawiska jak na sen

Kiedy budzimy siê, odchodz¹ nasze sny. Znikaj¹, gdy¿
nie s¹ czymœ realnym. Wszystko, czego doœwiadczamy za
poœrednictwem zmys³ów i œwiadomoœci, jest tak samo nie-
realne i ulotne. Wszelkie nasze relatywne postrzeganie
jest jak sen. Obiekty mog¹ siê pojawiaæ, znikaæ i ukazywaæ
ponownie, ale ¿aden z nich nie posiada samoistnego bytu.

 Postaraliœmy siê, by nasz œwiat sprawia³ wra¿enie
solidnego i logicznie spójnego – przypisaliœmy rzeczom
nazwy i w³aœciwoœci – ale gdy przyjrzymy siê z bliska struk-
turze obiektów, odkryjemy, ¿e ka¿de zjawisko mo¿na zre-
dukowaæ do kombinacji wielu ró¿nych elementów. W
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¿adnym obiekcie nie da siê wykryæ jakiejkolwiek niepo-
dzielnej esencji czy samoistnego bytu. Kiedy analizuje-
my pojedyncze elementy sk³adowe, w sposób nieunik-
niony dochodzimy do wniosku, ¿e nie znajdujemy ¿adnej
nieuwarunkowanej podstawy dla istnienia obiektu jako
ca³oœci. Aby istnia³ obiekt, ka¿da z jego czêœci musi byæ
obecna i wspó³pracowaæ z pozosta³ymi. Mówiê teraz do
mikrofonu, na który sk³adaj¹ siê: metal, przewody elek-
tryczne i plastik. Gdyby brakowa³o któregoœ elementu,
nie by³oby mikrofonu, jednak ¿adna z tych czêœci nie
jest sama w sobie mikrofonem. Zatem skoro w ¿adnym
przedmiocie czy zjawisku nie da siê wyodrêbniæ jednej,
podstawowej esencji, to mo¿na powiedzieæ, ¿e nasz œwiat
jest w swej istocie nierealny. Nie istniej¹ niezale¿ne, sa-
mowystarczalne czy wyizolowane obiekty. Dowoln¹ rzecz
mo¿na dzieliæ na coraz to mniejsze cz¹stki, a¿ obiekt jako
taki zniknie. Na przyk³ad widzimy têczê na niebie: wszyst-
kie tworz¹ce j¹ czynniki – s³oñce, deszcz i wilgoæ – spo-
tka³y siê razem, lecz kiedy s³oñce siê schowa lub wyschn¹
krople wody, têcza przestanie istnieæ. Nigdy nie istnia³a
jako niezale¿ny samoistny obiekt.

Badaj niezrodzon¹ naturê umys³u

Zrozumienie podobnej do snu iluzorycznoœci i pro-
wizorycznoœci zewnêtrznego œwiata jest pomocne, gdy
zaczynamy z kolei badaæ w³asne wnêtrze, naturê umys³u.
Czym jest umys³? Z czego jest zrobiony i jakie s¹ jego pod-
stawowe cechy? Czy potrafimy znaleŸæ to, co zwiemy umy-
s³em? Jeœli umys³ istnieje, musi mieæ jakieœ miejsce, kszta³t
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i formê. Czy jesteœmy w stanie bezpoœrednio doœwiadczaæ
umys³u? Czy jest to pewien obiekt czy nie? Nie widzimy
go, ale czujemy jego przejawy: nasze œwiadomoœci oraz
sam¹ zdolnoœæ bycia œwiadomym. Czym s¹ œwiadomoœci?
Wiemy, ¿e wi¹¿¹ siê ze zmys³ami, s¹ stymulowane przez
dotyk, smak, wzrok itd., ale jak dzia³aj¹? Czy mo¿emy wi-
dzieæ nie maj¹c oczu czy s³yszeæ nie maj¹c uszu? Tak. W
jaki sposób? Na przyk³ad we œnie czy w wyobraŸni. A czy
mo¿na mówiæ o jakimkolwiek doznaniu, jeœli nie ma
umys³u? Na te pytania musimy próbowaæ sobie odpowie-
dzieæ. Wszystko, co postrzegamy, jest okreœlone przez na-
sze myœli i przez reakcje umys³u. Niekoñcz¹cy siê potok
idei, produkowanych nieustannie, p³ynie przez nasz¹ œwia-
domoœæ. To k³êbowisko goni¹cych siê myœli wydaje siê
tworzyæ samodzieln¹, trwa³¹ ca³oœæ, któr¹ zwiemy umy-
s³em. Ale to wra¿enie, ¿e umys³ posiada trwa³y, niezmien-
ny byt, jest iluzj¹. Jedyne, co istnieje, to tylko wytê¿ona
aktywnoœæ umys³u, gdy myœli raptownie pojawiaj¹ siê,
zmieniaj¹ i zanikaj¹. Rozró¿nienia, jakie czynimy miêdzy
dobrem a z³em czy miêdzy przyjacielem a wrogiem, to
tylko zmienne, chwilowe opinie. Nasze przywi¹zanie czy
niechêæ do ró¿nych rzeczy s¹ jedynie przelotnymi skoja-
rzeniami. Gdy ujarzmimy i uspokoimy umys³, dostrze¿e-
my jego niezrodzon¹ naturê. Mo¿na wyraŸnie doœwiad-
czyæ tego w czasie medytacji, gdy umys³ staje siê ca³kowicie
wyciszony. Skoro wszystkie przesz³e myœli przeminê³y, a
przysz³e jeszcze siê nie pojawi³y, poszukajmy obecnej my-
œli. Gdzie jest ta aktualna myœl? Pomiêdzy t¹, co w³aœnie
odesz³a w przesz³oœæ, a t¹, która zaraz siê pojawi.
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Rzeczywistoœæ jest tak naprawdê uczyniona z niezli-
czonych mentalnych projekcji. Umys³ wytwarza najró¿-
niejsze obrazy i nazwy dla obiektów i zlewa siê z nimi.
Postrzegane obiektów a postrzegaj¹cy umys³ to dwie zu-
pe³nie oddzielne sprawy. Kiedy stapiamy czy ³¹czymy je
w jedno, otrzymujemy fa³szywy obraz rzeczywistoœci, który
wplata nas w cykl przywi¹zania i niechêci. Rozpoznanie
iluzorycznej i niezrodzonej natury egzystencji uwalnia
nas od tych uwarunkowañ. Skoro wszystko jest z³udne i
nietrwa³e, to nasze koncepcje s¹ czymœ pustym. Nie ma
niczego, co by mo¿na chwytaæ i kurczowo siê tego trzy-
maæ. Jest tak, poniewa¿ ¿aden obiekt nie mo¿e przeja-
wiæ siê ani istnieæ niezale¿nie od umys³u. Nasze przywi¹-
zanie i niechêæ trac¹ na sile, bowiem s¹ one reakcjami,
jakie pojawiaj¹ siê tylko wtedy, gdy wierzymy w realnoœæ
rzeczy. Æwiczenie Umys³u prowadzi do ukojenia nasze-
go cierpienia, poniewa¿ zaczynamy rozumieæ, ¿e nic nie
jest trwa³e ani realne.

Uwolnij siê nawet od antidotum
i wyzwól siê od rezultatów medytacji

W medytacji badamy umys³. W efekcie mo¿emy na-
wet ujrzeæ przelotnie prawdziw¹ pustkê umys³u i uœwia-
domiæ sobie, ¿e nie posiada on ¿adnej realnej substan-
cji. Nie jest to najwy¿sze czy absolutne urzeczywistnienie,
wci¹¿ mamy do czynienia z czymœ uwarunkowanym. Osi¹-
gn¹wszy ten etap musimy posuwaæ siê dalej. Kto medy-
towa³, kto poszukiwa³ tego wgl¹du, kto go znalaz³? Sko-
ro nie da siê rozpoznaæ ¿adnego niezale¿nego i
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odrêbnego poszukiwacza ani te¿ ¿adnej prawdy, poza
pustym i nie substancjalnym umys³em, to rezultaty me-
dytacji tak¿e s¹ iluzj¹. Nie ma nawet czego szukaæ, bo-
wiem w pustce nie ma ¿adnej substancji. ¯adna „praw-
da” nie mo¿e byæ „znaleziona” w pustce. Dziêki
Æwiczeniu Umys³u osi¹gamy wyzwolenie – nie istnieje
ju¿ potrzeba, by szukaæ jakichœ odpowiedzi. I pozostaje-
my w tym stanie „nieszukania wiêcej”.

Spoczywaj w naturze alai *

Nasza zwyk³a œwiadomoœæ wyp³ywa z siedmiu zbio-
rów œwiadomoœci: piêciu œwiadomoœci zmys³ów, œwiado-
moœci mentalnej i emocjonalnego poczucia „ja”. U pod-
stawy tych œwiadomoœci le¿y alaja – baza i elementarny
stan istnienia. Alaja jest uniwersalnym gruntem i naj-
subtelniejszym poziomem ludzkiej œwiadomoœci. W swym
przebudzonym aspekcie jest ona Jasnym Œwiat³em, na-
tur¹ buddy.

Kiedy zasypiamy, œwiadomoœæ zmys³ów trwa w zawie-
szeniu; nie jesteœmy martwi, ale nasze zwyk³e postrzega-
nie rozpuszcza siê w alai. Nie wiemy nawet, ¿e znajduje-
my siê na tym poziomie œwiadomoœci –pogr¹¿eni jesteœmy
bowiem w g³êbokim œnie. Kiedy, nadal œpi¹c, wynurza-
my siê z alai, zaczynamy œniæ i nasza œwiadomoœæ zmy-
s³ów powraca w formie snu. Alaja zostaje zakryta po raz
kolejny. Przejrzystoœæ alai, naszego prawdziwego stanu

*Alaja [tyb. kyn szi] – „podstawowa œwiadomoœæ”; jest jed-
nym z oœmiu aspektów œwiadomoœci. Stanowi podstawê, w któ-
rej przejawiaj¹ siê wszystkie pozosta³e œwiadomoœci [przyp. red.].
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œwiadomoœci, jest czêsto zaciemniona. Zarówno we œnie,
jak i na jawie mo¿e pozostawaæ przytêpiona i mêtna, ale
istnieje prosta technika medytacyjna, która pozwala nam
urzeczywistniæ jej prawdziw¹ naturê:

Trwaj bez uciekania w przesz³oœæ.
Nie pod¹¿aj za myœl¹, która przeminê³a;

nie wybiegaj myœlami w przysz³oœæ.
Pozostañ w teraŸniejszoœci.

Pozwól, by twe zmys³y by³y otwarte,
a myœli przep³ywa³y swobodnie.

Pozostañ w alai.

OSTATECZNA BODHICITTA POMIÊDZY SESJAMI MEDYTACJI

W okresach po medytacji b¹dŸ jak dziecko iluzji

Praktyka lodziong przynosi z sob¹ u¿yteczne i prak-
tyczne rozumienie iluzorycznoœci. Kiedy medytacyjne
doœwiadczenia i wgl¹d zostaj¹ przeniesione do codzien-
nego ¿ycia, pomaga to rozwin¹æ bardziej realistyczny i
zrównowa¿ony punkt widzenia. Wiedza, ¿e wszystkie zja-
wiska s¹ iluzjami, stworzonymi przez umys³, pozwala nam
potraktowaæ bardziej na luzie nasz¹ sytuacjê. Nie ma
potrzeby, by traktowaæ ¿ycie tak serio. Ciogjam Trungpa
Rinpocze dla opisania tego stanu u¿ywa³ zwrotu: „Byæ
jak dziecko iluzji”.

W codziennym ¿yciu nasz umys³ nieraz popada w
stany ekstremalne. Albo czujemy siê poruszeni i pe³ni
t³ocz¹cych siê myœli, albo mentalnie otêpiali i zmêczeni.
W stanie alai nasze myœli i uczucia staj¹ siê spokojniejsze
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i bardziej umiarkowane. Umys³ jest wyciszony i czujny.
Choæ nie osi¹gnêliœmy tu jeszcze czystej klarownoœci
naszej prawdziwej natury, mo¿na z tego poziomu wyru-
szyæ ku pe³nemu urzeczywistnieniu Jasnego Œwiat³a –
natury buddy. Alaja jest niczym zachmurzone niebo.
Nasze oœwiecenie kryje siê tam, jak s³oñce za chmurami.

PYTANIA

Czy ró¿nice pomiêdzy umys³em a zjawiskami czy
pomiêdzy dobrem a z³em pochodz¹ z absolutnego czy
relatywnego umys³u?

Wszelkie ró¿nice s¹ przejawami dualizmu i jako takie
pochodz¹ z relatywnego umys³u. Wszystko, co tylko jest
dostarczane naszym œwiadomoœciom poprzez zmys³y, za-
wsze bêdzie relatywne, poniewa¿ wi¹¿e siê z rozró¿nia-
niem i selekcj¹. Wszystko, czego doœwiadczamy, ³¹cznie
ze zjawiskami, jest relatywne wzglêdem umys³u. Sposób,
w jaki postrzegam ciebie, zale¿y od mojego umys³u, ale
poniewa¿ jesteœmy tu wszyscy razem i dzielimy wspólne
relatywne doœwiadczenie, zatem nie jest to kwestia tylko
mojego umys³u. Gdyby to rozgrywa³o siê w moim umyœle,
widzia³bym ciê siedz¹cego tutaj, ale ty nie widzia³byœ mnie.
To jest relatywne doœwiadczenie, poniewa¿ ja widzê cie-
bie, ty widzisz mnie i wszyscy widzicie siebie nawzajem. W
medytacji lodziong staramy siê odkryæ prawdziw¹ naturê
umys³u – Ostateczny i Absolutny umys³, ca³kowicie wykra-
czaj¹cy poza wszelkie rozró¿nianie czy uwarunkowanie.
W Absolutnym umyœle nie ma ¿adnych projekcji, nie ma
preferowania czegoœ ani oceniania.
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Czy istnieje coœ takiego jak œwiadomoœæ zbiorowa?
Zgodzimy siê wszyscy z tym, ¿e istnieje indywidualna

œwiadomoœæ. Jestem pewien, ¿e wiêkszoœæ z was s³ucha³a
mych s³ów, ale ka¿dy zrozumia³ je w troszkê inny spo-
sób. Pewien by³y m¹¿ stanu powiedzia³ kiedyœ, ¿e ka¿da
publicznie og³oszona wiadomoœæ ma cztery wersje: in-
formacja zamierzona; informacja podana; informacja,
jak¹ zrozumieli ludzie i wreszcie informacja, jak¹ powta-
rza siê innym. Ka¿dy z nas ma w³asne, bardzo osobiste
postrzeganie tego, co wydarza siê dooko³a, i to jest indy-
widualna œwiadomoœæ. To, ¿e jesteœmy tu razem, podob-
nie jak wszystko, co dzielimy z innymi, w buddyzmie
uwa¿ane jest za doœwiadczanie „zbiorowej karmy”. Ale
buddyzm jest bardzo indywidualistyczny, tak wiêc „zbio-
rowy” oznacza tu: zbli¿ony ale nie identyczny. Przywio-
d³a nas tu wspólna karma i mamy to wspólne doœwiad-
czenie. Mo¿e i mo¿na nazwaæ to zbiorow¹ œwiadomoœci¹,
ale pamiêtajmy, ¿e karma jest wynikiem przesz³ych czy-
nów, efektem dawnych dzia³añ, a nie jak¹œ psychologicz-
n¹ wiêzi¹.

G£ÓWNA PRAKTYKA BODHICITTY WZGLÊDNEJ

Rozci¹gaj¹c nasz¹ wdziêcznoœæ i wspó³czucie na wszyst-
kie czuj¹ce istoty, z których ka¿da kiedyœ w przesz³oœci by³a
nam matk¹, uczyniliœmy pierwszy krok, by stawiæ czo³o
naszemu samsarycznemu patrzeniu na œwiat i naszemu
egocentryzmowi. Wzbudziliœmy w sobie silne poczucie
troski i zdeterminowanie, by pomóc tym, którzy byli dla
nas tak dobrzy. Podjête zobowi¹zanie nakazuje nam wy-
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mieniæ wszelkie nasze zyski, szczêœcie i dobro na cierpie-
nie i z³e warunki drêcz¹ce inne istoty. W tym miejscu za-
czynamy poznawaæ po¿ytki p³yn¹ce z altruizmu.

Byæ mo¿e znacie tê historiê o cz³owieku, który zwie-
dza³ niebo i piek³o. Najpierw uda³ siê do piek³a. By³ tam
wielki stó³, wokó³ którego siedzieli wszyscy mieszkañcy
piekie³. Jego œrodek zastawiony by³ wyœmienitym jedze-
niem. Ka¿da z osób trzyma³a dwie niezwykle d³ugie chiñ-
skie pa³eczki. Mog³a nimi dosiêgn¹æ potraw, lecz nie by³a
w stanie podaæ ich sobie do ust. Pa³eczki by³y zbyt d³u-
gie, wszyscy wiêc cierpieli g³ód. Nastêpnie cz³owiek ów
poszed³ zobaczyæ niebo. Tam równie¿ mieszkañcy sie-
dzieli wokó³ sto³u zastawionego wybornym jedzeniem,
ale byli bardzo szczêœliwi. Oni tak¿e mieli do dyspozycji
tylko po dwie d³ugie pa³eczki, ale wszyscy jedli i cieszyli
siê, poniewa¿ jedzenie podawali sobie nawzajem poprzez
stó³. Ludzie, którzy ¿yli w niebie, zrozumieli, ¿e wyzby-
cie siê samolubstwa zostaje wynagrodzone.

MEDYTACJA TONGLEN

Najwa¿niejsza praktyka, bêd¹ca esencj¹ Æwiczenia
Umys³u, nosi nazwê „tonglen”. To tybetañskie s³owo zna-
czy: „dawanie i branie”. Sama praktyka polega na bardzo
prostym procesie wymiany, który skutecznie mo¿e uwol-
niæ nas i inne czuj¹ce istoty z niekoñcz¹cego siê krêgu
cierpienia. Ofiarowywanie innym w³asnego szczêœcia i
przyjmowanie w zamian ich cierpienia poci¹ga za sob¹
g³êbok¹ przemianê w naszym sposobie postrzegania.

Ból i cierpienie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z lgniê-
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ciem do pojêæ „ja” i „mój zysk”. Jesteœmy niewolnikami
emocjonalnych reakcji – przywi¹zania i awersji – które
wyrastaj¹ z umi³owania samego siebie. Samolubstwo
mo¿e siê czasami wydawaæ drobn¹, ma³o istotn¹ wad¹,
ale w rzeczywistoœci jest to powa¿na przeszkoda dla osi¹-
gniêcia szczêœcia, bowiem poci¹ga za sob¹ dotkliwe oso-
biste cierpienia, a tak¿e rani innych. Najbardziej pozy-
tywna motywacja do wykonywania jakiejkolwiek
duchowej praktyki to ta, która wyp³ywa z przekonania,
¿e potrafimy usun¹æ cierpienie w³asnego egoizmu i za-
st¹piæ je uczuciem mi³uj¹cej dobroci.

Æwicz siê w przyjmowaniu i wysy³aniu.
Oba nale¿y po³¹czyæ z oddechem

W tybetañskim tekœcie instrukcje do medytacji ton-
glen poprzedzone zosta³y s³owami:

Wszystkie istoty, tak samo jak ja, nie chc¹ cierpieæ, a pra-
gn¹ szczêœcia. Tak jak ja, wszystkie istoty doœwiadczaj¹ cierpie-
nia i nie wiedz¹, w jaki sposób siê go pozbyæ. Pragnê, aby wszyst-
kie istoty zosta³y uwolnione od cierpieñ. Przyczyn¹ cierpienia
nie jest doœwiadczany ból, lecz b³êdne pogl¹dy. To, co nazywam
cierpieniem, to, co nazywam innymi istotami, tak¿e to, co nazy-
wam mn¹, nie istnieje. Postanawiam przyj¹æ na siebie cierpie-
nie wszystkich czuj¹cych istot i oddaæ im ca³e moje szczêœcie.

Medytacja tonglen opiera siê na oddechu. Siedz¹c
wygodnie w spokojnym miejscu, obserwujemy swój od-
dech. Wydychaj¹c powietrze oddajemy wszelkie nasze
pozytywne w³aœciwoœci, szczêœcie i dobro. Wysy³amy je
do otaczaj¹cego nas œwiata. Gdy robimy wdech, przyj-
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mujemy na siebie ka¿de rozczarowanie i ka¿d¹ negatyw-
n¹ sytuacjê doœwiadczane przez inne istoty. Jest to ca³ko-
wite przeciwieñstwo samolubstwa. Zamiast zagarniaæ
wszystkie dobre i przyjemne rzeczy dla siebie, a z³e i nie-
wygodne spychaæ na innych, z w³asnej woli, ochoczo
otwieramy siê na wszelkie bolesne strony ¿ycia.

Przyczyny niepowodzeñ, cierpienia i negatywnej
karmy wszystkich czuj¹cych istot wyobra¿amy sobie w
formie chmury kurzu. Ta chmura wp³ywa do naszego
cia³a poprzez nos i usadawia siê w sercu. Cierpienie, które
przyjêliœmy, zostaje natychmiast oczyszczone moc¹ na-
szej natury buddy – Jasnego Œwiat³a. Gdy robimy wydech,
ca³e zdrowie, szczêœcie i m¹droœæ z naszej przesz³oœci,
teraŸniejszoœci i przysz³oœci wyp³ywa z naszego serca w
postaci ciep³ego œwiat³a i kieruje siê ku wszystkim czuj¹-
cym istotom. Otrzymuj¹ one tê pozytywn¹ si³ê w miejsce
dotychczasowej dysharmonii i niedoli. Wa¿ne jest, by
podczas medytacji oddychaæ normalnie – nie musi siê
dokonywaæ wymiany zawsze przy ka¿dym oddechu. Kie-
dy zaczynamy po raz pierwszy praktykê tonglen, pomoc-
ne bêdzie przywo³anie na myœl osoby, która jest nam
szczególnie droga. Koncentrujemy siê na tych, którzy
byli dla nas dobrzy i kochaj¹cy. Traktowali nas tak czule
i tyle nam dali z siebie, ¿e ich cierpienie jest dla nas czymœ
nie do zniesienia. Wszelkie problemy, lêki, choroby i
niechêci, wszelkie zmartwienia i k³opoty, jakie mog¹
dotykaæ tych ludzi, staj¹ siê nasze i wdychamy w siebie to
wszystko. Wydychaj¹c zaœ, œlemy ku nim to, co w nas
pogodne i dobre. Otrzymuj¹ ochronê naszej mi³uj¹cej
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dobroci i wspó³czucia. To jest tak prosta metoda, ¿e ka¿-
dy bêdzie w stanie j¹ zastosowaæ.

Rozpocznij od samego siebie
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e czujemy siê zbyt silnie przywi¹-

zani do siebie samych i nie potrafimy, nawet w wyobraŸ-
ni, wzi¹æ na siebie cudzego cierpienia. Jeœli tak jest, roz-
pocznijmy wymianê od siebie. Przyjmijmy wszelkie z³e
oddzia³ywania swojej przesz³oœci i przysz³oœci i wyœlijmy
sobie z powrotem dobr¹, pe³n¹ mi³oœci energiê. Wymia-
na mo¿e byæ tak¿e dokonywana pomiêdzy negatywnymi
a pozytywnymi aspektami naszej osobowoœci. WeŸmy na
siebie wszystkie swoje wady i ograniczenia, a oddajmy
sobie w zamian w³asn¹ wyrozumia³oœæ i przebaczenie.
Kiedy nabierzemy wiêcej zaufania, stopniowo uda nam
siê rozszerzyæ tê praktykê na najbli¿sz¹ rodzinê, przyja-
ció³ i wreszcie na wszystkie inne czuj¹ce istoty. Na ko-
niec bêdziemy nawet w stanie wykonywaæ tonglen w sto-
sunku do swych najbardziej znienawidzonych wrogów.

Nie obawiajmy siê, ¿e taka praktyka mo¿e nieœæ ze
sob¹ jakieœ ryzyko. Nic podobnego. Lêk, ¿e branie na
siebie cierpienia odbije siê na nas, pojawia siê tylko dla-
tego, ¿e medytacja podra¿ni³a nasz¹ niechêæ do cierpie-
nia. Tonglen nie mo¿e nas zraniæ czy przyprawiæ o cho-
robê. Pamiêtajmy, ¿e Ÿród³em wszelkiego bólu jest
awersja wobec cierpienia. Jeœli przyjmiemy wyzwanie i
powitamy tê niechêæ bez lêku, stanie siê ona naszym
przyjacielem i sprzymierzeñcem. Cierpienie nie umie
nas pokonaæ, jeœli spotykamy siê z nim w taki sposób. To
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tak, jakby zaskoczy³a nas ulewa, a my zamiast wyci¹gaæ
parasol i chroniæ siê przed zmokniêciem, skoczylibyœmy
prosto do basenu, gdzie deszcz raczej by nam ju¿ nie
przeszkadza³.

WZGLÊDNA BODHICITTA POMIÊDZY SESJAMI MEDYTACJI

Trzy obiekty, trzy trucizny, trzy korzenie

Trzy obiekty to: przyjaciele, z którymi obcowanie jest
przyjemne; wrogowie, których nie lubimy, oraz ci, któ-
rzy s¹ nam obojêtni. Nasz umys³ rzutuje na te ró¿ne gru-
py ludzi uczucie przywi¹zania, niechêci b¹dŸ braku za-
interesowania. Trzy trucizny: ¿¹dza, nienawiœæ i
obojêtnoœæ rodz¹ siê z naszych projekcji. Praktykê ton-
glen mo¿na stosowaæ w codziennym ¿yciu, kiedy znaj-
dujemy siê w jakiejœ bardzo negatywnej sytuacji. Nasze
trudnoœci reprezentuj¹ wówczas negatywne emocje
wszystkich istot. Deklarujemy sw¹ gotowoœæ, by znosiæ
cierpliwie te przeszkadzaj¹ce uczucia i przekszta³ciæ je
dla dobra innych. Modlimy siê, abyœmy poprzez swój ból
i oczyszczanie ka¿dej z trucizn, uœmierzyli i ca³kowicie
usunêli cudze negatywnoœci. Nasze cierpienie uratuje
inne istoty od cierpienia. Na tym polega w³aœciwe spo-
¿ytkowanie naszego cennego ludzkiego odrodzenia.

Tonglen jest potê¿n¹ metod¹ duchowego rozwoju,
poniewa¿ zmusza ego do pokory, a tak¿e bezpoœrednio
pomaga innym istotom. To wyj¹tkowe szczêœcie, ¿e mo¿e-
my wzi¹æ na siebie i oczyœciæ cudz¹ udrêkê. Problemy sta-
j¹ siê prostsze, gdy okazuje siê, ¿e nasze cierpienie ma
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pozytywny cel, a trudnoœci da siê przekszta³ciæ na mo¿li-
woœci. Kiedy trucizny naszego przywi¹zania, niechêci i
obojêtnoœci zostan¹ zneutralizowane dziêki praktyce, prze-
obra¿¹ siê w mi³uj¹c¹ dobroæ, spokój i wspó³czucie. Te
bezgraniczne w³aœciwoœci zwane s¹ trzema korzeniami i w
buddyzmie uwa¿a siê je za najwy¿sze osi¹gniêcia.

Pielêgnuj tê postawê opieraj¹c siê na instrukcjach
We wszystkich swych dzia³aniach staramy siê stoso-

waæ wymianê tonglen i ¿yczyæ innym istotom tego, co
dobre. Instrukcje Æwiczenia Umys³u pomagaj¹ nam w
tym. Szczerze modlimy siê, by wszelkie z³e rzeczy przy-
sz³y do nas, a wszelkie dobro – do innych. Prosimy o to,
nawet jeœli nie do koñca w to wierzymy. Powtarzamy wci¹¿
to ¿yczenie, a¿ poczujemy, ¿e jest naprawdê szczere i
autentyczne. Po¿ytki s¹ rzeczywiœcie ogromne, gdy¿
metoda tonglen godzi prosto w nasz¹ awersjê. Bezpo-
œrednie staniêcie twarz¹ w twarz z negatywnymi okolicz-
noœciami, zmniejsza nasz lêk, a mniej lêku oznacza mniej
cierpienia.

PYTANIA

Logika „przyjmowania i wysy³ania” robi du¿e wra¿e-
nie. Czy da³oby siê oprzeæ na tym system ekonomiczny?

Myœlê, ¿e tak. Spotka³em siê kiedyœ z ksi¹¿k¹ pod ty-
tu³em „Jak szybciej zostaæ bogatym”, gdzie napisano, ¿e
polityka amerykañskiej firmy General Motors jest pew-
n¹ drog¹ do sukcesu. Ich has³o brzmi: „Daj ludziom wiê-
cej tego, czego pragn¹, a mniej tego, czego nie chc¹”.
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Medytacja przyjmowania i wysy³ania daje w³aœnie ludziom
wiêcej szczêœcia i mniej cierpienia.

Czy s¹ jakieœ szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce spo-
sobu oddychania? Czy nale¿y wdychaæ przez nos, a wy-
dychaæ przez usta?

Oddychaj w sposób naturalny, tak, jak zwykle to ro-
bisz. Samo oddychanie nie ma w tym przypadku szcze-
gólnego znaczenia. Oddech jest tu tylko punktem od-
niesienia dla ciebie samego. Najpierw robisz wdech.
Pomyœl chwilê o wszystkich tych cierpieniach i troskach,
jakie zbierasz od innych istot. Oddech zatrzymuje siê na
krótk¹ chwilê i wyobra¿asz sobie, ¿e ca³e to z³o zostaje
wewn¹trz ciebie oczyszczone. W koñcu nastêpuje wy-
dech; wysy³asz w œwiat dobre, czyste œwiat³o. Oddycha-
nie samo w sobie jest faktycznie naturalnym tonglen.

Czy mo¿na usun¹æ zaciemnienia alai wykonuj¹c
tê praktykê?

Zaciemnienia alai to po prostu nasza niezdolnoœæ
do klarownego postrzegania. Nie widzimy jasno, gdy¿
egocentryzm i lgniêcie zaciemniaj¹ umys³. Dziêki Æwi-
czeniu Umys³u zmniejsza siê nasze samolubstwo i pry-
skaj¹ z³udzenia, poniewa¿ ta praktyka stawia na pierw-
szym miejscu szczêœcie i pomyœlnoœæ innych ludzi, a
koncentrowanie siê na tym usuwa na bok nasze zaabsor-
bowanie w³asnymi sprawami. Kiedy mniej skupiamy siê
na w³asnych oczekiwaniach, pojawia siê wiêcej wolno-
œci, uwa¿noœci i przytomnoœci umys³u.

Zachodnia psychologia charakteryzuje jednostki
ludzkie w ró¿ny sposób. Jedn¹ z postaw jest masochizm,
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kiedy ktoœ wci¹¿ obwinia siebie i uwa¿a, ¿e jego ból jest
zas³u¿ony. Czy omawiana technika jest w³aœciwa dla osób
o takiej psychice? I w ogóle czy te nauki maj¹ oddzia³y-
wanie g³êboko psychologiczne, czy te¿ pracuj¹ na zupe³-
nie odmiennym poziomie œwiadomoœci?

W praktyce tonglen bierzemy na siebie cierpienie
ka¿dej z czuj¹cych istot i oczyszczamy je. Jest to jednak
ca³kowite przeciwieñstwo masochizmu, gdy¿ sami jeste-
œmy tu Ÿród³em pozytywnej, mi³uj¹cej energii i ochoczo
dzielimy siê ni¹ z innymi istotami. Jest to proces wymia-
ny. W rzeczywistoœci zmniejszamy ból i cierpienie, a nie
podsycamy go. Praktyka medytacji dociera do Ÿród³a
naszych problemów. Nie zajmuje siê ka¿dym niepowo-
dzeniem z osobna, lecz d¹¿y do tego, by uporaæ siê z
g³ówn¹ przyczyn¹ ca³ego naszego cierpienia. Ludzie na
Zachodzie robi¹ zwykle tak, ¿e uœwiadamiaj¹ sobie pro-
blemy, jeden po drugim, a nastêpnie próbuj¹ je rozwi¹-
zaæ; ale ta metoda na ogó³ nie jest skuteczna. Kiedy roz-
pracujesz jedn¹ przeszkodê, jej miejsce zajmuje
nastêpna. Æwiczenie Umys³u siêga sedna problemów. Nie
przychodzi ca³kiem bez wysi³ku, musimy mieæ odwagê i
wra¿liwoœæ, by wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za cier-
pienie, ale ogólnie rzecz bior¹c nie ma tu ¿adnych zaka-
zów czy ograniczeñ. Ka¿dy mo¿e æwiczyæ swój umys³.
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Z wszelkich niepowodzeñ
uczyñ œcie¿kê do oœwiecenia

Z przeciwnoœciami i przeszkodami w naszej prakty-
ce mo¿emy radziæ sobie na trzy sposoby stosuj¹c albo
wzglêdn¹ bodhicittê, albo ostateczn¹ bodhicittê, albo
praktyki specjalne.

WZGLÊDNA BODHICITTA

Instrukcje i metody wzglêdnej bodhicitty odnosz¹
siê do naszych pozytywnych i negatywnych reakcji na
sytuacje ¿yciowe. Przyczyn¹ naszych lêków i niepowodzeñ
nie jest œwiat wokó³ nas – powodujemy je my sami.

SprowadŸ wszystkie winy do jednej

Wiêkszoœæ z nas wini za swe nieszczêœcia innych ludzi
lub okolicznoœci zewnêtrzne, które jak siê wydaje znajdu-
j¹ siê poza nasz¹ kontrol¹. Dziêki Æwiczeniu Umys³u za-
czynamy siê orientowaæ, ¿e to wy³¹cznie nasze ego winne
jest naszym cierpieniom. Nieprzyjemne zdarzenia w nie-
unikniony sposób wyp³ywaj¹ z poczucia troski o siebie

PUNKT TRZECI:
Przekszta³canie przeciwnoœci
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samego. Wszelkie niepowodzenia, jakie nas spotykaj¹, s¹
bezpoœrednim efektem naszych reakcji: przywi¹zania do
rzeczy, których pragniemy, i niechêci do rzeczy, których
nie lubimy. Nieznajomoœæ tego schematu tkwi u podstaw
naszej niedoli i prowadzi do nieustannego niepokoju
umys³u. W tej instrukcji nie chodzi o to, byœmy poczuli siê
winni. Na Zachodzie ludzie zdaj¹ siê byæ pogr¹¿eni w g³ê-
bokim poczuciu winy i oskar¿aj¹ sami siebie o wiele rze-
czy, za które nie s¹ odpowiedzialni. I zazwyczaj takie za-
rzuty nie p³yn¹ z samolubstwa. Jednak poczucie winy tak
naprawdê wi¹¿e siê z przekonaniem o wa¿noœci w³asnego
„ja”. Traktujemy siebie samych, jakbyœmy byli czymœ bar-
dzo trwa³ym, solidnym, czujemy siê pêpkiem œwiata, wszyst-
ko krêci siê wokó³ nas i jeœli coœ idzie Ÿle, uwa¿amy to za
swój b³¹d. Wiele problemów ludzie wlok¹ za sob¹ jeszcze
z czasów dzieciñstwa, wiele spowodowanych jest sk³onno-
œci¹ umys³u do idealizowania przesz³oœci czy te¿ zbytnie-
go identyfikowania siê z ni¹, jakby by³a czymœ rzeczywi-
stym i namacalnym. Lgniêcie do przesz³oœci oddzia³uje w
bardzo ujemny sposób na nasz¹ psychikê. ¯ycie biegnie
dalej, nasze otoczenie wci¹¿ ulega zmianie, tymczasem
my kurczowo trzymamy siê z³udzeñ, wierz¹c, ¿e to, co mi-
nê³o, nadal istnieje. Przesz³oœæ staje siê pomnikiem.

Æwiczenie Umys³u i rozpoznanie w³asnej natury bud-
dy mo¿e byæ bardzo pomocnym antidotum przeciw ta-
kiemu wra¿eniu trwa³oœci i poczuciu winy. Przyjmowa-
nie na siebie cierpienia wszystkich istot odwraca nasz¹
uwagê od nas samych i usuwa wiele ¿alu. Kiedy bowiem
praktykujemy lodziong, akceptujemy nieprzyjemne i
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niezdrowe warunki, przesz³e i obecne, i przemieniamy
je w si³ê ducha i rozwój wewnêtrzny. Natura buddy jest
nasz¹ prawdziw¹ istot¹. Umys³ jest w swej naturze nie-
skazitelnie czysty, niczym kula ze z³ota, a to, co negatyw-
ne, osadza siê na powierzchni jak warstewka kurzu. Kie-
dy zetrzemy kurz, z³oto znów rozb³yœnie. Niemi³e
wra¿enia s¹ czymœ przemijaj¹cym, mo¿na je oczyœciæ i
wymazaæ. Jeœli urzeczywistnimy podstawow¹ czystoœæ
wszystkiego, to nie ma nic, z powodu czego moglibyœmy
siê czuæ siê winni, i nie ma nikogo do obwiniania.

B¹dŸ wdziêczny ka¿demu
Wszystko, co istnieje, ma zarówno dobre, jak i z³e

strony. Ten aspekt, który wybieramy, opanowuje nasze
myœli. Jeœli skupimy ca³¹ uwagê na negatywnych dozna-
niach, to staj¹ siê one wyolbrzymione i przesadne. Kie-
dy zamykamy siê w sobie i prze¿uwamy nasze niepowo-
dzenia, z³y nastrój nasila siê i przyt³acza nas coraz
bardziej. Je¿eli jednak podejdziemy do ¿ycia i naszych
problemów z pozytywnym nastawieniem, to nie ma ta-
kiego niepomyœlnego zdarzenia, które by nas zmog³o.

Powinniœmy byæ wdziêczni za wszystko, czego doœwiad-
czamy, czy bêdzie to przyjemne czy nie. Kiedy ktoœ jest dla
nas mi³y, bardzo ³atwo odpowiedzieæ tym samym. Ale trze-
ba tak¿e doceniæ czyj¹œ nieuprzejmoœæ. Trudne sytuacje
wyrywaj¹ nas ze z³udzeñ, ze œwiata fantazji i sprowadzaj¹
na w³aœciw¹ œcie¿kê. Uczucie smutku czy bycia zranionym
wzmacnia nasz¹ praktykê, gdy¿ pomaga zmniejszyæ przy-
wi¹zanie do œwiata. •li ludzie czy okolicznoœci s¹ bodŸ-
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cem do æwiczenia siê w cierpliwoœci i rozwijaniu wspó³-
czucia. Kiedy przestajemy zrzucaæ na innych winê za na-
sze emocje i reakcje, to znika gniew i uraza. Powinniœmy
czuæ wdziêcznoœæ, ¿e dostarczono nam motywacji do wy-
zwolenia siê od przywi¹zania i awersji.

OSTATECZNA BODHICITTA

Przekszta³canie przeciwnoœci za pomoc¹ najwy¿szej
czy te¿ ostatecznej bodhicitty opiera siê na rozpoznaniu
prawdziwej natury zjawisk. Wszystkie rzeczy w swej esen-
cji s¹ nietrwa³e, puste i wspó³zale¿ne. Nic nie mo¿e trwaæ
nie podlegaj¹c zmianom. ¯adne zjawisko nie ma samo-
istnego bytu, nie mo¿e istnieæ bez powi¹zania z innymi
rzeczami.

Ujrzyj pomieszanie jako cztery kaje.
Ochrona pustki jest czymœ niezrównanym

Powinniœmy obserwowaæ, jak pogr¹¿amy siê w po-
mieszaniu, zw³aszcza gdy jesteœmy zdezorientowani i
wzburzeni. Umys³ jest w ci¹g³ym ruchu i zmienia siê z
sekundy na sekundê. Obserwuj go w danym momencie.
Nie wybiegaj poza chwilê obecn¹, w której przesz³oœæ
ju¿ odesz³a, a przysz³oœæ jeszcze siê nie pojawi³a. Teraz
pomyœl: gdzie jest ta „teraŸniejszoœæ”? Gdy próbujemy j¹
zatrzymaæ, staje siê przesz³oœci¹. Nie mo¿na jej schwy-
taæ. Chwila, któr¹ staramy siê z³apaæ i przytrzymaæ, prze-
radza siê w pojêcie. Staje siê iluzj¹, projekcj¹ umys³u.

Chwila obecna nie jest wspomnieniem przesz³oœci
ani spekulacj¹ na temat przysz³oœci. To natychmiastowe,
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bezpoœrednie bycie œwiadomym, pierwotna m¹droœæ. W
tym stanie umys³u nie ma strachu, gdy¿ wszelkie wspo-
mnienia i oczekiwania odesz³y. Doœwiadczamy pierwot-
nej m¹droœci i z tej perspektywy ani przeciwstawne, ani
sprzyjaj¹ce warunki nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Nie
istnieje pomieszanie ani nikt, kto by by³ pomieszany.
Pierwotna m¹droœæ jest niezrodzona i tê jej w³aœciwoœæ
zwiemy dharmakaj¹. Z drugiej strony nigdy te¿ nie do-
biega kresu. To sambhogakaja. Skoro pierwotna m¹droœæ
nie ma pocz¹tku ani koñca, nie mo¿e równie¿ trwaæ,
nie ma punktu odniesienia. To nie–trwanie jest nirma-
nakaj¹. Na tym poziomie znajdujemy siê poza wszelkimi
koncepcjami przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci i
tê w³aœciwoœæ pozaczasowoœci zwie siê swabhawikakaj¹.
Nasz umys³ spoczywa w stanie niezrodzonej, niekoñcz¹-
cej siê, nietrwaj¹cej i pozaczasowej pierwotnej m¹dro-
œci. Cztery kaje s¹ wrodzon¹ natur¹ umys³u.

PRAKTYKI SPECJALNE

Cztery dzia³ania s¹ najlepsz¹ metod¹

Trzeci sposób przekszta³cania przeciwnych okolicz-
noœci opiera siê na bezpoœrednim dzia³aniu. Istniej¹ spe-
cjalne metody dostarczaj¹ce potê¿nego œrodka do po-
konywania przeszkód.

1. NAGROMADZENIE ZAS£UGI.
Powinniœmy wpierw zrozumieæ, czym jest zas³uga, by

móc j¹ gromadziæ. Zas³uga pochodzi z ka¿dego dzia³a-
nia, które nie jest kierowane czy motywowane takimi sta-
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nami umys³u, jak gniew, lgniêcie, niewiedza, zazdroœæ
czy duma. Czyny p³yn¹ce ze wspó³czucia i m¹droœci przy-
nosz¹ zas³ugê. Jeœli pozwalamy, by negatywne emocje
sterowa³y naszym dzia³aniem, tracimy okazjê do zdoby-
cia zas³ugi. Nasze z³e uczynki z przesz³oœci przynios³y nam
negatywne karmiczne rezultaty, przeszkody i nieszczê-
œcia. Jeœli chcemy, by zdarza³y nam siê mi³e rzeczy, to
sposobem na to jest podjêcie pozytywnych dzia³añ te-
raz, w tym momencie. To rokuje lepsz¹ przysz³oœæ dla
nas i dla innych czuj¹cych istot.

2. OCZYSZCZENIE B£ÊDÓW.
Nasze pragnienie gromadzenia zas³ugi nie przynie-

sie efektów, jeœli jednoczeœnie nie wyznamy i nie bêdzie-
my ¿a³owali naszych s³abych punktów. Wszelkie nasze
b³êdy i splamienia s¹ przemijaj¹ce i mog¹ byæ oczyszczo-
ne w ca³kiem ³atwy sposób. Negatywnoœæ czynu znika w
momencie, gdy przyznajemy, ¿e nie by³ on po¿yteczny,
gdy wyznajemy to i postanawiamy byæ bardziej uwa¿aj¹-
cy w przysz³oœci. We wszelkich praktykach buddyjskich
uwa¿a siê, ¿e gromadzenie zas³ugi i oczyszczenie spla-
mieñ s¹ niezbêdne, jeœli chcemy czyniæ postêpy w medy-
tacji. Bardziej aktywny i dynamiczny sposób gromadze-
nia zas³ugi i oczyszczania umys³u to: przyjmowanie
Schronienia, kompletowanie czterech praktyk wstêp-
nych czy ofiarowywanie tsoku.

3. PREZENTOWANIE SZCZODROŒCI WOBEC SZKODLIWYCH WP£YWÓW

W sytuacji zagro¿enia powinniœmy stosowaæ wspó³czu-
cie i dobre ¿yczenia. Ta specjalna praktyka jest podstaw¹

Punkt trzeci • Przekszta³canie przeciwnoœci
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medytacji Cie, w czasie której wyobra¿amy sobie, ¿e otacza-
j¹ nas demony, z³e duchy i inne ciemne moce. I zamiast
broniæ siê przed nimi, zapraszamy je, by uczyni³y sobie ucztê
z naszego cia³a. Dziêki temu wszystkie nasze negatywne
sk³onnoœci i nawykowe lgniêcie do „ja” mog¹ siê ujawniæ i
rozpuœciæ. Podczas gdy te z³e si³y obdarzaj¹ innych krzyw-
d¹ i cierpieniem, my niesiemy im w zamian nasz¹ pomoc.

Ka¿de negatywne doœwiadczenie daje nam szansê
zmniejszenia naszego uczucia niechêci. Wszelkie z³e trak-
towanie, jakiego doœwiadczamy obecnie, jest rezultatem
ran, jakie kiedyœ zadaliœmy innym. Tak naprawdê nie ma
siê czego baæ, gdy natykamy siê w ¿yciu na przeszkody czy
trudne warunki, bowiem im gorsza jest sytuacja, tym moc-
niejsza bêdzie nasza praktyka. Wiele d³ugów z przesz³oœci
zostaje sp³aconych. Stawiamy czo³o wrogoœci i przeszko-
dom maj¹c œwiadomoœæ, ¿e oto nasze poprzednie dzia³a-
nia powróci³y do nas w postaci tych nieprzyjemnych re-
zultatów. Nadaj¹ one sens i impet naszej praktyce, a dziêki
¿yczeniu, by ka¿de z naszych niepowodzeñ zawar³o w so-
bie ca³¹ z³¹ karmê i cierpienie wszystkich czuj¹cych istot,
systematycznie usuwamy przyczyny i skutki cierpienia.

4. SK£ADANIE OFIAR STRA N̄IKOM, DAKOM I DAKINIOM.
Tak wiêc, by odwróciæ negatywne wp³ywy, oddajemy

siebie demonom na po¿arcie. Z kolei ca³¹ pozytywn¹
energiê i modlitwy dedykujemy oœwieconym istotom,
które s¹ nam pomocne. Takie postêpowanie wzmacnia
nasze dobre cechy. Sk³adanie ofiar stra¿nikom dharmy
usuwa przywi¹zanie i lgniêcie do „ja”, a tak¿e pomaga



5 5

porzuciæ nadziejê i lêk. Jeœli przyjdzie nam zmagaæ siê z
chorob¹ czy trudnoœciami, powinniœmy ze spokojem
zaakceptowaæ tê sytuacjê. Nawet gdy trzeba stan¹æ twa-
rz¹ w twarz ze œmierci¹, mo¿emy potraktowaæ to jak ofia-
rê. Próba ochronienia siebie samych przed nieszczêœciem
nie ma sensu; k³opoty bêd¹ pojawiaæ siê i tak. Lodziong
pozwala nam uœwiadomiæ sobie, ¿e im mniej staramy siê
os³aniaæ siebie, tym bardziej stajemy siê niepokonani.
To bardzo proste. Nikt nie bêdzie nas œciga³, jeœli nie
bêdziemy uciekaæ.

Do tego, by móc wprowadzaæ
nieoczekiwane przeszkody na œcie¿kê,

 przygotowuj siê æwicz¹c ju¿ teraz
Tak samo jak dziêki gromadzeniu zas³ugi i oczysz-

czaniu negatywnych dzia³añ, mo¿emy te¿ æwiczyæ umys³
pamiêtaj¹c o tonglen – „przyjmowaniu i wysy³aniu” – w
ka¿dej ¿yciowej sytuacji. Wszelkie choroby i niepokoje
mog¹ byæ rozszerzone na cierpienie wszystkich istot. Gdy
jesteœmy rozz³oszczeni albo podra¿nieni, mo¿emy wyko-
rzystaæ te emocje i æwiczyæ wch³anianie w siebie ca³ego
z³a wszechœwiata. Jeœli musimy sprostaæ nieprzyjemnym
i stresuj¹cym obowi¹zkom, bierzemy na siebie dodatko-
wo prace wszystkich innych istot. To wzmaga nasz¹ uwa¿-
noœæ i jest najlepsz¹ metod¹ przygotowania siê na nie-
przewidziane cierpienie, które mo¿e nas kiedyœ
zaskoczyæ. Powinniœmy tak¿e wymieniaæ z innymi to, co
dobre: nasze radoœci i entuzjazm. Jeœli postrzegamy coœ
piêknego, to w czasie wydechu dzielimy siê naszym za-
chwytem ze wszystkimi istotami we wszechœwiecie.

Punkt trzeci • Przekszta³canie przeciwnoœci



W tym punkcie instrukcje s¹ szczególnie precyzyj-
ne. Æwiczenie umys³u jest procesem stopniowym i da siê
zastosowaæ na ka¿dym etapie naszej egzystencji. To prak-
tyka, któr¹ wykonuje siê przez ca³e ¿ycie, a tak¿e w obli-
czu nadchodz¹cej œmierci.

Rozwijaj cztery moce

1. SI£A BOD•CA.
Ta si³a sprawia, ¿e poœwiêcamy siê szczerze rozwija-

niu w sobie pozytywnych myœli i cech oraz wykonywaniu
dobrych czynów, od tej chwili a¿ do oœwiecenia. W ka¿-
dej godzinie, dniu, miesi¹cu i roku naszego ¿ycia posta-
nawiamy spe³niæ swój zamiar uwolnienia wszystkich istot
od cierpienia. I w ka¿dym nowym roku pamiêtamy o tym
postanowieniu. Jeœli nasza motywacja jest naprawdê sil-
na, to mo¿emy przenosiæ góry.

2. SI£A PRZYZWYCZAJENIA.
To bardzo wa¿ne, by wytworzyæ w sobie nawyk ucze-

nia siê, powtarzania i stosowania metod Æwiczenia Umy-

PUNKT CZWARTY:
PRAKTYKA W ̄ YCIU CODZIENNYM

I W CHWILI ŒMIERCI
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s³u, tak by sta³y siê czymœ powszednim. Ta praktyka po-
winna byæ sta³ym, naturalnym elementem naszego co-
dziennego ¿ycia.

3. SI£A PRAWYCH NASION.
Nie powinniœmy nigdy spocz¹æ na laurach, zadowo-

leni z pozytywnych czy wartoœciowych rzeczy, które ju¿
zrobiliœmy. Dobre ziarna musz¹ byæ zasiewane wci¹¿ i
wci¹¿ na nowo. Trzeba szukaæ ka¿dej okazji i wykorzysty-
waæ wszelk¹ mo¿liwoœæ dalszego æwiczenia siê w rozwija-
niu wspó³czucia.

4. SI£A WYRZECZENIA.
Wiemy, ¿e od zawsze wszystkie nasze problemy bra³y

siê z lgniêcia do ego i niechêci do cierpienia. Mo¿emy
pokonaæ te iluzje dziêki porzuceniu swego egocentryzmu.

5. SI£A MODLITWY I ASPIRACJI.
Nie chodzi tu o modlitwê do kogoœ, lecz o pozy-

tywne ¿yczenie dotycz¹ce czegoœ. Nawet jeœli nie mamy
jeszcze takiej si³y i zrozumienia, by urzeczywistniæ osta-
teczn¹ i wzglêdn¹ bodhicittê, mo¿emy z g³êbi serca
modliæ siê o to, by nasze szczere wysi³ki w koñcu siê
powiod³y.

Pouczenia o tym, jak w³aœciwie umieraæ,
to Piêæ Si³

Piêæ Si³, zwanych te¿ Piêcioma Mocami, zarówno
dostarcza wskazówek odnoœnie praktyki w ci¹gu ¿ycia,
jak i s³u¿y do tego, by prowadziæ nas w chwili œmierci.

Punkt czwarty • Praktyka w ¿yciu codziennym …
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1. SI£A PRAWYCH NASION.
Gdy zbli¿a siê œmieræ, powinniœmy staraæ siê wykony-

waæ tak wiele pozytywnych czynów, jak tylko mo¿liwe. Roz-
dawanie swego mienia, wszystkiego, co siê posiada, a tak¿e
sk³adanie ofiar powiêksza nasz¹ zas³ugê. Nie nale¿y nicze-
go zatrzymywaæ przy sobie. Taka szczodroœæ uwolni nas od
lgniêcia do materialnego otoczenia. Nawet jeœli mamy bar-
dzo ma³o rzeczy, to mo¿emy dedykowaæ wszystkim czuj¹-
cym istotom zas³ugê powsta³¹ z naszych dobrych czynów.

2. SI£A WYRZECZENIA.
W chwili œmierci mog¹ pojawiæ siê powa¿ne proble-

my i udrêka z powodu g³êbokiego przywi¹zania do na-
szego cia³a i do poczucia „ja”. Cierpienie, którego bê-
dziemy doœwiadczaæ umieraj¹c, jest spowodowane nasz¹
wiar¹, ¿e oto tracimy realny, obiektywny œwiat i sw¹ uko-
chan¹ jaŸñ. Tymczasem nic nie ma realnego istnienia, a
zatem nic nie umiera. Powinniœmy stale o tym pamiê-
taæ, a staniemy siê nieustraszeni i nieprzywi¹zani.

3. SI£A ASPIRACJI.
Umieraj¹c wyra¿amy ¿yczenie i modlimy siê, byœmy

w nastêpnym ¿yciu przejawili g³êbok¹, niez³omn¹ bodhi-
cittê. Dedykujemy wszelkie pozytywne czyny z obecnego
¿ycia po¿ytkowi wszystkich czuj¹cych istot. Prosimy tak-
¿e o mo¿liwoœæ niesienia im jeszcze wiêkszej pomocy w
naszym kolejnym wcieleniu.

4. SI£A BOD•CA.
Postanawiamy obudziæ w sobie i podtrzymywaæ bo-

dhicittê, tak¿e w chwili, gdy ¿ycie dobiegaæ bêdzie kre-
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su; chcemy pamiêtaæ o bodhicitcie w chwili œmierci oraz
przy nastêpnym odrodzeniu.

5. SI£A PRZYZWYCZAJENIA.
Umieraj¹c wykonujemy nasz¹ codzienn¹, sta³¹ me-

dytacjê. Bêd¹c blisko œmierci czy ju¿ w samej agonii,
najlepiej jest poœwiêciæ siê tej praktyce, do której jeste-
œmy najbardziej przyzwyczajeni.

MEDYTACJA W CHWILI ŒMIERCI: PHO£A

Istniej¹ tak¿e okreœlone praktyki medytacyjne prze-
znaczone do stosowania w chwili œmierci. W medytacji
pho³a, praktyce przeniesienia œwiadomoœci, zarówno
koncentracja, jak i zaufanie s¹ bardzo istotne. Umys³
musi byæ skupiony na ostatecznej bodhicitcie.

Le¿¹c na prawym boku zatykamy praw¹ dziurkê od
nosa ma³ym palcem prawej rêki i wykonujemy „przyj-
mowanie i wysy³anie” – medytacjê tonglen. Jest to naj-
lepszy rodzaj pho³a, poniewa¿ k³adzie nacisk na wspó³-
czucie, bêd¹ce sam¹ esencj¹ umys³u buddy. Ta medytacja
rozwija nasze wspó³czucie i koniec koñców doprowadzi
nas kiedyœ do urzeczywistnienia natury buddy. Musimy
odci¹æ wszelkie przywi¹zanie i lgniêcie do tego, co nas
otacza. Nikt z naszych ukochanych, przyjació³ czy krew-
nych nie jest w stanie pomóc nam w ¿aden sposób w
chwili naszej œmierci. Jesteœmy wówczas sami. Przypomi-
namy sobie, ¿e narodziny i umieranie s¹ jedynie projek-
cj¹ umys³u. Z³udzenie i nieodwo³alnoœæ œmierci zosta³y
stworzone przez umys³. Patrz¹c w niebo odprê¿amy siê i
zatapiamy w nieograniczonej przestrzeni.

Punkt czwarty • Praktyka w ¿yciu codziennym …
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Pho³a jest praktyk¹, która za ¿ycia powinna byæ wci¹¿
i wci¹¿ powtarzana, byœmy umieraj¹c mogli wykonaæ j¹
naturalnie i skutecznie. Teksty wspominaj¹ o maœci pho³a
uczynionej z miodu, popio³u z muszli i ¿elaznych opi³-
ków. Nak³ada siê j¹ na czubek g³owy, tak by œwiadomoœæ
mog³a uciec tamtêdy w chwili œmierci. Mówi siê, ¿e ma
to bardzo pozytywny wp³yw: maœæ przyci¹ga umys³, kie-
ruj¹c go ku czakrze korony.



Wszystkie dharmy zgadzaj¹ siê co do jednego

Wszystkie szko³y i tradycje dharmy zgadzaj¹ siê co
do tego, ¿e g³ównym celem jakiejkolwiek praktyki jest
zmniejszenie lgniêcia do ego i iluzji istnienia „ja”. Taka
jest œcie¿ka i cel duchowego ¿ycia. Praktyka lodziong
usuwa przywi¹zanie i samolubstwo. Jeœli stajemy siê co-
raz bardziej œwiadomi problemów, jakie maj¹ inni ludzie,
a coraz mniej zaabsorbowani sob¹, to jesteœmy na w³a-
œciwej drodze.

Spoœród dwóch œwiadków polegaj na lepszym

Ludzie mog¹ nas chwaliæ lub potêpiaæ, ale my po-
winniœmy ufaæ wy³¹cznie w³asnemu os¹dowi. To, co inni
mówi¹ czy myœl¹ o naszej praktyce i duchowym rozwoju,
nie jest wiarygodne ani ostateczne. Naprawdê liczy siê
tylko ta ocena, któr¹ sami sobie wystawimy.

Zawsze b¹dŸ wspierany przez radoœæ
Nie powinniœmy martwiæ siê ani czuæ zniechêceni na-

szymi postêpami w Æwiczeniu Umys³u. B¹dŸmy pe³ni ra-

PUNKT PI¥TY:
Ocenianie efektów praktyki
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doœci, nawet gdy natrafiamy na przeszkody. Nasze nieszczê-
œcia reprezentuj¹ ból i cierpienie wszystkich stworzeñ. Wie-
dz¹c o tym, jesteœmy zdecydowani stawiæ czo³o naszym pro-
blemom, traktuj¹c to jako s³u¿bê dla innych. Nawet
najmniejsze osobiste niepowodzenie mo¿e wymazaæ wiel-
kie cierpienie innych czuj¹cych istot. Trzeba odwagi, by
wyruszyæ na spotkanie przygody. Wiemy, ¿e czekaj¹ nas tru-
dy i walka, i zgadzamy siê na uci¹¿liwoœci zwi¹zane z wypra-
w¹. Trudnoœci s¹ czymœ przemijaj¹cym, za to oferuj¹ nam
nieocenione wyzwanie. Znosimy nasze k³opoty maj¹c na
uwadze wielki cel: bodhicittê. Nasze æwiczenie siê w rozwi-
janiu wspó³czucia s³u¿y dobru wszystkich istot. Jeœli pozo-
stajemy radoœni i pe³ni zaufania, nawet w obliczu wielu prze-
szkód, oznacza to, ¿e nasza praktyka daje efekty. Bycie
radosnym jest cech¹ dobrego praktykuj¹cego.

Jeœli dobrze æwiczy³eœ,
potrafisz praktykowaæ nawet w stanie rozproszenia

Napotykaj¹c ró¿ne k³opoty dnia codziennego, po-
winniœmy kierowaæ nasz umys³ ku medytacji. Jeœli przy
ka¿dym zewnêtrznym bodŸcu, wydarzeniu czy odczuciu
potrafimy utrzymaæ i kontynuowaæ nasz¹ praktykê, to
æwiczenie bêdzie sz³o coraz lepiej. Czêsto zdarza siê, ¿e
gdy pojawia siê jakiœ problem czy napiêcie, to umys³ sta-
je siê tak tym zaabsorbowany i rozproszony, ¿e zapomi-
namy o nawyku medytowania. Trzeba æwiczyæ naprawdê
solidnie i regularnie, by nasz umys³ w naturalny sposób
kierowa³ siê ku praktyce lodziong, gdy tylko pojawi¹ siê
jakieœ zak³ócenia.



Duchowe œlubowania i postanowienia nale¿y trakto-
waæ nadzwyczaj serio. Jeœli dotrzymujemy ich i przestrze-
gamy, pojawia siê w nas zaufanie, ¿e pomyœlnie osi¹gnie-
my cel, a równoczeœnie wiele przeszkód w praktyce
zostaje usuniête. Ten punkt opisuje zatem etykê, która
winna towarzyszyæ Æwiczeniu Umys³u.

Stosuj trzy podstawowe zasady.
Przestrzegaj dyscypliny

wed³ug ogólnych nauk buddyjskich
Starannie przestrzegajmy piêciu wskazañ* , œlubowa-

nia bodhisattwy i ewentualnych œwiêceñ mnisich. Æwi-
cz¹c siê w pomaganiu innym istotom, nie zapominajmy
o podstawowych wartoœciach. Praca nad zwalczaniem
w³asnego samolubstwa nie mo¿e staæ siê wymówk¹ dla
niedotrzymywania naszych ogólnych zobowi¹zañ.

PUNKT SZÓSTY

Zobowi¹zania

* To znaczy piêciu œlubowañ ludzi œwieckich: nie zabijaæ,
nie kraœæ, nie k³amaæ, przestrzegaæ w³aœciwego postêpowa-
nia seksualnego i nie odurzaæ umys³u (narkotyki, alkohol)
[przyp. red.].
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Powstrzymuj siê od bulwersuj¹cych czynów

Nie jesteœmy w pe³ni urzeczywistnionymi joginami.
Nie mamy m¹droœci Tilopy czy Naropy. Nie by³oby to
rozs¹dne, gdybyœmy starali siê naœladowaæ ich postêpo-
wanie. Nasze dzia³ania wyp³ywaj¹ z egocentrycznych
pobudek i skrajnych nastrojów; jest ma³o prawdopodob-
ne, by przynosi³y nam wiele zas³ugi. Powinniœmy wiêc
zawsze zachowywaæ siê w sposób naturalny i skromny.
Równoczeœnie nie nale¿y os¹dzaæ innych czy krytykowaæ
ich postêpowania. Nigdy nie wiemy, czy kolejna osoba,
któr¹ spotykamy, nie jest przypadkiem mistrzem szalo-
nej m¹droœci.

Nie b¹dŸ stronniczy
Jeœli æwicz¹c umys³ bêdziemy wyraŸnie preferowaæ

jedn¹ sytuacjê, wykluczaj¹c czy unikaj¹c przeciwnej, nie
przyniesie nam to korzyœci. Wszelkie okolicznoœci, które
poddaj¹ nas próbie, nadaj¹ siê do praktyki. Stronniczoœæ
oznacza tu, ¿e mamy ochotê praktykowaæ, gdy jesteœmy
szczêœliwi, ale rezygnujemy, gdy pojawiaj¹ siê k³opoty.
Czasem jest na odwrót i w³aœnie nieszczêœcie motywuje
nas do praktyki. Tymczasem powinniœmy w jednakowy
sposób akceptowaæ wszystko, co siê pojawia, i wytrwale
kontynuowaæ praktykê. Mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e rozró¿-
niamy pomiêdzy okolicznoœciami, co do których czuje-
my, ¿e sobie z nimi poradzimy, a tymi, które wydaj¹ siê
zbyt groŸne, nie poddaj¹ce siê kontroli. Unikamy zmie-
rzenia siê z pewnym rodzajem problemów, gdy¿ nie pa-
suje on do naszej z góry powziêtej opinii, ale jest to tylko
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kwestia uprzedzenia. Powinniœmy byæ bezstronni i prak-
tykowaæ w ka¿dej sytuacji.

Zmieñ sw¹ postawê, lecz pozostañ naturalny
Æwiczenie Umys³u mo¿e spowodowaæ rewolucyjne

wrêcz zmiany w naszym postêpowaniu i podejœciu do wie-
lu spraw, ale nie powinniœmy zachowywaæ siê nienatural-
nie czy trzymaæ z dala od ludzi. Przemiana spowodowana
praktyk¹ zachodzi wewn¹trz nas. Nasze reakcje widoczne
na zewn¹trz winny pozostaæ spójne i zrównowa¿one.

Nie mów o s³abych punktach

Obgadywanie i wytykanie palcami cudzych s³aboœci
nie jest konstruktywne. Ka¿dy z nas ma swoje ogranicze-
nia. Powinniœmy uwa¿aæ na to, co mówimy, zarówno w
prywatnych relacjach, jak i w kontaktach z innymi prak-
tykuj¹cymi. Wiele osób, które zostaj¹ buddystami, od-
wiedzaj¹c oœrodki medytacyjne oczekuje, ¿e znajdzie tam
wiele wspó³czucia i g³êbokiej m¹droœci. Zamiast tego
nieraz napotykaj¹ ludzi, którzy sprawiaj¹ wra¿enie, jak-
by sami zmagali siê z potê¿nymi w¹tpliwoœciami. Niektó-
rzy mieszkaj¹ w oœrodkach dharmy, poniewa¿ maj¹ k³o-
poty; gdyby nie mieli problemów, byliby gdzie indziej.
Wszyscy mamy jakieœ splamienia; wyszukiwanie cudzych
b³êdów jest tylko prób¹ obwiniania otaczaj¹cego nas
œwiata za nasze w³asne k³opoty.

Nie rozmyœlaj nad cudzymi b³êdami

Krytyczne mówienie czy myœlenie o innych œwiadczy
o braku uwa¿noœci, a tak¿e ³amie nasze œlubowania do-

Punkt czwarty • Zobowi¹zania

5 – Lodziong
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tycz¹ce bodhicitty. W praktyce lodziong mamy zaanga-
¿owaæ siê w niesienie pomocy wszystkim istotom. Jeœli
koncentrujemy siê na cudzych niedoskona³oœciach, to
bêdziemy dostrzegaæ w ludziach tylko ich braki. Powin-
niœmy zauwa¿aæ w³asne b³êdne postawy i nigdy nie tra-
ciæ z oczu tego, co dobre i wartoœciowe u innych.

Pracê nad sob¹ zacznij
od najwiêkszego splamienia

Jest to sensowne i rozs¹dne, by w pierwszej kolej-
noœci próbowaæ poradziæ sobie z najpowa¿niejsz¹ emo-
cjonaln¹ przeszkod¹ czy nawykiem. Nie jesteœmy w sta-
nie od razu pozbyæ siê wszystkich problemów. Jeœli
zaczniemy od najgorszej i najbardziej uporczywej emo-
cji, zyskamy pewn¹ wprawê i staniemy siê bardziej to-
lerancyjni. Powoli zaczniemy przyjmowaæ do wiado-
moœci i likwidowaæ kolejne emocjonalne przyczyny
naszego cierpienia. Musimy byæ cierpliwi wobec na-
szych niedoskona³oœci.

Nie oczekuj rezultatów
 Oczekiwania s¹ ogromn¹ przeszkod¹ w duchowym

rozwoju. Wypaczaj¹ nasz¹ praktykê i prowadz¹ do znie-
chêcenia. Medytacja nastawiona na okreœlony wynik nie
jest medytacj¹. Rezultat duchowej praktyki pojawi siê sam.

Unikaj zatrutego po¿ywienia

Jeœli medytujemy ze z³¹ motywacj¹, praktyka staje
siê trucizn¹. Swe pragnienia i lgniêcie do „ja” przeno-
simy na grunt medytacji i w efekcie roœnie w nas tylko
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poczucie w³asnej wa¿noœci. W ten sposób coœ zdrowe-
go staje siê szkodliwe. We wspó³czesnym spo³eczeñstwie
wiele obyczajów i instytucji chyli siê ku upadkowi z tego
w³aœnie powodu. Zanikaj¹ tradycyjne zwyczaje, ponie-
wa¿ zasady, na których siê opiera³y, zosta³y zdegrado-
wane. Nasze ego mo¿e sprawiæ, ¿e stracimy z oczu pod-
stawowe za³o¿enia praktyki medytacyjnej. Nie
powinniœmy zatem nigdy zapominaæ o nietrwa³oœci i
braku samoistnego bytu we wszystkim, co nas otacza.
Zrozumienie tej prawdy ochroni nas i sprawi, ¿e nasza
medytacja bêdzie w³aœciwa i spójna.

B¹dŸ nieprzewidywalny
Przewidywaln¹ reakcj¹ na czyj¹œ uprzejmoœæ jest oka-

zanie mu w zamian ¿yczliwoœci, trudno zaœ spotkaæ siê z
serdecznoœci¹ w odpowiedzi na zgryŸliwoœæ. Nie powin-
niœmy ulegaæ tym wzorcom. Æwiczenie Umys³u uczy nas,
jak pozostaæ uprzejmym, nawet gdy ktoœ nas rani. Taka
wspó³czuj¹ca reakcja przynosi o wiele wiêcej po¿ytku.
Mo¿e zaowocowaæ tym, ¿e wróg stanie siê przyjacielem.
A jeœli nawet nie, to i tak bêdziemy cieszyæ siê spokojem
p³yn¹cym z umiejêtnoœci wybaczania.

Porzuæ kpiny i k¹œliwe uwagi

Powinniœmy æwiczyæ siê, by nasza mowa by³a taktow-
na i pe³na wspó³czucia. Cynizm i sarkazm s¹ oznakami
s³aboœci, mog¹ g³êboko raniæ i prowadziæ do nieporozu-
mieñ. Jest bardzo wa¿ne, by uwa¿aæ na to, co mówimy.
Nie ma potrzeby odp³acaæ komuœ przekleñstwem czy
obelg¹ ani te¿ rzucaæ na innych oszczerstwa. Krytykowa-

Punkt czwarty • Zobowi¹zania
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nie czyjegoœ postêpowania naprawdê nie ma wp³ywu na
jego poprawê. Staraj siê zawsze chwaliæ, a nie ganiæ.

Nie czyhaj w zasadzce
Jeœli ktoœ nas zrani czy obrazi, powinniœmy oprzeæ

siê wszelkiej pokusie zemsty. Noszenie w sercu niena-
wiœci czy urazy wobec kogoœ, kto nas obrazi³, nie przy-
nosi ¿adnego pocieszenia ani ulgi. Szukanie okazji do
odwetu jest nie tylko czymœ negatywnym, ale prowadzi
do samodestrukcji.

Nie uderzaj w czu³e miejsce

Jeœli swym zachowaniem atakujemy innych lub
ujawniamy ich s³aboœci, to zadajemy im ból. Wyolbrzy-
mianie cudzych b³êdów lub z³e ¿yczenia kierowane
pod czyimœ adresem powiêkszaj¹ tylko i umacniaj¹
cierpienie.

Nie obarczaj krowy
³adunkiem przeznaczonym dla wo³u

Ta instrukcja ma przypominaæ, ¿e nie nale¿y zrzu-
caæ w³asnych obowi¹zków na cudze barki ani te¿ zmu-
szaæ nikogo do wykonania za nas jakiejœ pracy. Jesteœmy
wystarczaj¹co odpowiedzialni, zaradni i zdolni, by samo-
dzielnie radziæ sobie z problemami. Maj¹c klarowny
umys³, damy sobie radê z ka¿dym ³adunkiem.

Nie staraj siê byæ szybszy

Ambicje i wspó³zawodnictwo nie s¹ atutem na du-
chowej œcie¿ce. Nigdy nie uczynimy postêpów w prakty-
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ce, jeœli bêdziemy rywalizowaæ z naszymi duchowymi
przyjació³mi i kompanami. Nie powinniœmy dbaæ o to,
by dziêki medytacji zdobyæ czyjeœ uznanie czy presti¿.

Nie dzia³aj z przewrotn¹ motywacj¹
Jeœli stosujemy metody duchowego rozwoju w nie-

prawid³owy czy nieodpowiedni sposób, jesteœmy jak cho-
ry, który za¿ywa niew³aœciwe lekarstwo. Lek nie dzia³a i
dolegliwoœci nie ustêpuj¹. Je¿eli u podstaw naszej prak-
tyki le¿y nieczysta, samolubna motywacja, nie doœwiad-
czymy ¿adnych po¿ytków p³yn¹cych z dharmy.

Nie zmieniaj bogów w demony

W wyniku Æwiczenia Umys³u powinniœmy staæ siê
bardziej spokojni, wspó³czuj¹cy i mniej samolubni. Jeœli
w miarê praktyki roœnie w nas duma i arogancja, to zna-
czy, ¿e medytacja zosta³a zaatakowana przez ego i æwi-
czenie nie s³u¿y swemu celowi. „Bóg” zmieni³ siê w „de-
mona”. Musimy byæ bardzo czujni; ta instrukcja pomaga
nam zachowaæ pokorê i skromnoœæ.

Nie wykorzystuj cudzego bólu
do osi¹gniêcia w³asnego szczêœcia

Cierpienie, które kogoœ dotyka, nigdy nie powinno byæ
dla nas Ÿród³em korzyœci czy zadowolenia. Cieszenie siê z
cudzych niepowodzeñ nie jest zdrow¹ postaw¹. Jeœli uzy-
skujemy jakiekolwiek korzyœci czy zyski czyimœ kosztem, nie
przyniesie nam to szczêœcia. Przeciwnie, utrudnia to nasz
duchowy rozwój. Ból i nieszczêœcie ka¿dej czuj¹cej istoty
jest czymœ, co powinno budziæ w nas g³êbokie wspó³czucie.

Punkt czwarty • Zobowi¹zania
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PYTANIA

Jeœli widzimy u kogoœ jak¹œ s³aboœæ czy z³¹ cechê,
która powoduje cierpienie innych ludzi, czy mo¿na pro-
siæ go, by siê zmieni³?

Oczywiœcie mo¿na, ale wcale nie jest pewne, ¿e taka
proœba zadzia³a. Mo¿e ten ktoœ wcale nie chce siê zmie-
niaæ, mo¿e nie widzi ¿adnej po temu przyczyny. A mo¿e
lepiej by³oby pomóc mu w rozwi¹zaniu jego problemu.
Jeœli wytykamy komuœ b³êdy, a on siê ich wypiera, zapew-
ne doprowadzi to do k³ótni. Byæ mo¿e ta wada jest w
rzeczywistoœci jego si³¹, a tylko my myœlimy, ¿e to s³abost-
ka. Tak te¿ siê zdarza.

Czy jest coœ z³ego w tym, ¿e walczy siê o pryncypia?
To zale¿y wy³¹cznie od tego, w jaki sposób walczymy

i jaki przynosi to efekt. Nie ma niczego z³ego w posiada-
niu zasad, ale bicie siê o nie czasem bywa niem¹dre.
Czêsto bowiem, gdy ju¿ zacznie siê walka, to odsuwamy
na bok wszelkie pryncypia.

Na czym polega ró¿nica miêdzy „puszczeniem”
emocji a t³umieniem ich?

T³umienie czegoœ wi¹¿e siê œciœle z odczuciami przy-
wi¹zania i awersji. Albo lgniemy do danej emocji, albo
próbujemy od niej uciec. Jeœli naprawdê pozwalamy jej
odejœæ, to zapominamy o niej. Puszczamy j¹ wolno; jeœli
nie ma wra¿enia, ¿e coœ stawia opór, mo¿emy mówiæ, ¿e
jest wolne. Kiedy emocja pozostaje st³umiona, wci¹¿
mamy z ni¹ kontakt, co wiêcej czujemy siê z ni¹ zwi¹za-
ni. Lgniemy do niej i tak naprawdê nie chcemy jej po-
rzuciæ. Jeœli j¹ uwolnimy i zerwiemy z ni¹ wszelkie kon-
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takty, to wtedy mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie t³umimy ani
nie przetrzymujemy niczego.

Instrukcja, która mówi: „powstrzymuj siê od bulwer-
suj¹cych czynów”, jest dla mnie trudna do zrealizowa-
nia. Jestem artyst¹ i na tym polega moja praca, by byæ
bulwersuj¹cym. Jak mam przestrzegaæ tej zasady, gdy w
procesie twórczym przychodzi mi ³amaæ konwencje?

Ta instrukcja nie jest zasad¹ odnosz¹c¹ siê do twór-
czoœci. Ona po prostu ostrzega nas przed popisywaniem
siê i omawiana by³a w kontekœcie naszego rozwoju du-
chowego i praktyki medytacyjnej. W sztuce mo¿esz ro-
biæ, co tylko zechcesz, tu nie ma cenzury.

Punkt czwarty • Zobowi¹zania



Wszelkie dzia³ania nale¿y wykonywaæ
z intencj¹ pomagania innym

Jeœli w naszym postêpowaniu kierujemy siê czyst¹
motywacj¹ i wspó³czuciem, to wszystko, co czynimy, bê-
dzie mia³o pozytywne rezultaty. Je¿eli zaœ dzia³amy z ja-
kichœ ukrytych, samolubnych pobudek, to efekt bêdzie
szkodliwy i niezdrowy, nawet jeœli nasze czyny s¹ dobre.

Koryguj wszelkie z³o z jedn¹ intencj¹

Jedynym sposobem na usuniêcie przeszkód, pojawia-
j¹cych siê w naszym ¿yciu, jest praca z nimi za pomoc¹
tonglen. Przyjmowanie na siebie przeciwnoœci i nega-
tywnych emocji oraz ³agodzenie sporów i w¹tpliwoœci
dziêki praktyce to najpotê¿niejsze antidotum przeciw
cierpieniu. Nie powinniœmy zapominaæ, ¿e wspó³czucie
jest sednem naszej medytacji. Mi³uj¹ca dobroæ powinna
p³yn¹æ od nas do wszystkich czuj¹cych istot w samsarze.
Przepe³nieni nadziej¹ i ufnoœci¹ wierzymy, ¿e nasze k³o-
poty i przeszkody wystarcz¹, by oszczêdziæ wszystkim in-
nym istotom ich obecnego i przysz³ego cierpienia.

PUNKT SIÓDMY:
Wskazówki
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Dwie czynnoœci: na pocz¹tku i na koñcu

Rano i wieczorem, tu¿ po przebudzeniu i tu¿ przed
zaœniêciem, powinniœmy myœleæ tylko o jednym. Cel, któ-
rego nie wolno nam straciæ z oczu, to rozwijanie i urze-
czywistnienie bodhicitty. Pamiêtanie o bodhicitcie jest
wszystkim, czego nam trzeba. Inne praktyki i mantry s¹
dobre i pomocne, ale bodhicitta oznacza prawdziwie g³ê-
bok¹ m¹droœæ, bowiem zwi¹zana jest z silnym postano-
wieniem i nieodwracaln¹ decyzj¹, by wyzwoliæ wszystkie
czuj¹ce istoty. Nasz dzieñ zaczyna siê i koñczy obietnic¹,
¿e doprowadzimy wszystkich do stanu, w którym nigdy
ju¿ nie zaznaj¹ cierpienia. Bodhicitta jest zobowi¹zaniem
siê do poszukiwania ostatecznej wolnoœci, najwy¿szego
wyzwolenia z myœl¹ o jak najwiêkszej iloœci istot. To d¹¿e-
nie jest nieograniczone. Nie skupiamy siê na pojedynczej
osobie, jednym kraju czy jednym œwiecie. Oœwiecenie na-
le¿y siê istotom wszystkich œwiatów i wszystkich czasów. Jeœli
jesteœmy w stanie pamiêtaæ o regu³ach bodhicitty nieustan-
nie, w dzieñ i w nocy, nie potrzeba nam niczego innego.
Na tym w³aœnie polega praktyka.

Którekolwiek z dwóch siê pojawia,
b¹dŸ opanowany

Czy znajdujemy siê w pozytywnej czy negatywnej sytu-
acji, czy wszystko idzie dobrze czy Ÿle, nie nale¿y traciæ opa-
nowania. Przeszkody pojawiaj¹ siê jako wynik karmy z prze-
sz³oœci. Nie s¹ trwa³e ani niezmienne, kiedyœ siê skoñcz¹.
Jeœli ka¿d¹ przeciwnoœæ wykorzystamy do praktyki, to cier-
pienie zniknie. Nale¿y byæ tak¿e opanowanym, gdy doœwiad-

Punkt czwarty • Wskazówki
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cza siê bardzo radosnych stanów umys³u. Poczucie szczê-
œcia mo¿e sprawiæ, ¿e staniemy siê beztroscy i samolubni.
W radosnej euforii bêdziemy czuæ siê niezwyciê¿eni. Nie
powinniœmy zapominaæ o praktyce. ¯yczmy ka¿demu, by
spotka³o go takie samo szczêœcie. Módlmy siê, by nasza ra-
doœæ i œwiadomoœæ, ¿e znaleŸliœmy siê w tak pomyœlnej sytu-
acji, umocni³a nas w postanowieniu zapracowania sobie
na równie pozytywne rezultaty w przysz³oœci.

Strze¿ tych dwóch, nawet za cenê ¿ycia
Œlubowanie bodhisattwy oraz ogólne œlubowania,

jakie z³o¿yliœmy, s¹ czymœ bardzo cennym. Dotrzymywa-
nie ich jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹. Przyjmuj¹c œlubowa-
nie bodhisattwy, przyrzekamy æwiczyæ siê w bodhicitcie
stopniowo, stosownie do naszych zdolnoœci. Zaczynamy
od praktyki na ma³¹ skalê, dajemy komuœ na przyk³ad
fili¿ankê herbaty czy jedzenie. W miarê pog³êbiania
motywacji i umacniania siê w swym postanowieniu doj-
dziemy do tego, ¿e w koñcu bêdziemy gotowi poœwiêciæ
w³asne ¿ycie dla innych istot. Jeœli chcemy rozwin¹æ au-
tentyczn¹ szczodroœæ, musimy byæ cierpliwi.

Kiedyœ pewien kupiec spotka³ Buddê i wys³ucha³ jego
nauk. By³ to bardzo zamo¿ny cz³owiek, ale nie potrafi³ po-
dzieliæ siê z nikim choæby odrobin¹ swych pieniêdzy. Sama
myœl o rozstaniu siê z tym, co posiada, sprawia³a mu ból.
Zapyta³ wiêc, jak móg³by zwalczyæ w sobie ten opór, a Bud-
da da³ w odpowiedzi bardzo praktyczn¹ radê. Poleci³ kup-
cowi, by wzi¹³ do rêki z³ot¹ monetê, a nastêpnie prze³o¿y³
j¹ do drugiej rêki, i powtarza³ to wci¹¿ i wci¹¿ wiele razy. W
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ten sposób mia³ przyzwyczajaæ siê do dawania. Kupiec za-
cz¹³ praktykowaæ przek³adanie monety z rêki do rêki i po
jakimœ czasie sta³ siê naprawdê bardzo szczodry.

Nie musimy od razu staæ siê idea³em; je¿eli bêdzie-
my czuæ siê fatalnie z powodu braku postêpów na du-
chowej œcie¿ce, to pojawi¹ siê konflikty. Gdy akurat nie
jesteœmy w stanie zrobiæ zbyt wiele, to darujmy sobie
poczucie winy czy rozczarowania. Nawet niewielkie po-
zytywne dzia³anie jest godne pochwa³y. Nasze ogranicze-
nia nie s¹ a¿ tak straszne, a niepowodzenia bywa³y w prze-
sz³oœci o wiele powa¿niejsze. B¹dŸmy wyrozumiali i
tolerancyjni oceniaj¹c swe postêpy, ale nigdy nie rezy-
gnujmy z dalszych prób doskonalenia siê.

Æwicz siê w pokonywaniu trzech trudnoœci
W buddyzmie tybetañskim niewiedza, niechêæ, pra-

gnienie, zazdroœæ i duma zwane s¹ piêcioma truciznami
umys³u. Wi¹¿¹ siê z nimi trzy trudnoœci, o których mowa
w tej instrukcji. Po pierwsze trudno jest rozpoznaæ emo-
cje na pocz¹tku, gdy siê pojawiaj¹. Gdy ju¿ siê zamanife-
stowa³y, trudno nad nimi panowaæ. I wreszcie trudno
jest je przepêdziæ ca³kowicie z umys³u. Negatywne stany
emocjonalne s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ cierpienia, trzeba wiêc
staraæ siê postrzegaæ je wyraŸnie, neutralizowaæ ich si³ê i
skutecznie siê ich pozbywaæ.

Zwróæ uwagê na trzy podstawowe czynniki

Trzy zasadnicze elementy s¹ niezbêdne, by móc po-
œwiêciæ siê praktyce dharmy. Musimy znaleŸæ dobrego du-
chowego przyjaciela, który bêdzie naszym przewodnikiem

Punkt czwarty • Wskazówki
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i nauczycielem. Konieczne jest otrzymanie odpowiedniej
techniki medytacyjnej wraz z instrukcjami, które pomog¹
nam wykonywaæ j¹ prawid³owo. Trzeba te¿ zapewniæ sobie
odpowiednie finanse i materialne zabezpieczenie, co stwo-
rzy dogodne warunki do medytacji. Te trzy czynniki tworz¹
elementarn¹ bazê, niezbêdn¹ do duchowej praktyki.

Nie pozwól os³abn¹æ trzem rzeczom
Zaufanie i szacunek do naszego nauczyciela dharmy i

przewodnika winny byæ niezachwiane. Nale¿y wci¹¿ podtrzy-
mywaæ swój entuzjazm i przekonanie co do metod stosowa-
nych w medytacji. Trzeba starannie przestrzegaæ swych zo-
bowi¹zañ i œlubowañ duchowych. Jeœli trzymamy siê mocno
tych trzech zasad, mamy zapewniony sukces w praktyce.

Utrzymuj trzy nieoddzielnie

Lodziong jest praktyk¹ ca³oœciow¹ i kompletn¹. An-
ga¿ujemy siê ca³¹ sw¹ istot¹; przyrzekamy czyniæ dobro i
porzuciæ wszelkie negatywne dzia³ania. Ka¿da z naszych
myœli, ka¿de s³owo i czyn s¹ podporz¹dkowane temu
celowi. Postanawiamy gromadziæ zas³ugê cia³em, mow¹
i umys³em, a praktyka lodziong staje siê nieod³¹czn¹ czê-
œci¹ naszego ¿ycia.

Obejmuj sw¹ praktyk¹
wszystkie obszary, bez wyj¹tku.
Niech bêdzie wszechogarniaj¹ca

i p³yn¹ca z g³êbi serca

Praktyka Æwiczenia Umys³u winna byæ kontynuowa-
na w ka¿dej sytuacji i rozci¹gaæ siê na wszystkie istoty.
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Nie ma znaczenia, czy nasz nastrój i okolicznoœci s¹ aku-
rat korzystne czy niesprzyjaj¹ce, dobre czy z³e. Kontynu-
ujemy praktykê. Nasze wysi³ki dotycz¹ ka¿dego stworze-
nia w takiej samej mierze. Praktykuj¹c nie czynimy
rozró¿nieñ pomiêdzy przyjació³mi a wrogami. Nie ma
wyj¹tków. To praktyka, która dedykowana jest wszystkim
istotom wszechczasów.

Medytuj na obiekt, który ciê prowokuje
Najbardziej irytuj¹ce i nieznoœne rzeczy s¹ czymœ

najcenniejszym dla naszej praktyki. Medytacja dzia³a
oczyszczaj¹co dziêki koncentrowaniu siê na tematach
bolesnych czy stawiaj¹cych wysokie wymagania, bowiem
Æwiczenie Umys³u skierowane na problemy i przeszko-
dy, jest najlepsz¹ metod¹ usuwania naszych awersji, obaw
i egotyzmu.

Nie pozwól, by rz¹dzi³y tob¹
zewnêtrzne okolicznoœci

Zewnêtrzne uwarunkowania i wp³ywy mog¹ zarów-
no byæ nam pomocne, jak i stwarzaæ k³opoty. Jeœli za-
chowamy opanowanie i bêdziemy ufali swej praktyce,
ochroni nas to przed ró¿nymi zawirowaniami. Medyta-
cja mo¿e zostaæ zak³ócona lub napotkaæ przeszkody, ale
bez wzglêdu na to, czy przypadaj¹ nam w udziale straty
czy zyski, starajmy siê pozostaæ niewzruszeni. Warunki
nie bêd¹ lepsze ani bardziej zachêcaj¹ce w przysz³oœci.
Æwiczenie Umys³u nie wymaga przygotowañ ani wpro-
wadzenia: mo¿emy zaczynaæ ju¿ teraz, w tej chwili.

Punkt czwarty • Wskazówki
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Praktykuj wa¿ne punkty ju¿ teraz

Mieliœmy szczêœcie w ¿yciu. Napotkaliœmy pomyœlne
warunki i trafi³a nam siê okazja, by zapoznaæ siê z na-
ukami o Æwiczeniu Umys³u. Ale ta uprzywilejowana sytuacja
przyniesie owoce jedynie wtedy, gdy zaczniemy medytowaæ
ju¿ teraz, bez zw³oki. Wa¿ne punkty, o których nale¿y pamiê-
taæ, to: przynoszenie po¿ytku innym istotom, koniecznoœæ
opierania siê na przewodniku – duchowym nauczycielu oraz
zasadniczy duchowy trening – bodhicitta.

Unikaj b³êdnej interpretacji
Niepe³ne czy tendencyjne rozumienie nauk lodziong

mo¿e byæ zwodnicze i zamiast ukazywaæ klarown¹ per-
spektywê, doprowadza do b³êdnych wniosków. Niew³a-
œciwe pogl¹dy s¹ wrogiem naszych dobrych intencji.
Cierpliwoœæ mo¿na mylnie zrozumieæ i potraktowaæ nie-
konsekwentnie: stosowaæ j¹ tylko wobec przyjació³ i wro-
gów, a ju¿ nie wobec w³asnej medytacji. B³êdne i bardzo
krótkowzroczne jest te¿ takie postêpowanie, gdy d¹¿y-
my tylko do gromadzenia bogactw i radowania siê mate-
rialnymi wygodami, odrzucaj¹c po¿ytki p³yn¹ce z prak-
tyki dharmy. Nasze wspó³czucie nie jest poprawne, jeœli
czynimy ró¿nice miêdzy dobrymi ludŸmi a z³ymi. Wspie-
ranie ludzi w realizowaniu œwiatowych ambicji, a nie w
praktyce dharmy, to fa³szywa troska o ich dobro. Wresz-
cie b³êdem jest czerpanie radoœci z cudzych zmartwieñ
czy bólu, a brak umiejêtnoœci cieszenia siê ich szczêœciem
i prawoœci¹. To wszystko jest oszukiwaniem samego sie-
bie i szkodzi naszej praktyce Æwiczenia Umys³u.
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B¹dŸ nieugiêty. Praktykuj ze wszystkich si³

Powinniœmy byæ pilni w praktyce i zdyscyplinowani,
gdy oceniamy rezultaty pracy nad naszym duchowym
rozwojem. Bez wzglêdu na to, czy medytacja powoduje
poprawê sytuacji czy nie, musimy zachowaæ spokój i ak-
ceptowaæ wszystko, co siê pojawia. Na co dzieñ nasz umys³
jest tak zajêty, ¿e zwykle przeszkadzaj¹ce uczucia dopa-
daj¹ nas, gdy nie jesteœmy na to przygotowani, nie po-
trafimy wiêc nad nimi zapanowaæ. Gwa³towne emocje
nie wiedz¹, co to konsekwencja. Trudno je kontrolowaæ
czy beznamiêtnie obserwowaæ. Lodziong dostarcza me-
tod, dziêki którym obserwujemy swój umys³ i odczucia
w spokojny i bezstronny sposób. W³aœnie to nas wyzwoli.
Zaufajmy tej praktyce.

Wyzwól siê dziêki badaniu i dociekaniu
Analizowanie, badanie umys³u pozwala nam zro-

zumieæ, jak powstaj¹ negatywne emocje i lgniêcie do
ego. Kiedy rozpoznamy przeszkadzaj¹ce zewnêtrzne
czy wewnêtrzne zjawiska, mo¿emy je neutralizowaæ
stosuj¹c odpowiednie remedium, w szczególnoœci
medytacjê tonglen – wymianê siebie na innych. Taka
czujnoœæ w kontrolowaniu umys³u po³o¿y kres bole-
snemu cyklowi przywi¹zania i awersji.

Nie rozczulaj siê nad sob¹

Kiedy coœ nam siê nie udaje, to zdarza siê, ¿e nasza
praktyka tak¿e zaczyna siê chwiaæ. Nie powinniœmy roz-
paczaæ ani u¿alaæ siê nad sob¹. Je¿eli rzeczywiœcie przed-

Punkt czwarty • Wskazówki
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k³adamy cudze sprawy i dobro ponad w³asne, nie mamy
prawa oczekiwaæ ¿adnej nagrody. Zazdroszczenie innym
ludziom, marzenie o wiêkszych korzyœciach czy niedo-
cenianie w³asnych mo¿liwoœci to bariery, które s¹ nam
zawad¹ w d¹¿eniu do bezinteresownoœci. Jeœli czujemy
siê niezadowoleni czy ura¿eni, mo¿emy wykorzystaæ te
uczucia do Æwiczenia Umys³u, by reprezentowa³y i uœmie-
rza³y krzywdy wszystkich innych istot.

Nie b¹dŸ zazdrosny ani poirytowany
Musimy stale uwa¿aæ, by nie ulegaæ zazdroœci i roz-

dra¿nieniu. S¹ to niezwykle silne przejawy lgniêcia do
ego i nikomu nie pomagaj¹. Zazdroœæ, jedna z najbar-
dziej rani¹cych trucizn umys³u, jest tym, co drêczy wielu
ludzi na Zachodzie. Im bardziej ktoœ staje siê „cywilizo-
wany”, tym silniej zaczyna cierpieæ z powodu zazdroœci.
Zaburza ona ekstremalnie spokój naszego umys³u.

Nie ulegaj nastrojom

Nie poddawaj siê uczuciom niekontrolowanej eufo-
rii czy przygnêbienia. Nadwra¿liwoœæ i emocjonalne skraj-
noœci s¹ przeszkodami w praktyce. Odwracaj¹ nasz¹ uwa-
gê i zak³ócaj¹ równowagê wewnêtrzn¹. Medytacja ma
prowadziæ do wyciszenia i opanowania, do stanu, w któ-
rym umys³ bêdzie móg³ spocz¹æ.

Nie oczekuj podziêkowañ ani oklasków

Nikt nie zamierza nas chwaliæ ani podziwiaæ za na-
sz¹ praktykê dharmy. Nie ma œwiadków czy te¿ widzów,
którzy by oceniali nasz duchowy rozwój. W codziennym
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¿yciu nasze dobre uczynki przechodz¹ niezauwa¿one i
nikt siê nimi nie zachwyca. Jeœli bêdziemy oczekiwaæ w
zamian wyrazów uznania, rozczarujemy siê. Æwiczenie
Umys³u polega na spokojnym, nieprzerwanym d¹¿eniu
ku celowi, jaki wyznacza nam bodhicitta.

Punkt czwarty • Wskazówki
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Ten esencjonalny eliksir nauk,
Które prowadz¹ do przemiany piêciu rodzajów zwyrodnieñ

W œcie¿kê do oœwiecenia,
Jest przekazem od Serlingpy.

Karmiczna si³a,
spowodowana wczeœniejsz¹ praktyk¹, ujawni³a siê,
budz¹c we mnie g³êbokie zainteresowanie medytacj¹.

Tak wiêc zignorowa³em cierpienie i w¹tpliwoœci
I szuka³em instrukcji mówi¹cych,

jak pokonaæ lgniêcie do ego.
Teraz, jeœli umrê, nie bêdê niczego ¿a³owa³.

Atisia otrzyma³ wiele nauk od ró¿nych guru. W Æwi-
czenie Umys³u zosta³ wprowadzony przez Serlingpê.
Kiedy wspomina³ imiê któregoœ ze swych nauczycieli,
sk³ada³ d³onie jak do modlitwy. Ale gdy przypomina³
sobie Serlingpê, unosi³ z³o¿one d³onie ponad g³owê i
roni³ ³zy wdziêcznoœci.

PODSUMOWANIE



Ringu Tulku Rinpocze to wybitny buddyjski nauczy-
ciel, który dziêki swej erudycji, bieg³ej znajomoœci an-
gielskiego i ¿ywemu stylowi wyk³adania pozyska³ wielu
wdziêcznych s³uchaczy w europejskich oœrodkach dhar-
my. Rinpocze zosta³ rozpoznany jako kolejna inkarna-
cja opata klasztoru Rigul w Tybecie i jest pierwszym lam¹
Kagju, który uzyska³ tytu³ aczarii*  na Uniwersytecie w
Varanasi. Tytu³ khenpo**  zosta³ mu nadany przez Jego
Œwi¹tobliwoœæ XVI Gjal³a Karmapê. Otrzyma³ tak¿e ty-
tu³ lobpyna cienpo (doktora filozofii) od International
Nyingma Society.

Ringu Tulku studiowa³ i praktykowa³ pod kierunkiem
wielu wybitnych lamów wszystkich tradycji buddyzmu
tybetañskiego. Jego rdzennymi guru byli Gjal³a Karma-
pa i Dilgo Khjentse Rinpocze.

Przez ostatnie siedemnaœcie lat pracowa³ jako pro-
fesor tybetologii w Indiach, wydaj¹c w Sikkimie szereg

 *Tytu³ mistrza wykszta³conego w filozofii [przyp. red.].
**Kolejny wy¿szy tytu³ okreœlaj¹cy uczonego opata [przyp. red.].

RINGU TULKU RINPOCZE…
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podrêczników i ksi¹¿ek. Wœród tych publikacji znajdu-
je siê te¿ pozycja o pierwszym Dziamgonie Kongtrulu i
ruchu rime.

Nauki zawarte w tej ksi¹¿ce zosta³y wyg³oszone w
Alzacji, we Francji latem 1994 roku w czasie jedenastej
Letniej Szko³y Kagju, zorganizowanej z inspiracji Lamy
Czime Rinpoczego przez Kagyu Benchen Ling.



Oddaj innym wszystkie zwyciêstwa i zdobycze,
WeŸ na siebie wszelkie niepowodzenia i straty.
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