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WSTÊP

Przed rozpoczêciem wyk³adu Rinpocze poprosi³ wszyst-
kich o rozwiniêcie bodhicitty, oœwieconej postawy.

Stwierdzi³, ¿e wszyscy tutaj zebrani pod¹¿aj¹ œcie¿k¹ se-
kretnych mantr, œcie¿k¹ wad¿rajany i zaproponowa³, byœmy
na pocz¹tku zastanowili siê nad tym, jakie s¹ specyficzne w³a-
œciwoœci tej drogi.

Powiada siê, ¿e gdy ktoœ bardzo zaawansowany, ktoœ szcze-
gólny, praktykuje sekretn¹ mantrajanê, mo¿e osi¹gn¹æ oœwie-
cenie w jednej chwili. Ktoœ inny, nieco mniej zaawansowa-
ny, mo¿e osi¹gn¹æ stan buddy w ci¹gu jednego ¿ycia. Nato-
miast osoba, która nie ma takich zdolnoœci, mo¿e osi¹gn¹æ
oœwiecenie po œmierci, w stanie bardo. Dziêki swej praktyce
mo¿e urzeczywistniæ stan Dord¿e Czanga, który reprezentu-
je zjednoczenie pustego i przejrzystego aspektu umys³u. Po-
wiada siê tak¿e, ¿e œcie¿ka wad¿rajany jest szybka i ma nie-
zwyk³e w³aœciwoœci.

W naukach tantrycznych czêsto spotykamy siê z pojêciem
Trzech Korzeni. S¹ to: lama, jidam i stra¿nik. Najwa¿niej-
szym z nich jest lama.

Kiedy zastanawiamy siê, kim jest lama, kiedy stajemy siê
uczniami jakiegoœ lamy, nie powinniœmy myœleæ o nim jak
o zwyk³ej istocie czy jak o zwyk³ym duchowym przyjacielu.
Lama jest bowiem esencj¹ wszystkich buddów trzech cza-
sów, ucieleœnieniem piêciu m¹droœci. Obecnoœæ lamy jest
obecnoœci¹ wszystkich buddów i wszystkich piêciu m¹dro-
œci. Je¿eli ktoœ potrafi zaufaæ lamie, o którym ma w³aœnie
takie wyobra¿enie, mo¿e otrzymaæ b³ogos³awieñstwo z jego
serca i umys³u. Pomo¿e mu to urzeczywistniæ naturê umys³u,
mahamudrê.
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Czyli, mówi¹c ogólnie, wad¿rajana, œcie¿ka tajemnych
mantr jest bezpoœredni¹ drog¹ prowadz¹c¹ do urzeczywist-
nienia naturalnego stanu umys³u. Wiara, zaufanie i czyste
postrzeganie s¹ na tej œcie¿ce najwa¿niejsze, a g³ówn¹ posta-
ci¹ jest czyjœ w³asny rdzenny lama, powi¹zany z lamami
z Linii Przekazu, do której sam nale¿y. Dlatego te¿ uczeñ
musi rozwin¹æ wiarê, zaufanie i czyste postrzeganie w od-
niesieniu do wszystkich lamów, a szczególnie do swojego
rdzennego lamy.

Zanim naprawdê osi¹gniemy cel praktyki wad¿rajany, na-
sze postêpy na œcie¿ce zale¿¹ od pewnoœci i stabilnoœci, jakie
s¹ w naszym umyœle. Natomiast poczucie pewnoœci
w tym, co robimy, zale¿y ca³kowicie od oddania i szacunku,
jakie rozwijamy w stosunku do swojego lamy. Niektórzy lu-
dzie ju¿ na samym pocz¹tku, gdy zaczynaj¹ praktykowaæ,
w zupe³nie naturalny sposób odczuwaj¹ tego rodzaju odda-
nie i szacunek. Dla innych obudzenie w sobie tych uczuæ jest
o wiele trudniejsze. Wtedy trzeba to robiæ stopniowo. Nale-
¿y obserwowaæ swój umys³, sprawdzaæ samego siebie i krok
po kroku rozwijaæ podstawowe uczucia oddania i szacunku
dla swojego lamy. Prêdzej czy póŸniej stan¹ siê one natural-
ne, automatyczne. Na pocz¹tku musimy w³o¿yæ w to trochê
wysi³ku (myœleæ na przyk³ad o w³aœciwoœciach lamy), lecz
póŸniej znika sztucznoœæ i uczucie oddania i szacunku staje
siê naturalne.

Jednak to jeszcze nie koniec – trzeba pod¹¿aæ dalej. Dziê-
ki naszemu zaufaniu i oddaniu bêdziemy mogli otrzymywaæ
coraz wiêcej b³ogos³awieñstw a¿ do czasu, kiedy urzeczy-
wistnimy naturê naszego umys³u. Mamy wiêc trzy stopnie:
pierwszy to pewien rodzaj sztucznego oddania, które wzbu-
dzamy myœl¹c o w³aœciwoœciach lamy, o tym, jak bardzo jest
on wa¿ny, nastêpnie dochodzimy do spontanicznego, natu-
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ralnie powstaj¹cego uczucia oddania i szacunku, a w koñcu
przynosi to urzeczywistnienie natury naszego umys³u.

Istniej¹ ró¿ne znaczenia pojêcia lamy. Mo¿emy mówiæ
o nim w dwojakim sensie – jako o lamie zewnêtrznym lub,
z ostatecznego punktu widzenia, jako o lamie wewnêtrznym.
Terminy te okreœlaj¹ dwa aspekty tego samego pojêcia.

Kim jest „lama zewnêtrzny”?
Jest to ktoœ, o kim myœlimy jako o ró¿nym od nas samych.

Kiedy nasz umys³ jest pomieszany i odbieramy œwiat w du-
alistyczny sposób, wtedy szukamy kogoœ, kto by³by naszym
przewodnikiem na œcie¿ce. Potrzebujemy zewnêtrznego lamy,
nauczyciela, który zosta³by naszym duchowym przyjacielem,
w stosunku do którego moglibyœmy rozwijaæ zaufanie i od-
danie. Duchowym przyjacielem mo¿e byæ ka¿dy. Uczeñ sam
powinien wybraæ sobie takiego nauczyciela.

Kiedy znajdziemy ju¿ lamê, do którego mamy zaufanie,
mo¿emy prosiæ go o nauki, próbowaæ pod¹¿aæ za jego przy-
k³adem i rozwijaæ te same w³aœciwoœci, które on posiada.
W rezultacie osi¹gniemy prawdziwe zrozumienie natury rze-
czywistoœci. W³aœnie to urzeczywistnienie natury umys³u na-
zywamy wewnêtrznym lam¹, lam¹ w nas samych lub te¿ lam¹
ostatecznym. Ostateczny, wewnêtrzny lama to czyjœ w³asny
umys³ nie bêd¹cy ju¿ d³u¿ej w stanie pomieszania i duali-
stycznego lgniêcia. Kiedy osi¹gniemy takie urzeczywistnie-
nie, wtedy umys³ lamy i nasz w³asny stan¹ siê nierozdzielne.

Na pocz¹tku powinniœmy wci¹¿ myœleæ o tym, ¿e nasz
umys³ nie ró¿ni siê w istocie od umys³u lamy. Musimy roz-
wijaæ ¿yczenie, aby rzeczywiœcie tak siê sta³o i ³¹czyæ umys³
lamy z naszym. Jest to najwa¿niejsza sprawa w naszym co-
dziennym ¿yciu.

Czasami zdarza siê, ¿e ludzie, którzy osi¹gnêli ju¿ pewien
stopieñ wewnêtrznego zrozumienia zaczynaj¹ myœleæ, i¿ te-
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raz mog¹ poradziæ sobie sami. Uwa¿aj¹, ¿e nie potrzebuj¹
ju¿ ¿adnego zewnêtrznego przewodnika, ¿e mog¹ polegaæ na
w³asnych si³ach i nie musz¹ prosiæ nauczyciela o instrukcje
czy wskazówki do czegokolwiek. W rzeczywistoœci tacy lu-
dzie zapominaj¹ o szacunku do swoich nauczycieli i rozwija-
j¹ niew³aœciwy rodzaj niezale¿noœci.

Z kolei inni ludzie myœl¹, ¿e kiedy nauczyciel umiera, to
trac¹ go na zawsze i nie mog¹ ju¿ nawi¹zaæ z nim kontaktu.
Oba podejœcia s¹ b³êdne. Wskazuj¹ na to, ¿e nasz zwi¹zek
z guru nie jest taki, jaki powinien byæ. Rinpocze powiedzia³,
choæ przykro jest mu to mówiæ, ¿e widzi czasami ludzi (to
niekoniecznie musz¹ byæ osoby obecne tutaj na sali), którzy
po odbyciu trzyletniego odosobnienia nie okazuj¹ szacunku
swojemu instruktorowi medytacji. Myœl¹, ¿e skoro ukoñczyli
odosobnienie, to s¹ na takim poziomie jak on. Stali siê jemu
równi i nie ma potrzeby okazywaæ mu szacunku. Takie podej-
œcie nie jest w³aœciwe. To znak, ¿e dana osoba nie osi¹gnê³a
podczas odosobnienia ¿adnego wewnêtrznego zrozumienia.

Nie powinniœmy tak¿e myœleæ, ¿e lama zewnêtrzny i we-
wnêtrzny to dwa ró¿ne pojêcia. Nie nale¿y ich rozdzielaæ,
lecz raczej widzieæ jako dwa aspekty tej samej rzeczy. Oczy-
wiœcie mo¿emy osi¹gn¹æ pewien poziom zrozumienia dziêki
swojemu wewnêtrznemu lamie. Jednak wszystkie nauki, które
pobieraliœmy, pochodz¹ od zewnêtrznego lamy, od naszego
w³asnego nauczyciela lub tych nale¿¹cych do Linii Przeka-
zu.

Wszyscy bardzo przywykliœmy do charakteru zwi¹zków,
jakie mieliœmy z naszymi szkolnymi nauczycielami. Zmienia-
liœmy nauczycieli co roku, poniewa¿ uczyliœmy siê coraz to
nowych przedmiotów i przyzwyczailiœmy siê do tego. Mamy
teraz tendencje, aby podobnie traktowaæ zwi¹zki z lamami.
Jednak powi¹zanie z guru jest czymœ zupe³nie innym.
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Rinpocze zna wielu ludzi, którzy przychodzili do niego
i mówili, ¿e ich lama umar³ i potrzebuj¹ teraz nowego guru.
Nie jest to odpowiednie podejœcie. Byæ mo¿e ma ono Ÿród³o
w naszej zachodniej kulturze. Ludzie tutaj urodzeni nie zwy-
kli kierowaæ siê pojêciem reinkarnacji. Kiedy lama umrze,
myœl¹, ¿e powinni poszukaæ sobie nowego nauczyciela, po-
niewa¿ tamten ju¿ nie wróci. Jednak w rzeczywistoœci nasz
guru jest naszym guru na zawsze, obojêtnie czy akurat ¿yje
czy nie. Musimy tylko w to wierzyæ. Nie powinniœmy zmie-
niaæ postawy wobec naszego nauczyciela, gdy umrze.
W obliczu tego faktu nasze podejœcie powinno pozostaæ
niezmienne.

Niektórzy ludzie myœl¹ tak¿e, ¿e trzeba szukaæ nowego
nauczyciela, aby otrzymaæ jakieœ nowe instrukcje, wyjaœnie-
nia i inspiracje. Oczywiœcie warto przyjmowaæ nauki od ró¿-
nych nauczycieli, ale zwi¹zek z w³asnym guru jest czymœ
szczególnym. Nie mo¿na zmieniaæ guru tak, jak siê zmienia
ubrania, pod¹¿aj¹c za mod¹. Je¿eli ktoœ tak robi, to znaczy,
¿e jego wiara i oddanie nie s¹ wystarczaj¹co mocne i sta³e.
Bardzo wa¿ne, abyœmy to zrozumieli.

Rinpocze zauwa¿y³ tak¿e, ¿e wielu ludzi po odbyciu od-
osobnienia, odnosi³o siê z szacunkiem do wielkich lamów
siedz¹cych na tronach, nosz¹cych wspania³e szaty i posiada-
j¹cych ró¿ne wa¿ne tytu³y. Rinpocze by³ bardzo zawiedzio-
ny widz¹c, ¿e ludzie po trzyletnim odosobnieniu odnosili siê
do swojego nauczyciela z odosobnienia, który przekaza³ im
tyle nauk, jak do zwyczajnej istoty. Jest to bardzo niew³aœci-
wa postawa. Instruktor z odosobnienia (niewa¿ne czy jest nim
jakiœ wielki lama czy te¿ nie) to ktoœ, kto ukazuje nam naturê
naszego umys³u, a wiêc jest naszym rdzennym guru. Kiedy
wybieramy siê na odosobnienie, powinniœmy zdawaæ sobie
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sprawê, na czym polega ten szczególny zwi¹zek z nauczycie-
lem.

Szacunek dla nauczyciela nie jest wymys³em tybetañskiej
kultury. To uniwersalna, duchowa prawda nale¿¹ca do kultu-
ry dharmy. Wa¿na zw³aszcza dla tych, których interesuje, na
czym polega w³aœciwy zwi¹zek miêdzy uczniem a guru.

Po tym wstêpie Rinpocze przeszed³ do omawiania modli-
twy „Wo³anie lamy z daleka”.

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje
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CZÊŒÆ PIERWSZA

Zwrotka wprowadzaj¹ca brzmi:
Chwa³a lamie!
Praktyka „przywo³ywania lamy z daleka”
Jest bardzo znana.
Gdy prosimy o b³ogos³awieñstwo,
Najwa¿niejsze jest oddanie,
Które powstaje z rozczarowania samsar¹
I wyrzeczenia siê jej.
Nie chodzi tu o powierzchowne oddanie,
Wyra¿aj¹ce siê tylko s³owami.
Powinno ono p³yn¹æ z g³êbi serca.
Œpiewaj tê piêknie brzmi¹c¹ melodiê
Ze zdecydowanym przekonaniem,
¯e nie istnieje budda,
Który przewy¿sza³by lamê.

Je¿eli ktoœ zamierza modliæ siê do lamy, powinien najpierw
zrozumieæ, czym jest cierpienie samsary. Powinien uœwiado-
miæ sobie, ¿e le¿y ono w naturze cyklicznej egzystencji.
W samsarze nie znajdziemy ¿adnej trwa³ej wartoœci i dlatego
musimy j¹ porzuciæ i rozwijaæ uczucie wyrzeczenia.

Modl¹c siê do lamy powinniœmy tak¿e wierzyæ, ¿e jest on
esencj¹ wszystkich buddów i nie ró¿ni siê od nich. Je¿eli  ju¿
na samym pocz¹tku rozwiniemy ten rodzaj czystej wiary
i oddania, bêdziemy  zdolni skutecznie modliæ siê do lamy
i otrzymaæ jego b³ogos³awieñstwo.

Modlitwê tê powinno siê œpiewaæ w pewnym szczegól-
nym, o¿ywionym stanie umys³u. Je¿eli bêdziemy modliæ siê,
gdy czujemy ospa³oœæ i jesteœmy zwyczajnie „oklapniêci”,
b³ogos³awieñstwo lamy nie bêdzie mog³o do nas dotrzeæ (...).
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Tytu³ modlitwy brzmi: „Wo³anie lamy z daleka”. Modl¹c
siê, przywo³ujemy lamê tak, jakby znajdowa³ siê gdzieœ dale-
ko, przywo³ujemy go z oddali. Rzeczywiœcie mo¿e byæ tak,
¿e nasz lama znajduje siê gdzieœ daleko, a mo¿e nawet umar³.
Jesteœmy fizycznie od niego oddaleni i dlatego go przywo³u-
jemy. Jednak modlitwa ta zosta³a przeznaczona nie tylko na
takie okazje. Ma ona tak¿e inny sens.

Je¿eli mamy pe³ne zaufanie do lamy, wiarê w to, ¿e jest on
budd¹, mo¿emy otrzymaæ b³ogos³awieñstwo bez wzglêdu na
to, czy jest on blisko czy daleko. Mo¿emy œpiewaæ tê modli-
twê zawsze, niezale¿nie od tego, czy lama jest fizycznie obec-
ny czy te¿ nie. To, gdzie lama siê znajduje, nie ma wiêkszego
znaczenia. Nie jest tak, ¿e mo¿emy robiæ tê modlitwê tylko
wtedy, gdy lama przebywa gdzieœ daleko. Mo¿emy modliæ
siê w ka¿dej sytuacji i otrzymaæ b³ogos³awieñstwo, kiedy tylko
pomyœlimy o lamie.

A wiêc powinniœmy pamiêtaæ, ¿e warunkiem otrzymania
b³ogos³awieñstwa jest wyrzeczenie siê samsary. Potrzebuje-
my te¿ zaufania i oddania, które winno p³yn¹æ z g³êbi serca.
Nie chodzi tu o s³owa, które wypowiadamy nie rozumiej¹c
ich znaczenia – musimy czuæ prawdziwe oddanie przenika-
j¹ce nas na wskroœ.

Powinniœmy tak¿e myœleæ, ¿e lama jest budd¹, ¿e nie
ma lepszego buddy ni¿ lama. Dopiero z takim przekona-
niem mo¿emy przyst¹piæ do œpiewania modlitwy. Prze-
œwiadczenie o tym, ¿e nie ma lepszego buddy ni¿ lama
jest najwa¿niejsze.

Niektórzy z was byæ mo¿e nie maj¹ jeszcze swojego lamy.
Byæ mo¿e dopiero niedawno zetknêliœcie siê z dharm¹ i my-
œlicie, ¿e nie mo¿ecie robiæ tego rodzaju modlitw, poniewa¿
nie wiecie, do kogo siê modliæ. Jednak nawet jeœli nie macie
rdzennego lamy, to nie problem. Wszyscy pod¹¿amy za lini¹



11

przekazu Karma Kamtzang, lini¹ praktyk, której g³ównym
dzier¿awc¹ jest Karmapa. Dlatego je¿eli nie macie rdzennego
guru, mo¿ecie modliæ siê do Karmapy. Zreszt¹ nawet jeœli macie
swojego rdzennego, ¿yj¹cego lamê, to mo¿ecie myœleæ o nim
jako nieoddzielnym od Karmapy. Modlitwa do Karmapy bê-
dzie modlitw¹ do waszego rdzennego lamy. W ka¿dym razie
podczas œpiewania modlitwy z pewnoœci¹  mo¿ecie traktowaæ
Karmapê jako swojego rdzennego lamê. Powinniœcie tak¿e
uwa¿aæ go za nieoddzielnego od Dord¿e Czanga, pierwotnego
buddy, Ÿród³a linii przekazu.

Lamo, myœl o mnie!
Pe³en mi³oœci rdzenny lamo, myœl o mnie!
Esencjo buddów trzech czasów,
•ród³o œwiêtej dharmy –
Objaœnieñ i urzeczywistnienia –
Mistrzu sangi, szlachetnego zgromadzenia,
Rdzenny lamo, myœl o mnie!
Drogocenna skarbnico b³ogos³awieñstw i wspó³czucia,
•ród³o dwóch rodzajów siddhi,
Aktywnoœci, która spe³nia wszystkie ¿yczenia.
Rdzenny lamo, myœl o mnie!

Na samym pocz¹tku modlitwy prosimy lamê, by spojrza³
na nas, by zwróci³ na nas sw¹ uwagê. Zwracamy siê do lamy
jako esencji buddów trzech czasów. Kiedy mówimy o trzech
czasach, mamy na myœli przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przy-
sz³oœæ. Gdy mówimy o buddzie, czêsto mamy na myœli histo-
rycznego Buddê Siakjamuniego. Wyobra¿amy sobie wtedy
jego fizyczn¹ formê z 32 cechami i 80 znakami. Tutaj jednak
zwracamy uwagê nie na zewnêtrzny wygl¹d buddy, lecz na
sam¹ jego istotê. Lama jest esencj¹ buddy, jego umys³ jest
umys³em buddy, dharmakaj¹, ostateczn¹ rzeczywistoœci¹.



12

Tekst modlitwy mówi dalej, ¿e lama jest tak¿e Ÿród³em
czystej, prawdziwej dharmy (zarówno pism, jak i urzeczy-
wistnienia). Wszystkie nauki Buddy, jakiekolwiek by by³y,
zosta³y urzeczywistnione przez umys³ lamy. Lama rozwin¹³
w sobie m¹droœæ, dziêki której mo¿e nauczaæ dharmy we
w³aœciwy sposób. Ma on bowiem doœwiadczenie w prakty-
kowaniu nauk. Nauki lamy i nauki Buddy nie s¹ czymœ ró¿-
nym, dlatego te¿ mówimy, ¿e lama jest Ÿród³em czystej, au-
tentycznej dharmy.

Nastêpny wers tej zwrotki mówi o tym, ¿e lama jest pa-
nem sangi, zgromadzenia szlachetnych. Szlachetni to ci, któ-
rzy rozprzestrzeniaj¹, przechowuj¹ i ochraniaj¹ nauki. Wszy-
scy, którzy to robi¹ nazywani s¹ sangh¹. G³ówn¹ postaci¹
sanghi, zgromadzenia szlachetnych jest Budda Siakjamuni,
od którego nieoddzielny jest lama. Mo¿na wiêc lamê nazwaæ
tak¿e panem szlachetnej sanghi.

Tak wiêc pierwsza zwrotka modlitwy mówi o tym, ¿e lama
jest wszystkimi Klejnotami jednoczeœnie – Budd¹, Dharm¹
i Sangh¹.

Budda jest w rzeczywistoœci kimœ, kto ujrza³ oraz ca³ko-
wicie zrozumia³ wzglêdna i ostateczn¹ rzeczywistoœæ. Lama
tak¿e tego doœwiadczy³. Postrzega zarówno relatywn¹ praw-
dê, jak i ostateczn¹ rzeczywistoœæ wszystkich zjawisk, po-
niewa¿ rozwin¹³ pierwotn¹ m¹droœæ, urzeczywistni³ to, co
nazywamy dharmakaj¹ (...).

Tak wiêc esencj¹ umys³u lamy jest pierwotna m¹droœæ, to,
co nazywamy pustk¹. Z tej m¹droœci (pustki) wy³ania siê wspó³-
czucie, które jest wielk¹ szczêœliwoœci¹. Na nim opiera siê
metoda zrêcznych œrodków, któr¹ lama pos³uguje siê przeka-
zuj¹c nauki dharmy tym wszystkim, którzy chc¹ pod¹¿aæ œcie¿-
k¹ Buddy. Natura buddy naszego lamy, jego urzeczywistnie-
nie to m¹droœæ, a nauki, które daje, to wspó³czucie.
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Sangha, ci którzy praktykuj¹, doœwiadczaj¹ rezultatów prak-
tyki, otrzymuj¹ b³ogos³awieñstwo i w koñcu staj¹ siê Ÿród³em
wszystkich nauk w taki sam sposób, jak nasz w³asny rdzenny
lama sta³ siê Ÿród³em b³ogos³awieñstw i wszelkich nauk. Dla-
tego te¿ tekst modlitwy g³osi, i¿ lama jest panem sanghi.

Wiemy, ¿e lama jest tak¿e wielkim Ÿród³em wspó³czucia
i b³ogos³awieñstw oraz dwóch rodzajów siddhi, dwóch ro-
dzajów osi¹gniêæ. Jest tak¿e kimœ, kto spe³nia wszelkie ro-
dzaje aktywnoœci. A wiêc pierwsza zwrotka przedstawia lamê
nie tylko jako zjednoczenie Trzech Klejnotów, lecz tak¿e ucie-
leœnienie Trzech Korzeni.

Trzy Korzenie to: lama, jidam i stra¿nik. Lama jest korze-
niem, Ÿród³em b³ogos³awieñstwa, jidam – Ÿród³em siddhi,
a stra¿nicy dharmy i dakinie s¹ Ÿród³em aktywnoœci.

Siddhi osi¹gniêcia, których udziela jidam lub lama, mo¿na
podzieliæ na dwa rodzaje: najwy¿sze i zwyczajne. Kiedy mó-
wimy o najwy¿szych siddhi, mamy na myœli samo osi¹gniêcie
stanu buddy. Zwyczajnymi siddhi nazywamy to, czego doœwiad-
czamy krótko przed osi¹gniêciem oœwiecenia. Mo¿e to byæ
doœwiadczenie szczêœliwoœci lub zadowolenia, zdolnoœæ prze-
kszta³cania trudnych sytuacji czy warunków itd. Istnieje bar-
dzo wiele rodzajów zwyczajnych siddhi. To by³y tylko przy-
k³ady. •ród³em obu rodzajów siddhi jest jidam. Natomiast
wszystkie jidamy s¹ gr¹ umys³u lamy, tak wiêc w rzeczywisto-
œci to nie jidam jest korzeniem wszelkich siddhi, lecz lama.

•ród³em aktywnoœci s¹ stra¿nicy i dakinie. To oni spe³nia-
j¹ cztery rodzaje aktywnoœci: ³agodn¹ (uspokajaj¹c¹), pomna-
¿aj¹c¹, kontroluj¹c¹ i groŸn¹. Jednak stra¿nicy i dakinie tak-
¿e s¹ gr¹ umys³u lamy. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e stra¿nicy
podobnie jak jidamy, tak¿e s¹ lam¹. To lama spe³nia wszyst-
kie rodzaje aktywnoœci.
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Wiemy ju¿, ¿e jest on Trzema Klejnotami, Trzema Korze-
niami, a tak¿e esencj¹ buddów trzech czasów i trzema kaja-
mi. Faktycznie jest on wszystkim.

Modlimy siê wiêc do lamy, prosimy go, by spojrza³ na nas,
by zwróci³ na nas uwagê. Modlimy siê do wszystkich jego
aspektów.

W pozosta³ych wersach pierwszej czêœci modlitwy wymie-
nia siê imiona ró¿nych lamów. To dobrze, jeœli znamy po-
szczególne ich imiona. Mo¿emy wtedy po kolei myœleæ
o ka¿dym z wymienionych lamów. Jednak w rzeczywistoœci
wszyscy ci  lamowie s¹ tylko ró¿nymi aspektami naszego
rdzennego lamy. Niekoniecznie wiêc musimy rozpoznawaæ
wszystkich. Jeœli nie zna siê ich imion, nie nale¿y siê tym
przejmowaæ. Najwa¿niejsze jest, by szczerze, z wiar¹ i odda-
niem modliæ siê do rdzennego lamy. Je¿eli bêdziemy robiæ to
z zaanga¿owaniem, z pewnoœci¹ doœwiadczymy rezultatów
tej praktyki.

Rinpocze doda³ jeszcze, i¿ wszyscy lamowie wymienieni
w modlitwie nale¿¹ do oœmiu g³ównych szkó³ buddyzmu ty-
betañskiego.

Podsumowuj¹c to, co zosta³o powiedziane do tej pory,
mo¿na stwierdziæ, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w czasie recyto-
wania modlitwy do lamy jest uczucie wiary i oddania oraz
widzenie lamy jako esencji buddów trzech czasów. Kiedy
bêdziemy mieli wiarê i zaufanie do rdzennego lamy, wtedy
zobaczymy, ¿e zawiera on w sobie wszystkich tych lamów,
których imiona i w³aœciwoœci wymieniamy w modlitwie. Dla-
tego te¿ ca³¹ pierwsz¹ czêœæ modlitwy powinniœmy recyto-
waæ wzbudzaj¹c w sobie opisany wczeœniej stan umys³u.

[Pozosta³e zwrotki pierwszej czêœci modlitwy znajduj¹ siê
w tekœcie do praktyki].
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CZÊŒÆ DRUGA

Druga czêœæ modlitwy sk³ada siê z ogólnych pouczeñ prze-
znaczonych dla wszystkich, którzy praktykuj¹ dharmê. Pierw-
szym, g³ównym punktem tych pouczeñ jest wskazanie na
koniecznoœæ porzucenia cyklicznej egzystencji. Druga czêœæ
modlitwy wci¹¿ powraca do tego wskazania. W kolejnych
wersach prosimy lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy mogli
zrealizowaæ ró¿norakie cele naszego dharmicznego ¿ycia.
Pierwsza czêœæ modlitwy by³a wprowadzeniem do drugiej.

Druga czêœæ zaczyna siê od s³ów: KIE MA DAG DRA
SEM CZIEN ...

Ach! Ja i podobne mi czuj¹ce istoty –
Z³oczyñcy o negatywnej karmie –
Od niepamiêtnych czasów wêdrujemy w samsarze.
Równie¿ teraz doœwiadczamy niezliczonych cierpieñ,
A jednak mimo to nie jesteœmy samsar¹ znu¿eni.
Lamo myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspólczuczuciem.
Obdarz mnie swym b³ogos³awieñstwem tak,
Abym w g³êbi serca rozwin¹³ determinacjê,
By siê wyzwoliæ.

Wszystkie czuj¹ce istoty chc¹ byæ wolne od cierpienia
i pragn¹ osi¹gn¹æ szczêœcie. Taki jest cel ich ¿ycia. Umys³
czuj¹cych istot jest pogr¹¿ony w niewiedzy i dlatego nie wie-
dz¹ one, jak osi¹gn¹æ szczêœcie i jak unikn¹æ cierpienia. Nie-
wiedza powoduje, ¿e istoty, które d¹¿¹ do szczêœcia, robi¹
w rezultacie to, co przynosi im coraz wiêcej bólu i trosk.

Z powodu niewiedzy czuj¹ce istoty nie zdaj¹ sobie spra-
wy, ¿e g³ównym celem ¿ycia jest osi¹gniêcie wszechwiedz¹-
cego stanu buddy. Zamiast d¹¿yæ do tego celu, wci¹¿ w ca³-
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kowitym pomieszaniu wêdruj¹ w kole samsary od nie maj¹-
cego pocz¹tku czasu a¿ do teraz. To pomieszanie sprawia, ¿e
cykliczna egzystencja nie ma koñca.

Dlatego te¿ najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla praktykuj¹cego dhar-
mê jest zrozumienie, i¿ cykliczna egzystencja nie ma ¿adnej
prawdziwej wartoœci. Nale¿y j¹ porzuciæ, rozwin¹æ wobec
niej uczucie wyrzeczenia.

W samsarze mamy trzy g³ówne rodzaje cierpienia. Do-
œwiadczamy co prawda krótkich chwil radoœci i wydaje siê
nam, ¿e mo¿emy byæ szczêœliwi, ale szczêœcie, które nas spo-
tyka nie trwa d³ugo, poniewa¿ natur¹ cyklicznej egzystencji
jest cierpienie.

Pierwszy jego rodzaj to wszystko przenikaj¹ce, powszech-
ne cierpienie. Nazywa siê ono tak dlatego, ¿e odnosi siê do
wszystkich istot w ca³ym wszechœwiecie. Jest to cierpienie,
które jawi siê jako podstawowa prawda egzystencji.

Przywi¹zujemy siê do pojêcia ego jako czegoœ istniej¹cego
samoistnie, lgniemy do piêciu skandh, piêciu sk³adników nasze-
go cia³a i umys³u. Myœlimy, ¿e to one tworz¹ nasze „ja”,
i identyfikujemy siê z nimi. To lgniêcie powoduje, ¿e nie rozu-
miemy cierpienia – natury cyklicznej egzystencji. Jesteœmy prze-
konani o istnieniu ego i wierzymy, ¿e mo¿emy byæ szczêœliwi.
To b³¹d. Pope³nienie go przynosi w rezultacie cierpienie.

Drugi rodzaj cierpienia nazywa siê cierpieniem zmiany.
Nawet kiedy czujemy siê szczêœliwi, zadowoleni i usatysfak-
cjonowani, to nie jest to prawdziwe, ostateczne szczêœcie.
Wczeœniej czy póŸniej zmieni siê ono w cierpienie, ponie-
wa¿ jego natur¹ jest nietrwa³oœæ. Nie jest to trwa³a szczêœli-
woœæ stanu buddy.

Trzecim rodzajem cierpienia jest to, co zwykle nazywamy
cierpieniem. Wszystkie ¿yj¹ce istoty doœwiadczaj¹ jakiegoœ
szczególnego rodzaju cierpienia. Jako istoty ludzkie doœwiad-
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czamy wielu ró¿nych rodzajów bólu, trudnoœci, przeszkadza-
j¹cych stanów umys³u itd. Wszyscy ludzie doznaj¹ cierpie-
nia narodzin staroœci chorób i œmierci. Nasze ludzkie ¿ycie
przenika cierpienie i nic na to nie mo¿emy poradziæ.

Recytuj¹c tê modlitwê, prosimy lamê o b³ogos³awieñstwo,
abyœmy mogli rozpoznaæ, ¿e natur¹ ludzkiej egzystencji jest
cierpienie. Chcemy znaæ prawdê o naturze samsary – prze-
konaæ siê, ¿e nie ma niczego poza cierpieniem i dlatego po-
winniœmy siê z niej wyzwoliæ.

Wykonuj¹c praktyki wstêpne, zaczynamy od rozwa¿ania
czterech rozmyœlañ, które odwracaj¹ uwagê od samsary. To
podstawa naszej praktyki. Kiedy zastanawiamy siê nad zna-
czeniem tych czterech prawd, coraz bardziej przekonujemy
siê, i¿ samsara pozbawiona jest jakiejkolwiek prawdziwej
wartoœci i powinniœmy j¹ porzuciæ.

Je¿eli próbujemy praktykowaæ dharmê bez prawdziwego
uczucia wyrzeczenia – zachowuj¹c przywi¹zanie do cyklicz-
nej egzystencji – wtedy nasza praktyka nie bêdzie w³aœciwa.
W krótkiej modlitwie do Dordze Czanga powiedziano, ¿e
wyrzeczenie jest jak stopy medytacji, stopy, które prowadz¹
nas do oœwiecenia. Tylko wtedy, gdy rozwiniemy uczucie
wyrzeczenia wobec samsary, nasza praktyka bêdzie prawdzi-
wa i naprawdê skuteczna.

Druga zwrotka drugiej czêœci modlitwy dotyczy cennego
ludzkiego cia³a.

Choæ osi¹gn¹³em wolne i pe³ne mo¿liwoœci
Ludzkie odrodzenie,
Trwoniê je bezsensownie.
Wci¹¿ zaprz¹taj¹ mnie aktywnoœci
Tego marnego ¿ycia.
Niezdolny osi¹gn¹æ wielkiego celu – wyzwolenia –
Ogarniêty lenistwem,
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Powracam  z pustymi rêkami z krainy pe³nej skarbów.
Lamo myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Udziel mi swego b³ogos³awieñstwa,
Abym móg³ nadaæ sens mojemu ludzkiemu odrodzeniu.

Cenne ludzkie cia³o jest podstaw¹ umo¿liwiaj¹c¹ praktykê
dharmy. Je¿eli wyst¹pi 18 warunków (8 wolnoœci i 10 wypo-
sa¿eñ), które czyni¹ nasze cia³o cennym, to prêdzej czy póŸ-
niej spotkamy dharmê w tym ¿yciu i bêdziemy mieli warunki,
aby j¹ praktykowaæ. Cenne ludzkie cia³o dlatego uwa¿a siê za
wartoœciowe, poniewa¿ jest ono czymœ bardzo szczególnym,
co wyj¹tkowo trudno osi¹gn¹æ i bardzo ³atwo utraciæ. Dlatego
te¿ musimy poznaæ jego prawdziw¹ wartoœæ i  wykorzystaæ je
zgodnie z celem, do którego zosta³o przeznaczone.

Cenne ludzkie cia³o tradycyjnie rozpatruje siê na trzy spo-
soby, bior¹c pod uwagê czas, iloœæ i przyk³ady.

Kiedy mówimy o cennym ludzkim ciele z punktu widze-
nia czasu, mamy na myœli, ¿e odrodzenie siê w takim ludz-
kim ciele zdarza siê bardzo rzadko. Wiemy te¿, i¿ ¿ycie ludz-
kie nie trwa d³ugo.

Mo¿emy te¿ rozejrzeæ siê wokó³ i zobaczyæ, jak niewielu
jest ludzi w porównaniu z iloœci¹ wszystkich istot ¿yj¹cych
na ziemi. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê tych, którzy oprócz
cennego ludzkiego cia³a maj¹ jeszcze odpowiednie warunki
do praktyki, liczba ta bêdzie jeszcze mniejsza.

Aby zilustrowaæ cennoœæ ludzkiego odrodzenia najczêœciej
podaje siê pewien fragment z „Przewodnika po œcie¿ce bodhi-
sattwy” Szantidewy. Przyk³ad ten opisuje œlepego ¿ó³wia ¿yj¹-
cego na dnie morza. Wêdruje on po dnie bez ¿adnego celu
i co sto lat wynurza siê na powierzchniê, po której p³ywa –
dryfuj¹c po falach – drewniana obrêcz. Prawdopodobieñstwo
trafienia g³owy ¿ó³wia w obrêcz jest tak samo niewielkie, jak
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prawdopodobieñstwo odrodzenia siê  w cennym ludzkim cie-
le. W³aœciwie nawet bardziej prawdopodobne jest, ¿e ¿ó³w trafi
g³ow¹ w drewnian¹ obrêcz ni¿ to, ¿e ktoœ osi¹gnie cenne ludz-
kie cia³o. Zobaczyliœmy wiêc, jak¹ stanowi to rzadkoœæ.

Powinniœmy modliæ siê do lamy, abyœmy mogli zrozumieæ,
jak wa¿ne jest cenne ludzkie cia³o i wykorzystywanie go zgod-
nie z przeznaczeniem.

Je¿eli nie postanowimy w pe³ni wykorzystaæ naszego cen-
nego ludzkiego cia³a, bêdziemy mieæ sk³onnoœci, by trwoniæ
nasze ¿ycie na rozrywkach, poniewa¿ ow³adnie nami osiem
œwiatowych dharm. Nasz umys³ przepe³niony bêdzie przy-
wi¹zaniem i niechêci¹, bêdziemy goniæ za tym, co lubimy
i unikaæ tego, czego nie lubimy. Pogr¹¿ymy siê ca³kowicie w
poszukiwaniu rzeczy, które mog³yby zaspokoiæ nasze pragnie-
nia. W tym rozproszeniu zupe³nie zapomnimy o praktykowa-
niu dharmy i zmarnujemy nasze ¿ycie.

Czasami czujemy siln¹ potrzebê, by praktykowaæ dharmê,
ale ogarnia nas lenistwo. Myœlimy, ¿e zaczniemy praktykê
póŸniej, kiedy bêdziemy mieæ lepsze warunki. W rzeczywi-
stoœci dzieje siê tak, ¿e gdy poddajemy siê lenistwu, spêdza-
my ¿ycie na zwyczajnej aktywnoœci, czêsto negatywnej, bo-
wiem taki rodzaj dzia³añ jest dla nas czymœ bardzo natural-
nym. Nasz umys³ jest pogr¹¿ony w niewiedzy i dlatego ³atwiej
nam wykonywaæ dzia³ania negatywne ni¿ pozytywne. W ten
sposób kontynuujemy wêdrówkê w samsarze.

Je¿eli maj¹c cenne ludzkie cia³o nie u¿ywamy go zgodnie
z przeznaczeniem, to mo¿na nas porównaæ do kogoœ, kto
wróci³ z pustymi rêkami z krainy pe³nej klejnotów. Ten ktoœ
móg³ zdobyæ cenny skarb, ale nie wykorzysta³ okazji.

Modlimy siê do lamy, aby okaza³ nam swoje wspó³czucie.
Modlimy siê o to, byœmy umieli wykorzystaæ nasze cenne
cia³o do osi¹gniêcia oœwiecenia.
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Tematem kolejnych wersów modlitwy jest œmieræ i nie-
trwa³oœæ.

Nie ma  na œwiecie nikogo, kto nie musia³by umrzeæ.
Nawet teraz ludzie odchodz¹ jeden za drugim.
Chocia¿ i ja wkrótce bêdê musia³ umrzeæ,
Przygotowujê wszystko tak,
Jak gdybym mia³ jeszcze d³ugo ¿yæ.
Lamo myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym naprawdê uœwiadomi³ sobie,
¯e nie ma czasu do stracenia.

Wszystkie zjawiska s¹ nietrwa³e. Wszystko, co zosta³o
stworzone, po³¹czone, prêdzej czy póŸniej rozpadnie siê, zo-
stanie zniszczone. Nawet je¿eli czynimy wysi³ek, aby coœ
osi¹gn¹æ, to i tak to pójdzie na marne, bowiem wszystko, co
osi¹gniemy i zdobêdziemy, zniknie. Nietrwa³oœæ dotyczy tak¿e
naszego cia³a z krwi i koœci. Powsta³o ono w pewnym mo-
mencie czasu i dlatego kiedyœ ulegnie zniszczeniu.

Nietrwa³oœæ nie dotyczy jednak naszego umys³u. Nie zosta³
on stworzony w jakimœ okreœlonym czasie, nie podlega wiêc
prawom nietrwa³oœci. Natomiast cia³o jest czymœ bardzo uwa-
runkowanym i z³o¿onym i kiedyœ z pewnoœci¹ siê rozpadnie.

Bez wzglêdu na to, jak¹ istot¹ jesteœmy teraz, jak¹ przy-
braliœmy formê, na pewno kiedyœ staniemy oko w oko ze
œmierci¹. Mo¿emy rozejrzeæ siê wokó³ i zobaczyæ, ¿e wszy-
scy bez wyj¹tku ludzie wczeœniej czy póŸniej umieraj¹. Wie-
lu, których znaliœmy, nie ma ju¿ wœród nas. Nikomu nie uda-
³o siê unikn¹æ œmierci.

Kiedy ktoœ umiera, wywo³uje to w nas uczucie lêku. Zda-
jemy sobie sprawê z faktu, ¿e w ten sposób przejawia siê
nietrwa³oœæ. Mamy jednak sk³onnoœæ, by szybko o tym zapo-
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minaæ. Kiedy ktoœ umiera na naszych oczach, robi to na nas
du¿e wra¿enie. Potem szybko zapominamy, jak bardzo byli-
œmy poruszeni, mówimy, ¿e takie jest ¿ycie, ¿e to przydarza
siê ka¿demu i œwiadomoœæ nietrwa³oœci znika. Powinniœmy
jednak stale pamiêtaæ o nietrwa³oœci, poniewa¿ pomo¿e nam
to rozwin¹æ piln¹ potrzebê praktykowania dharmy ju¿ teraz.

Nie wiemy, kiedy umrzemy. Nie mo¿emy przewidzieæ, jak
d³ugo bêdziemy ¿yæ, wiele bowiem rzeczy mo¿e staæ siê przy-
czyn¹ œmierci. Nagard¿una naucza³, ¿e ¿ycie ludzkie jest jak
b³ysk pioruna czy bañka na wodzie. Trwa bardzo krótko, jest
nietrwa³e i kruche. W rzeczywistoœci to zupe³nie zdumiewaj¹-
ce, ¿e za ka¿dym razem, kiedy wydychamy powietrze, potem
mo¿emy wzi¹æ kolejny oddech. Zdumiewaj¹ce jest te¿ to, ¿e
kiedy k³adziemy siê spaæ wieczorem, to nastêpnego ranka
mo¿emy wstaæ. Nasze ¿ycie jest przecie¿ tak ulotne.

Powinniœmy doceniæ to, ¿e wci¹¿ ¿yjemy. Œmieræ mo¿e
przyjœæ w ka¿dej chwili. Nie powinniœmy liczyæ na to, ¿e nasze
¿ycie wci¹¿ bêdzie trwaæ. Nawet jeœli mamy cenne ludzkie
cia³o, mo¿emy je w ka¿dej chwili utraciæ. Œwiadomi takiej
sytuacji, powinniœmy odczuæ wielk¹ potrzebê praktykowa-
nia ju¿ teraz. Nie mo¿emy czekaæ do jutra czy jakiegoœ na-
stêpnego dnia, poniewa¿ wtedy mo¿emy byæ ju¿ martwi.

Bêdê oddzielony od najbli¿szych przyjació³.
Moimi bogactwami,
Które ze sk¹pstwem nagromadzi³em,
Rozkoszowaæ siê bêd¹ inni.
Muszê opuœciæ nawet moje cia³o,
Tak mi drogie.
Moja œwiadomoœæ bêdzie wêdrowaæ
Po nieznanym bardo samsary.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
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Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym urzeczywistni³ stan bycia bez potrzeb.

Nasza rodzina, przyjaciele, mog¹ nam dostarczaæ wielu
przyjemnoœci w tym ¿yciu, mog¹ darzyæ nas przyjaŸni¹. Nie
jest to jednak trwa³e. Kiedy bêdziemy obserwowaæ swoje
umys³y, zobaczymy, ¿e wci¹¿ dzielimy ludzi na wrogów
i przyjació³. Czujemy niechêæ w stosunku do naszych wro-
gów i staramy siê ich od siebie odsun¹æ. Natomiast przyja-
ció³ lubimy, czujemy siê do nich przywi¹zani i chcemy, ¿eby
zawsze byli z nami. To przywi¹zanie jest w rzeczywistoœci
przyczyn¹ wszystkich naszych dzia³añ, pozytywnych i nega-
tywnych, które z kolei wywo³uj¹ skutki karmiczne.

Powinniœmy uœwiadomiæ sobie nietrwa³oœæ naszego ¿ycia
i staraæ siê dostrzec jego sens, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e nie
¿yjemy tylko raz. Rodzina i przyjaciele, których mamy
w tym ¿yciu nie bêd¹ nasz¹ rodzin¹ ani przyjació³mi w przy-
sz³ym ¿yciu i podobnie by³o w przesz³oœci. W chwili œmierci
opuszczamy naszych bliskich. Nie wiemy, dok¹d idziemy
i co stanie siê z nami. Nie mamy pojêcia, czy spotkamy ich
jeszcze w przysz³oœci.

Wielki mistrz medytacji, Katajana, spêdzi³ wiele lat na
medytacji w odosobnieniu. Pewnego razu mia³ wizjê, w któ-
rej zobaczy³ na targu kobietê trzymaj¹c¹ dziecko i zamierza-
j¹c¹ w³aœnie zjeœæ rybê. Do kobiety podbieg³ pies i chcia³
wyrwaæ jej kês, a ona kopnê³a go ze z³oœci¹. Dziêki swym
zdolnoœciom Katajana móg³ zobaczyæ, ¿e chocia¿ kobieta
w tym ¿yciu opiekowa³a siê dzieckiem i chroni³a je, to
w poprzednim ¿yciu by³o ono jej najwiêkszym wrogiem.
Ryba, któr¹ jad³a, by³a jej ojcem z poprzedniego wcielenia,
a kopany pies – jej matk¹. Katajana przekona³ siê, ¿e w rze-
czywistoœci nasi najgorsi wrogowie mog¹ staæ siê najlepszy-
mi przyjació³mi i odwrotnie.
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Nie powinniœmy wiêc tak bardzo przywi¹zywaæ siê do
naszych obecnych zwi¹zków, utrzymywaæ niechêæ do wro-
gów i przywi¹zanie w stosunku do przyjació³. Kiedy nasz
umys³ zaburzaj¹ przeszkadzaj¹ce emocje, gromadzimy wiel-
k¹ iloœæ z³ej karmy. Powinniœmy raczej spêdzaæ du¿o czasu
na rozwijaniu bodhicitty, oœwieconej postawy. Powinniœmy
nauczyæ siê, ¿e wszystkie czuj¹ce istoty s¹ równe. Wszystkie
by³y kiedyœ w przesz³oœci naszymi rodzicami. Powinniœmy
rozwin¹æ uczucie bezstronnoœci w stosunku do wszystkich
istot. To bardzo wa¿ne.

Kiedy przyjdzie chwila naszej œmierci, rodzina ani przyja-
ciele nie bêd¹ mogli nas zatrzymaæ, nie uchroni¹ nas przed
œmierci¹. Nie pomo¿e nam te¿ pozycja jak¹ osi¹gniemy
w ci¹gu ¿ycia ani nagromadzone dobra. Wiele czasu w ¿yciu
poœwiêcamy bogaceniu siê. Potem chroni¹c nasze dobra,
wzbudzamy w sobie wiele emocji. Nie chcemy, by ktoœ inny
korzysta³ z naszych bogactw i pilnie ich strze¿emy. W ten
sposób przez ca³y czas gromadzimy z³¹ karmê.

W chwili œmierci musimy zostawiæ wszystko, co zgroma-
dziliœmy. Pozostaje nam tylko z³a karma. Dotyczy to ludzi,
którzy nie u¿ywali swych bogactw do robienia ofiar lub po-
magania innym, lecz gromadzili tylko dla siebie. W momen-
cie œmierci zostaj¹ sami i nie mog¹ niczego ze sob¹ zabraæ.
Œmieræ oddziela nas od przyjació³, rodziny i bogactw. Potem
nasza œwiadomoœæ bêdzie sama wêdrowa³a w bardo. Wtedy
pomoc¹ oka¿e siê jedynie praktyka dharmy, któr¹ wykony-
waliœmy za ¿ycia.

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, jak ³atwo zmarnowaæ ¿ycie
i traciæ cenny czas, modlimy siê do lamy o b³ogos³awieñ-
stwo, abyœmy zadowolili siê tym, co mamy i nie trwonili cza-
su na ci¹g³e zdobywanie czegoœ wiêcej.
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W chwili œmierci pomo¿e nam jedynie praktyka dharmy.
Niektórzy ludzie nie uœwiadamiaj¹ sobie tego. Praktykuj¹ dhar-
mê po to, aby osi¹gn¹æ korzyœci w tym ¿yciu. Nie rozumiej¹,
¿e celem praktyki jest osi¹gniêcie oœwiecenia. Najwiêksze
korzyœci z praktyki przychodz¹ po œmierci i w przysz³ych ¿y-
wotach. Gdy mieszamy œwiêt¹ dharmê z oœmioma œwiatowy-
mi dharmami, wtedy nasza praktyka nie jest czysta.

Musimy spe³niæ wiele warunków, aby mieæ mo¿liwoœæ
praktykowania dharmy. Musimy byæ wzglêdnie zdrowi, mieæ
wystarczaj¹c¹ iloœæ po¿ywienia itd. Jednak kiedy tylko mamy
to, co potrzebne, powinno nam to wystarczyæ. Powinniœmy
byæ zadowoleni z tego, co mamy. Nie ma sensu wci¹¿ zabie-
gaæ o to, by ¿yæ w coraz lepszych warunkach, mieæ coraz
wiêcej rzeczy, poniewa¿ jest to tylko strata energii. Lepiej
poœwiêciæ czas na studiowanie i praktykowanie dharmy.

Musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e nie ma czasu do stracenia
i ¿e powinniœmy praktykowaæ dharmê za wszelk¹ cenê. Po-
mo¿e nam w tym zadowolenie siê tym, co mamy i zaprzesta-
nie pogoni za coraz to nowymi rzeczami.

Przede mn¹ czarna zas³ona strachu;
Gwa³towny wicher karmy depcze  mi po piêtach.
Odra¿aj¹cy pos³annicy Jamy bij¹ mnie
I rozszarpuj¹ na kawa³ki.
Muszê prze¿ywaæ nieznoœne cierpienia
Ni¿szych sfer egzystencji.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym wyzwoli³ siê z ni¿szych sfer.

Je¿eli praktykujemy dharmê, to w chwili œmierci mo¿e-
my nie czuæ ¿adnego strachu, poniewa¿ – dziêki praktyce –
wzroœnie w nas zaufanie. Nauczymy siê te¿ robiæ ró¿ne me-
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dytacje (np. medytacjê polegaj¹c¹ na przenoszeniu œwiado-
moœci do krainy De³aczen i in.), mo¿emy wiêc wcale nie
baæ siê œmierci.

Je¿eli jednak ktoœ nie praktykowa³ dharmy w tym ¿yciu, w
chwili œmierci odczuje wielki lêk. Nie bêdzie wiedzia³, co siê
dzieje i co siê z nim stanie.

Umieranie jest jak wêdrowanie we mgle. Przechodzimy
z jednego ¿ycia do drugiego, nie wiedz¹c dok³adnie dok¹d
idziemy.

To, co stanie siê z nasz¹ œwiadomoœci¹ po œmierci, zale¿y
od naszej karmy. Wszystkie dzia³ania, które wykonaliœmy
w ¿yciu, wytworzy³y karmê. Dojrzewa ona w chwili œmierci.
Musimy doœwiadczyæ skutków naszych czynów. To one de-
cyduj¹ o tym, gdzie siê odrodzimy. Popychaj¹ nas one
w odpowiednim kierunku; nazywamy je wichrem karmy.
W bardo nie mo¿emy sami decydowaæ, gdzie siê odrodzimy,
nie mamy nad tym kontroli. Jeœli zgromadziliœmy z³¹ karmê,
bêdziemy popychani w kierunku ni¿szych œwiatów i po od-
rodzeniu siê doœwiadczymy niewiarygodnego cierpienia.

Dlatego prosimy lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy mogli
unikn¹æ cierpienia ni¿szych œwiatów i uwolnili siê od nich
ca³kowicie.

By³y to ogólne objaœnienia praktyki dharmy i trudnoœci,
które mog¹ siê pojawiæ na drodze. Praktykowanie dharmy
mo¿na porównaæ do walki. Tak¹ walkê mo¿na wygraæ wte-
dy, gdy ma siê dwa rodzaje broni. Pierwsza to bodhicitta.
Oznacza ona chêæ osi¹gniêcia oœwiecenia dla dobra wszyst-
kich istot tak szybko, jak to tylko mo¿liwe. Drugi rodzaj bro-
ni to wiara i czyste widzenie. Chodzi tutaj o posiadanie wia-
ry, oddania i zaufania do rdzennego lamy oraz lamów z Linii
Przekazu. Gdy ktoœ ma takie dwa rodzaje broni, mo¿e byæ
pewien, ¿e wszystkie praktyki, jakie robi, bêd¹ go prowadziæ
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prosto do oœwiecenia. W praktyce dharmy najwa¿niejsze jest
bowiem w³aœciwe podejœcie, w³aœciwa motywacja. To nasze
intencje wp³ywaj¹ na to, co robimy i jakie otrzymujemy re-
zultaty. Je¿eli bêdziemy pielêgnowaæ w sobie postawê bo-
dhicitty oraz wiarê i oddanie, to wszystkie praktyki, jakie
wykonujemy, stan¹ siê skuteczne i przynios¹ owoce.

Nie wystarczy tylko formalnie praktykowaæ dharmê: re-
cytowaæ pud¿e, mantry i odprawiaæ rytua³y w czysto zewnêtrz-
ny sposób, poniewa¿ nie doprowadzi to nas do oœwiecenia.
Ka¿dego dnia powinniœmy sprawdzaæ nasz¹ motywacjê i byæ
œwiadomi stanu naszego umys³u podczas wykonywania ró¿-
nych dzia³añ. Je¿eli bêdziemy uwa¿ni, a nasza motywacja
czysta, czyste i doskona³e stanie siê równie¿ nasze dzia³anie,
a wtedy wszystkie praktyki, jakie robimy, oka¿¹ siê skutecz-
ne. Je¿eli nasza motywacja nie jest czysta, to chocia¿ po-
œwiêcimy praktyce wiele czasu, nie przyniesie ona ¿adnych
rezultatów.

Moje b³êdy s¹ wielkie jak góry,
Ale ukrywam je w sobie.
B³êdy innych – nawet maleñkie jak ziarna sezamu –
Rozg³aszam wszem i wobec.
Choæ nie mam najmniejszych zalet,
Jestem dumny ze swych w³aœciwoœci.
Nazywam siebie praktykuj¹cym dharmê,
Lecz to, co praktykujê jest nie–dharm¹.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym przezwyciê¿y³ egoizm i dumê.

Wszyscy czujemy przywi¹zanie do w³asnego „ja”. Wyda-
je siê nam, ¿e jesteœmy kimœ bardzo wa¿nym, ¿e mamy naj-
lepsze cechy i przewy¿szamy innych. Takie myœlenie ozna-
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cza jednak, ¿e jesteœmy tylko przywi¹zani do siebie samych.
Patrzymy na innych z góry, poniewa¿ wydaje nam siê, ¿e je-
steœmy kimœ najwa¿niejszym. Oznacza to, ¿e ca³y czas my-
œlimy tylko o sobie, o tym, jacy jesteœmy dobrzy. Wydaje siê
nam, ¿e nie pope³niamy b³êdów. Nawet jeœli pope³niamy b³ê-
dy wielkie jak góry, jak to powiedziano w modlitwie, to czê-
sto nie potrafimy ich dostrzec. Dok³adnie widzimy potkniê-
cia czy wady innych ludzi, nawet jeœli s¹ bardzo niewielkie.
Oczywiœcie inni ludzie, podobnie jak my, maj¹ zarówno wady,
jak i zalety, ale o wiele ³atwiej przychodzi nam dostrzegaæ
b³êdy innych ni¿ swoje.

W³asnych b³êdów czêsto nie widzimy, a jeœli ju¿ ktoœ nam
je wytyka, mówi, ¿e coœ robimy Ÿle lub ¿e mamy do czegoœ
niew³aœciwe podejœcie, to wtedy wpadamy w z³oœæ. Nasza
reakcja wynika z przywi¹zania do ego. Wszyscy ludzie maj¹
jakieœ dobre cechy, cenne w³aœciwoœci, lecz nie dostrzegamy
ich z powodu naszej dumy. Nie chcemy dostrzegaæ zalet u
innych, poniewa¿ wtedy czujemy siê kimœ gorszym. Lubimy
doszukiwaæ siê czyichœ b³êdów i wad, poniewa¿ wtedy wy-
daje siê nam, ¿e jesteœmy lepsi i wa¿niejsi. To wspaniale,
jeœli ktoœ potrafi ujrzeæ swoje w³asne b³êdy i wady, zw³asz-
cza, gdy praktykuje dharmê.

Ktoœ mo¿e zajmowaæ siê dharm¹ dopiero od niedawna
i mieæ tylko niewielkie pojêcie o paru aspektach nauk, lecz
mo¿e wpaœæ z tego powodu w wielk¹ dumê. Mo¿e myœleæ, ¿e
zrobi³ ju¿ du¿y postêp na drodze do oœwiecenia i rozwin¹³
wiele dobrych w³aœciwoœci. Mo¿e te¿ byæ przekonany, ¿e
potrafi pomagaæ innym. Bardzo siê jednak myli. Taka osoba
nie jest w stanie naprawdê pomagaæ innym, poniewa¿ nie ma
odpowiednich kwalifikacji. Ignoruje swoje w³asne b³êdy, a
wiêc b³êdy pozostaj¹. Rozwija siê tylko duma.
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Gdy ktoœ czuje siê dumny i myœli, ¿e jest dobrym prakty-
kuj¹cym, stara siê pokazywaæ to na zewn¹trz. W rzeczywi-
stoœci jednak, jak powiedziano w modlitwie, nie praktykuje
naprawdê, lecz tylko sprawia takie pozory. Dopóki bowiem
pope³niamy b³êdy i ignorujemy je, nie przyznajemy siê do
nich – nie jesteœmy prawdziwymi praktykuj¹cymi. Nasze
umys³y wci¹¿ koncentruj¹ siê na rozró¿nianiu miêdzy tymi,
którzy s¹ nam bliscy, naszymi przyjació³mi, a tymi, których
chcielibyœmy trzymaæ z daleka, naszymi wrogami. Przepe³-
niaj¹ nas podobne idee i wci¹¿ dokonujemy wyborów kieru-
j¹c siê naszymi osobistymi opiniami. Sprawia to, ¿e nasza
praktyka staje siê w rzeczywistoœci œwiatow¹ praktyk¹, mie-
szanin¹ oœmiu œwiatowych dharm.

Gdy ktoœ ma taki chory stan umys³u, przestaje myœleæ
o innych. Nie jest to w³aœciwa postawa, poniewa¿ nie ma
w niej wspó³czucia; odczuwa siê jedynie dumê. Powoduje ona,
¿e umys³ zaburzaj¹ inne przeszkadzaj¹ce emocje. Z powodu
dumy mog¹ pojawiæ siê wszelkie uczucia: po¿¹danie, przy-
wi¹zanie, apatia, gniew, zazdroœæ. Je¿eli praktykujemy w spo-
sób powierzchowny, bez prawdziwego zrozumienia, to nie
bêdziemy mogli pomóc ani sobie, ani innym. Nawet je¿eli bê-
dziemy praktykowaæ dharmê, staniemy siê tylko coraz bardziej
dumni, poniewa¿ nie praktykujemy jej w³aœciwie.

Dlatego powinniœmy prosiæ lamê o b³ogos³awieñstwo, aby-
œmy przestali zajmowaæ siê jedynie w³asnymi pragnieniami,
przestali myœleæ tylko o sobie.

Je¿eli jednak uda nam siê pokonaæ dumê, wtedy zaczn¹
rozwijaæ siê w nas prawdziwe w³aœciwoœci.

Ukrywam w sobie demona przywi¹zania do ego
I doprowadza mnie to wci¹¿ do zguby.
Wszystkie moje myœli
Powoduj¹ przyrost przeszkadzaj¹cych uczuæ.
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Wszystkie me dzia³ania przynosz¹ niezdrowe skutki,
A ja nawet nie wst¹pi³em jeszcze na œcie¿kê
Wiod¹c¹ do wyzwolenia.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym wykorzeni³ lgniêcie do „ja”.

Nasz umys³ od bardzo dawna znajduje siê w stanie nie-
wiedzy. Nie potrafimy zrozumieæ, ¿e ego nie istnieje. Jeste-
œmy ca³kowicie przekonani, ¿e istnieje ono naprawdê. My-
œlimy, ¿e jest czymœ trwa³ym, czymœ co istnieje bez przerwy.
Postrzegamy ego jako coœ dobrego i wa¿nego. Wydaje nam
siê te¿, ¿e wiemy, co jest dla nas dobre.

Kiedy myœlimy w ten sposób, nasz umys³ wci¹¿ zatruwaj¹
przeszkadzaj¹ce emocje. W rezultacie wszystkie pojawiaj¹-
ce siê w naszym umyœle myœli sk³aniaj¹ nas do negatywnej
aktywnoœci, która stwarza cierpienie. Nasza podstawowa
motywacja nie jest w³aœciwa, wszystko, co robimy, staje siê
czymœ negatywnym, czymœ co prowadzi do cierpienia. Przy-
wi¹zanie do ego sprawia, ¿e nawet przez krótk¹ chwilê nie
pod¹¿amy we w³aœciwym kierunku.

Zdaj¹c sobie sprawê z tak wielkiego niebezpieczeñstwa,
jakie niesie ze sob¹ lgniêcie do ego, prosimy lamê o b³ogo-
s³awieñstwo i wspó³czucie, aby to ca³e przywi¹zanie do „ja”
i „moje” zosta³o ca³kowicie odciête i byœmy mogli doœwiad-
czyæ stanu „bez ego”.

Nawet niewielka pochwa³a czy nagana sprawia,
¯e jestem szczêœliwy albo smutny.
Jedno jedyne szorstkie s³owo
Burzy pozory mojej cierpliwoœci.
Nawet kiedy widzê bezbronne istoty,
Nie rodzi siê we mnie wspó³czucie.
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Kiedy spotykam potrzebuj¹cych,
Zwi¹zany jestem wêz³em sk¹pstwa.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Udziel mi b³ogos³awieñstwa,
Abym po³¹czy³ swój umys³ z dharm¹.

Gdy bêdziemy praktykowaæ dharmê tylko zewnêtrznie, to
nasze reakcje na ró¿ne okolicznoœci ¿ycia codziennego nie
bêd¹ w³aœciwe. Gdy ktoœ nas pochwali, poczujemy siê zado-
woleni i szczêœliwi, a gdy ktoœ nas skrytykuje, bêdziemy zde-
prymowani i nieszczêœliwi, poniewa¿ zburzy to obraz nas
samych w naszych w³asnych oczach.

Czêsto mówimy, ¿e æwiczymy cierpliwoœæ, lecz gdy tylko
ktoœ nas obrazi, powie coœ niemi³ego, z³oœcimy siê natych-
miast i ca³kowicie zapominamy o cierpliwoœci. Powinniœmy
zrozumieæ, ¿e to, czy jesteœmy Ÿli czy dobrzy, nie zale¿y od
opinii innych ludzi. To nie opinie innych czyni¹ nas dobrymi
albo z³ymi, ale nasza zdolnoœæ rozwijania pozytywnych w³a-
œciwoœci. Je¿eli jesteœmy bardzo silnie przywi¹zani do „ja”,
to wtedy bêdziemy postêpowaæ niew³aœciwie. Gdy przywi¹-
zanie do ego zostanie zmniejszone, os³abione, wtedy rozwi-
niemy w sobie wiêcej pozytywnych cech. Powinniœmy pra-
cowaæ  nad rozwijaniem w sobie dobrych w³aœciwoœci, a nie
polegaæ na opinii innych ludzi.

Rozwijanie cierpliwoœci jest bardzo wa¿ne. Powiedziano,
¿e nie ma lepszej zalety ni¿ cierpliwoœæ i wiêkszej wady ni¿
folgowanie sobie w gniewie. Je¿eli nie rozwiniemy w sobie
cierpliwoœci, a tylko bêdziemy myœleæ, ¿e to zrobiliœmy, wte-
dy w ka¿dej niesprzyjaj¹cej sytuacji, na przyk³ad gdy us³yszy-
my jakieœ przykre s³owa, od razu stracimy cierpliwoœæ.

W naukach dharmy wiele mówi siê tak¿e o rozwijaniu
wspó³czucia. Jednak gdy na widok czyjegoœ cierpienia nie
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budzi siê w nas wspó³czucie, jest to kolejny znak, ¿e nie prak-
tykujemy w³aœciwie. Powinniœmy rozbudziæ w sobie czyst¹
motywacjê i praktykowaæ dharmê z intencj¹ wyzwolenia in-
nych czuj¹cych istot, doprowadzenia ich do oœwiecenia. Po-
winniœmy mieæ takie podejœcie we wszystkich codziennych
sytuacjach. Wtedy na widok czyjegoœ cierpienia wspó³czu-
cie pojawi siê automatycznie.

To samo odnosi siê do prawdziwej szczodroœci. Nauki
dharmy mówi¹, ¿e powinniœmy byæ szczodrzy. Gdy widzimy
¿ebraka lub kogoœ, kto potrzebuje czegoœ, co mo¿emy mu
daæ, a jednak tego nie robimy, jest to kolejny znak, ¿e nie
zintegrowaliœmy siê prawdziwie z dharm¹. Mówimy wiele
o wspó³czuciu, szczodroœci i cierpliwoœci, ale s¹ to tylko s³o-
wa – nie rozwijamy tych uczuæ naprawdê. Musimy stosowaæ
je w codziennym ¿yciu. Samo tylko mówienie o nich nie przy-
niesie po¿ytku.

Dlatego te¿ prosimy lamê o b³ogos³awieñstwo, aby nasz
umys³ zmiesza³ siê z dharm¹, abyœmy mogli stosowaæ nauki
we wszystkich sytuacjach.

Trzymam siê kurczowo samsary pozbawionej esencji .
Aby zdobyæ jedzenie i ubranie,
Rezygnujê z wartoœciowych celów.
Chocia¿ mam wszystko czego potrzebujê,
Chcê mieæ ci¹gle wiêcej i wiêcej.
Mój umys³ daje siê omamiæ nierzeczywistym
I zwodniczym rzeczom.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym nie myœla³ wci¹¿ o sprawach tego ¿ycia.
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Powtórzyliœmy temat poruszany ju¿ wczeœniej w innych
zwrotkach. Wiemy, ¿e cykliczn¹ egzystencjê charakteryzuje
cierpienie. Nie ma w niej niczego rzeczywistego. Dlatego te¿
powinniœmy przestaæ koncentrowaæ siê na niej i rozwin¹æ praw-
dziwe wyrzeczenie. W tej chwili cykliczna egzystencja mo¿e
siê nam wydawaæ czymœ rzeczywistym i trwa³ym, lecz tak na-
prawdê jest ona nietrwa³a i ci¹gle siê zmienia.

Wk³adamy du¿o wysi³ku w to, ¿eby zdobyæ po¿ywienie
i ubranie, i nie zostawiamy sobie czasu na praktykê dharmy.
Ignorujemy ca³kowicie to, co przynosi d³ugotrwa³e korzyœci
i prowadzi do osi¹gniêcia stanu buddy, który jest wolny od
cierpienia. Kiedy mamy jedn¹ rzecz, zaraz chcemy mieæ dru-
g¹, a kiedy mamy drug¹, po¿¹damy nastêpnej itd. Wci¹¿ chce-
my czegoœ wiêcej. Nawet jeœli bêdziemy mieæ sto rzeczy, to
zapragniemy mieæ ich tysi¹c. Trawi nas ci¹gle pragnienie
pomna¿ania tego, co ju¿ mamy. Dzia³aj¹c w ten sposób ni-
gdy nie bêdziemy naprawdê szczêœliwi. Nawet jeœli zgroma-
dzimy du¿o rzeczy i osi¹gniemy wysok¹ pozycjê, to nie bê-
dziemy zadowoleni, poniewa¿ bêdziemy chcieli czegoœ wiê-
cej. Nie powinniœmy wiêc zabiegaæ o nietrwa³e szczêœcie
w tym ¿yciu, ale raczej d¹¿yæ do osi¹gniêcia stanu buddy,
który zapewni nam trwa³¹ szczêœliwoœæ.

Nastêpne wersy mówi¹ o prawie karmy.
Nie potrafiê znieœæ nawet najmniejszego –
Fizycznego lub psychicznego – cierpienia.
Pomimo tego jestem tak gruboskórny,
¯e nie lêkam siê upadku  w ni¿sze sfery egzystencji.
Mimo, ¿e dostrzegam przyczynê i skutek,
Nie postêpujê dobrze, lecz tylko pomna¿am z³o.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
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Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym rozwin¹³ pe³ne zaufanie do prawa karmy.

Kiedy cierpimy, nawet jeœli doœwiadczamy jedynie jakie-
goœ niewielkiego cierpienia (na przyk³ad bólu g³owy) albo nêka
nas drobne zmartwienie, zwykle trudno nam to znieœæ i na-
tychmiast narzekamy. Jednak takie cierpienie jest niczym
w porównaniu z tym, którego mo¿emy doœwiadczyæ, gdy od-
rodzimy siê w ni¿szych œwiatach. Kiedy przyjrzymy siê, jak
u¿ywamy naszego cia³a, mowy i umys³u w tej chwili, oka¿e
siê, ¿e wci¹¿ gromadzimy przyczyny odrodzenia siê w ni¿szych
œwiatach. Czasami przypominamy sobie o prawie karmy i  sta-
ramy siê wykonywaæ pozytywne dzia³ania i powstrzymywaæ
od negatywnych. Innym razem ca³kowicie o tym zapominamy
i nie zwracamy uwagi na to, jak siê zachowujemy.

Gdy przekonamy siê, ¿e prawo karmy jest niezmienne, gdy
zobaczymy, ¿e negatywne dzia³ania prowadz¹ do cierpienia,
a pozytywne do szczêœcia, wtedy nabierzemy zaufania do
prawa przyczyny i skutku. Stanie siê ono naszym duchowym
doœwiadczeniem.

Mo¿emy rozejrzeæ siê wokó³ i zobaczyæ, jak dzia³a prawo
karmy. Niektórzy ludzie maj¹ wci¹¿ jakieœ trudnoœci i pro-
blemy na przyk³ad ze swoim zdrowiem. Inni nie napotykaj¹
¿adnych przeszkód, nie choruj¹, nie maj¹ wypadków. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e ka¿da czuj¹ca istota ma inn¹ karmê i do-
œwiadcza efektów swoich poprzednich dzia³añ. Wszystkie
istoty d¹¿¹ do szczêœcia i chc¹ unikn¹æ cierpienia. Nawet je-
œli ca³y czas staraj¹ siê zapewniæ sobie szczêœcie, to i tak im
siê to nie udaje. Niektórzy osi¹gaj¹ sukces bardzo ³atwo, inni
nie, niektórzy maj¹ trudnoœci, innym wszystko idzie jak z p³at-
ka. Powodem tego wszystkiego jest karma.

Je¿eli nie rozumiemy prawa karmy, to prze¿ywamy swoje
¿ycie w ca³kowitej niewiedzy. Nie wiemy, jakie bêd¹ skutki
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naszych dzia³añ. Gdy jednak rozumiemy prawo karmy, wte-
dy mo¿emy porzuciæ dzia³ania, które przynosz¹ cierpienie,
i wykonywaæ takie, które prowadz¹ do szczêœcia. Je¿eli mamy
zaufanie do prawa karmy, to mo¿emy zmieniæ nasze zacho-
wanie. Gdy jednak wci¹¿ bêdziemy postêpowaæ niew³aœci-
wie, oznacza to, ¿e tak naprawdê nie ufamy prawu przyczyn
i skutków.

Kolejny wers mówi o przyjacio³ach i wrogach.
Przepe³nia mnie nienawiœæ do wrogów
I przywi¹zanie do przyjació³.
B³¹dzê w ciemnoœciach niewiedzy;
Nie wiem co powinienem czyniæ, a czego zaprzestaæ.
Kiedy praktykujê dharmê,
Ulegam wp³ywom rozproszenia,
Lenistwa i sennoœci,
Ale kiedy dzia³am przeciwko dharmie,
Jestem sprytny, a moje zmys³y s¹ o¿ywione.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym pokona³ swego prawdziwego wroga:
Przeszkadzaj¹ce uczucia.

Rinpocze komentuj¹c ten wers stwierdzi³, ¿e bezustannie
dzielimy ludzi na przyjació³ i wrogów, dlatego nasz umys³
jest pe³en przywi¹zania i nienawiœci czy niechêci. Jesteœmy
pomieszani i nie wiemy, jakie dzia³ania s¹ dobre, a jakich
powinniœmy unikaæ. A nawet gdy próbujemy zachowywaæ
siê pozytywnie, to zgromadzone w naszym umyœle sk³onnoœci
do dzia³añ negatywnych przeszkadzaj¹ nam w tym. Nasza prze-
sz³a karma wytwarza te sk³onnoœci. Na przyk³ad gdy próbuje-
my praktykowaæ dharmê, pojawiaj¹ siê trudnoœci, stajemy siê
senni i znu¿eni, praktyka nie wzbudza w nas entuzjazmu. Czê-
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sto zdarza siê to wtedy, gdy ktoœ medytuje intensywnie, na
przyk³ad na odosobnieniu. Powinniœmy zrozumieæ, co nale¿y
robiæ, a czego unikaæ. Wtedy przezwyciê¿ymy ten rodzaj prze-
szkód. Kiedy próbujemy robiæ coœ pozytywnego, pojawiaj¹ siê
ró¿ne przeszkody, lecz gdy chcemy zrobiæ coœ zwyczajnego,
œwiatowego, staje siê to ³atwe, czujemy siê wtedy dobrze
i jesteœmy pe³ni zapa³u. Przyczyn¹ tego jest nasza karma. To
ona sprawia, ¿e mamy sk³onnoœci do œwiatowych dzia³añ.

Zewnêtrznie sprawiam wra¿enie kogoœ,
Kto prawdziwie praktykuje dharmê.
Wewn¹trz jednak mój umys³ nie jest z ni¹ po³¹czony.
Tak jak jad w wê¿u, tak we mnie ukryte s¹
Przeszkadzaj¹ce uczucia.
Kiedy napotkam niesprzyjaj¹ce okolicznoœci,
Skrywane b³êdy Ÿle praktykuj¹cego wyjd¹ na jaw.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym potrafi³ ujarzmiæ w³asny umys³.

Gdy przygl¹damy siê ludziom z zewn¹trz, wydaje siê nam,
¿e rzeczywiœcie praktykuj¹ oni dharmê i robi¹ w³aœciwe rze-
czy. Jednak wewn¹trz swoich umys³ów ludzie ci czêsto nie
s¹ prawdziwymi praktykuj¹cymi, nie u¿ywaj¹ dharmy, aby
zmieniæ swoje umys³y. Wci¹¿ s¹ pe³ni przeszkadzaj¹cych
uczuæ i kiedy przychodzi czas dzia³ania, myœl¹ wy³¹cznie
o sobie, nie potrafi¹ troszczyæ siê o innych.

W modlitwie podano przyk³ad z jadem wê¿a. Nasze myœli
s¹ ukryte, niewidoczne, podobnie jak jad wê¿a. Tradycyjnie
w¹¿ kojarzy siê z gniewem i nienawiœci¹. Mówi siê, ¿e te
uczucia s¹ natur¹ wê¿a. Gdy cz³owiek widzi wê¿a, wzbudza
to w nim powy¿sze uczucia. Dlatego kojarzy siê wê¿a z gnie-
wem. Trzymamy nasze emocje w ukryciu, podobnie jak w¹¿
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swój jad. Staramy siê je zas³oniæ i dlatego nasz umys³ nie
kieruje siê dharm¹. Czasami uda siê nam dostrzec jakieœ w³a-
sne b³êdy, ale wtedy s¹dzimy, ¿e nie s¹ one wa¿ne, ¿e nie
powinniœmy siê nimi przejmowaæ ani staraæ siê ich pozbyæ.

Wielu ludzi, którzy zaczynaj¹ praktykê dharmy, ma w so-
bie wiele entuzjazmu, wiary i zaufania. Jednak po paru la-
tach przeszkadzaj¹ce emocje staj¹ siê silniejsze. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e ci ludzie nie stosowali w³aœciwie nauk, które
otrzymali po to, aby przekszta³ciæ swoje umys³y. Poznali wiele
nauk, ale nie zrobili nic, by siê zmieniæ. Zdarza siê to nawet
osobom, które przesz³y d³ugie odosobnienia lub praktykuj¹
od wielu lat.

Rinpocze przytoczy³ tu pewien czterowiersz podsumowu-
j¹cy nauki Buddy:

Unikaæ wszelkiego z³a,
Cnoty rozwijaæ nieustannie
Oraz poskromiæ w³asny umys³ –
Oto nauka Buddy.

Podsumowuj¹c, w tej zwrotce modlitwy powiedziano, ¿e
powinniœmy ca³kowicie opanowaæ nasze umys³y. Je¿eli ktoœ
tak zrobi, oznacza to, i¿ w pe³ni zastosowa³ nauki Buddy.
Najlepsz¹ oznak¹ powodzenia w praktyce jest to, gdy ktoœ
zachowuje siê bardzo uwa¿nie i spokojnie. Najlepszy spraw-
dzian w³aœciwej medytacji to przekonanie siê, ¿e uwolnili-
œmy siê od przeszkadzaj¹cych emocji. Gdy coœ takiego siê
stanie, znaczy to, ¿e praktykujemy w³aœciwie. Natomiast gdy
ktoœ nie jest uwa¿ny ani spokojny, to nawet jeœli du¿o wie
o dharmie, nie praktykuje jej tak, jak trzeba.

Kolejny wers modlitwy porusza ten sam temat.
Nie uœwiadamiam sobie
Nawet swoich w³asnych b³êdów.
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Sprawiam wra¿enie dobrze praktykuj¹cego,
Podczas gdy w rzeczywistoœci oddajê siê ró¿nym
Niedharmicznym zajêciom.
Z powodu przeszkadzaj¹cych uczuæ
Jestem od dawna przyzwyczajony
Do wykonywania niecnych dzia³añ.
Wci¹¿ od nowa staram siê rozwin¹æ umys³ pe³en
prawoœci,
Lecz to mi siê nie udaje.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi b³ogos³awieñstwo,
Bym ujrza³ swe w³asne b³êdy.

£atwo nam zobaczyæ coœ z zewn¹trz, ale trudno ujrzeæ to,
co jest w œrodku, wewn¹trz naszych umys³ów. Niektórzy lu-
dzie wygl¹daj¹ tak, jakby praktykowali dharmê, ale w rze-
czywistoœci negatywne tendencje w ich umys³ach s¹ tak sil-
ne, ¿e ludziom tym trudno wykonywaæ pozytywne dzia³ania.
Oczywiœcie czasami zdarza siê inaczej. Bywa, ¿e niekiedy
mamy dobr¹ motywacjê, potrafimy zobaczyæ, co dzieje siê w
naszych umys³ach i udaje siê nam postêpowaæ w³aœciwie.
Jednak po jakimœ czasie stare nawyki powracaj¹. Nie wystar-
czy robiæ coœ dobrego tylko zewnêtrznie – cia³em i mow¹.
Nasz umys³ tak¿e musi  byæ pozytywnie nastawiony. To, czy
postêpujemy etycznie, zale¿y przede wszystkim od stanu na-
szego umys³u.

Robimy wiele pud¿ i medytacji, które wywieraj¹ na in-
nych du¿e wra¿enie. Poœwiêcamy na to wiele godzin. Jed-
nak bez odpowiedniej motywacji te praktyki nie przynios¹
nam po¿ytku.

Mo¿na wpaœæ tak¿e w inn¹ skrajnoœæ i pomyœleæ, ¿e ró¿ne
rodzaje zewnêtrznych praktyk – pud¿e i odosobnienia – s¹
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tylko strat¹ czasu, poniewa¿ liczy siê wy³¹cznie umys³. My-
œl¹c w ten sposób zmierza siê w kierunku drugiej skrajnoœci i
nie docenia siê z kolei dzia³añ cia³a i mowy. Powinniœmy
wiêc robiæ formalne praktyki, ale tak¿e wci¹¿ sprawdzaæ stan
swojego umys³u podczas medytacji.

Dharma jest metod¹ przekszta³cania naszych umys³ów.
Metoda ta wyra¿a siê w ró¿nych zewnêtrznych praktykach
i rytua³ach, pud¿ach i medytacjach, które powinniœmy robiæ,
zwracaj¹c uwagê na stan naszego umys³u. Powinniœmy byæ
zadowoleni z tego, ¿e mo¿emy je robiæ i cieszyæ siê, ¿e mog¹
je robiæ tak¿e i inni. Wykonywanie zewnêtrznych praktyk jest
równie wa¿ne jak stan naszego umys³u. Nie powinniœmy wiêc
zniechêcaæ innych do robienia zewnêtrznych praktyk, mó-
wi¹c, ¿e trac¹ czas, bo liczy siê jedynie wewnêtrzny stan
umys³u. Gdy bêdziemy tak mówiæ, zasiejemy w cudzych
umys³ach z³e pogl¹dy.

Podsumowuj¹c to, co zosta³o ju¿ powiedziane, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e praktykuj¹c œwiêt¹ dharmê powinniœmy unikaæ oœmiu
œwiatowych dharm i mieæ odpowiedni¹ motywacjê.

Z ka¿dym dniem przybli¿a siê moment mojej œmierci.
Z ka¿dym dniem mój umys³
Staje siê coraz bardziej skostnia³y.
Pomimo tego, ¿e polegam na lamie, moje oddanie do
niego s³abnie.
Mi³oœæ, sympatia i czyste widzenie
W stosunku do moich towarzyszy na œcie¿ce dharmy
Staj¹ siê coraz s³absze.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi b³ogos³awieñstwo,
Abym poskromi³ sw¹ gruboskórn¹ naturê.
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Wszystkie zjawiska s¹ nietrwa³e. Nietrwa³oœæ dotyczy tak¿e
istot ludzkich. Wszyscy ludzie bez wyj¹tku umr¹, wczeœniej
czy póŸniej. Nigdy nie wiemy, kiedy to nast¹pi. Czas mija
bez przerwy. Mijaj¹ dni, godziny, minuty i sekundy. Ka¿de-
go roku obchodzimy jakieœ rocznice, Nowy Rok czy swoje
urodziny. Przypominaj¹ nam one o tym, ¿e œmieræ wci¹¿ siê
zbli¿a.

W chwili œmierci ka¿dy doœwiadcza cierpienia. Niektórzy
prze¿ywaj¹ bardzo wielki ból. Wszyscy ci, którzy w³aœciwie
praktykuj¹ dharmê i s¹ wybitnymi praktykuj¹cymi, nie maj¹
powodu baæ siê œmierci. Dotyczy to wszystkich, którzy maj¹
jakieœ osi¹gniêcia, lecz ci, którzy nie maj¹ takiego stopnia
urzeczywistnienia, bêd¹ czuæ strach przed œmierci¹.

Nigdy nie wiemy, kiedy umrzemy, jutro czy ju¿ dziœ. Ci¹-
gle myœlimy, ¿e bêdziemy ¿yæ jeszcze d³ugo i robimy wiele
planów na przysz³oœæ. Oznacza to, ¿e nie zdajemy sobie spra-
wy z natury œmierci, z tego, ¿e mo¿e ona przyjœæ w ka¿dej
chwili. Ta nieœwiadomoœæ powoduje, ¿e nasz umys³ staje siê
coraz bardziej przys³oniêty przez przeszkadzaj¹ce emocje.
Wci¹¿ dzielimy ludzi na przyjació³ i wrogów, jesteœmy coraz
bardziej pomieszani i uwik³ani w cykliczn¹ egzystencjê. To
pomieszanie nie przychodzi z zewn¹trz, przychodzi
z wewnêtrznego stanu naszego umys³u. Gdy nasz umys³ jest
pomieszany, powstaj¹ emocje i wykonujemy negatywne dzia-
³ania. Dlatego samsara wci¹¿ trwa.

Z ka¿dym mijaj¹cym dniem nasz umys³ zmienia siê. Zmie-
nia siê nasza osobowoœæ i charakter. W porównaniu z tym
jacy byliœmy kiedyœ, teraz jesteœmy m¹drzejsi, bardziej uprzej-
mi itd. Jednak wci¹¿ te dobre w³aœciwoœci nie s¹ trwa³e i w
momencie œmierci s³abn¹. Z biegiem ¿ycia nasza wiara i za-
ufanie do lamy tak¿e staj¹ siê  stopniowo coraz mniejsze.
Czêsto zdarza siê, ¿e ludzie, którzy rozpoczynaj¹ praktykê,
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s¹ na pocz¹tku bardzo podekscytowani dharm¹, poniewa¿ jest
ona dla nich czymœ nowym i interesuj¹cym. Czêsto przy-
chodz¹ na rozmowy i nauki. Jednak po kilku latach stopnio-
wo ich zaufanie i wiara staj¹ siê coraz s³absze. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e maj¹ do dharmy œwiatowe podejœcie. Zwykle
wszyscy wci¹¿ rozgl¹damy siê za czymœ nowym, a kiedy ju¿
to mamy, znowu szukamy czegoœ innego. W taki sposób  pod-
chodzimy tak¿e czêsto do dharmy. Dlatego nasza wiara
zmniejsza siê.

Zanim wejdziemy w zwi¹zek z jakimœ lam¹, powinniœmy
bardzo uwa¿nie mu siê przyjrzeæ. Lecz gdy ju¿ uznamy go za
swojego nauczyciela, nie powinniœmy tego zmieniaæ. Powin-
niœmy przez ca³y czas polegaæ na lamie, z zaanga¿owaniem
odnosiæ siê do nauk, utrzymywaæ zwi¹zek z guru i regularnie
praktykowaæ.

Równie stabilne podejœcie musimy mieæ w odniesieniu do
praktyk. Nie powinniœmy zmieniaæ ich, gdy nam siê znudz¹,
poniewa¿ w przysz³oœci mo¿e spowodowaæ to przeszkody
w praktyce.

Wszyscy praktykuj¹cy dharmê s¹ duchowymi braæmi
i siostrami. Szczególnie dotyczy to wad¿rajany. Wszyscy lu-
dzie, którzy otrzymuj¹ razem jakieœ nauki czy inicjacje s¹ ze
sob¹ powi¹zani. Zwi¹zek taki nazywa siê samaj¹. Bardzo
wa¿ne jest utrzymywanie samai w czystoœci. Dlatego te¿ po-
winniœmy rozwijaæ czyste widzenie w stosunku do tych,
z którymi wspólnie otrzymujemy nauki. To bardzo wa¿ne.

Nie zawsze nam siê to udaje. Czêsto krytykujemy innych
praktykuj¹cych, zazdroœcimy im. Nasze osobiste sprawy sta-
j¹ siê dla nas najwa¿niejsze, dochodzi do k³ótni nawet o ma³o
istotne rzeczy. Gdy tak siê stanie, samaja mo¿e zostaæ znisz-
czona i mo¿e to doprowadziæ do odrodzenia siê w ni¿szych
œwiatach.
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Pragnienie, by wci¹¿ szukaæ czegoœ nowego mo¿e byæ
czymœ naturalnym w œwiatowym kontekœcie (to oczywiste,
¿e chcemy siê rozwijaæ), ale nie jest czymœ w³aœciwym
w odniesieniu do dharmy. Gdy mamy takie podejœcie do prak-
tyki, nasza wiara i szacunek zmniejszaj¹ siê coraz bardziej,
rozwija siê jedynie nasza duma. Zaczynamy myœleæ, ¿e jeste-
œmy lepsi od innych, ¿e nale¿y nam siê wiêcej, poniewa¿ je-
steœmy bardziej zaawansowani. Rozwijamy w ten sposób
bardzo z³¹ postawê.

Przyjmujê schronienie,
Rozwijam bodhicittê i modlê siê,
A jednak oddanie i wspó³czucie
Nie powstaj¹ w g³êbi mego serca.
Mój stosunek do dharmy oraz pozytywne dzia³ania
S¹ czysto powierzchowne.
Sta³y siê one rutyn¹,
Nie przejmujê siê nimi do g³êbi.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Aby to, co czyniê, zawsze by³o zgodne z dharm¹.

Wszystkie praktyki zaczynamy od przyjêcia schronienia
i rozwiniêcia bodhicitty – przyjmujemy schronienie w Trzech
Klejnotach i przyrzekamy wyzwoliæ wszystkie czuj¹ce isto-
ty. Jednak jeœli recytujemy te modlitwy nie maj¹c prawdzi-
wego zaufania do Trzech Klejnotów, to nasza praktyka bê-
dzie nieskuteczna. Nie mamy bowiem wspó³czucia dla czu-
j¹cych istot. Wypowiadamy jedynie s³owa modlitw i nie od-
czuwamy g³êboko ich znaczenia. Mo¿na robiæ du¿¹ iloœæ prak-
tyk nie docieraj¹c do ich prawdziwego sensu. Takie praktyki
nie s¹ w stanie przekszta³ciæ naszych umys³ów.
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Prosimy wiêc lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy rozwinê-
li oddanie i wspó³czucie. Wtedy nasza praktyka stanie siê
szczera, bêdzie mog³a wp³yn¹æ na nasze umys³y, przekszta³-
ciæ je i doprowadziæ nas do oœwiecenia.

Ca³e cierpienie pochodzi
Z po¿¹dania szczêœcia wy³¹cznie dla siebie.
Powiedziano, ¿e stan buddy osi¹ga siê
Dziêki myœleniu o dobru innych.
Co prawda pobudzam najwy¿sz¹ bodhicittê,
Ale i tak myœlê tylko o sobie.
Nie doœæ, ¿e nie przysparzam innym po¿ytku,
To na dodatek z obojêtnoœci¹
Przyczyniam siê do ich cierpienia.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym potrafi³ wymieniæ siebie na innych.

Wszystkie czuj¹ce istoty chc¹ osi¹gn¹æ szczêœcie i unik-
n¹æ cierpienia. Przez ca³e swoje ¿ycie szukaj¹ szczêœcia, lecz
go nie znajduj¹. Nie znaj¹ bowiem prawdziwej przyczyny
cierpienia, ani te¿ przyczyny szczêœcia, któr¹ s¹ szlachetne
uczynki. Nie widz¹ ró¿nicy miêdzy szczêœciem wzglêdnym i
ostatecznym.

Szczêœcie wzglêdne, którego czasami doœwiadczamy, jest
nietrwa³e. Powinniœmy d¹¿yæ raczej do trwa³ego, ostatecz-
nego szczêœcia. Gdy je osi¹gniemy, nie zmieni siê ono ju¿
nigdy. Aby osi¹gn¹æ taki doskona³y stan, powinniœmy wyko-
nywaæ szlachetne uczynki. Je¿eli bêdziemy zabiegaæ jedynie
o nietrwa³e szczêœcie, to tylko zwiêkszy siê iloœæ przeszka-
dzaj¹cych uczuæ w naszym umyœle, a i tak nie osi¹gniemy
szczêœcia, którego pragniemy. Próbujemy je stworzyæ
w naszym codziennym ¿yciu, w zwi¹zkach z innymi ludŸmi,
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lecz nie mo¿emy osi¹gn¹æ go bez wykonywania negatyw-
nych dzia³añ, które stwarzaj¹ tylko coraz wiêcej cierpienia.

Musimy wiedzieæ, ¿e cierpienie to nie tylko to, co zwykle
nazywamy cierpieniem, ale tak¿e nietrwa³e szczêœcie. Aby
osi¹gn¹æ szczêœcie ostateczne, musimy rozwin¹æ bodhicittê,
pragnienie osi¹gniêcia oœwiecenia dla dobra wszystkich istot.
Musimy chcieæ tego naprawdê szczerze. Gdy bêdziemy tyl-
ko mówiæ o rozwijaniu bodhicitty i nadal myœleæ jedynie
o sobie i w³asnych pragnieniach, nie bêdziemy naprawdê po-
magaæ innym, lecz tylko ich raniæ.

Prosimy wiêc lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy napraw-
dê mogli wymieniæ siebie na innych.

W praktyce rozwijania bodhicitty wyobra¿amy sobie, ¿e
wszystko, co mamy dobrego, dajemy innym, dzielimy siê tym
z innymi. Wyobra¿amy sobie, ¿e wszystkie te dobre rzeczy –
w postaci bia³ego œwiat³a, które wydychamy – p³yn¹ od nas
do innych. Myœlimy tak¿e, wdychaj¹c czarne œwiat³o, ¿e od-
bieramy od innych istot wszystkie ich cierpienia, trudnoœci i
przeszkody. Ta praktyka nazywa siê wymienianiem siebie na
innych.

Tak wiêc prosimy lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy mo-
gli wykonywaæ tê praktykê z powodzeniem.

Lama jest ucieleœnieniem buddy;
Ja jednak traktujê go jak zwyk³ego cz³owieka.
Zapominam o jego dobroci
Udzielania mi g³êbokich nauk.
Je¿eli nie daje mi tego, czego chcê,
Tracê do niego zaufanie.
Jego dzia³ania i zachowanie zostaj¹ przes³oniête
Przez moje w¹tpliwoœci i b³êdne pogl¹dy.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
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Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Aby niesplamione oddanie wci¹¿ we mnie wzrasta³o.

W wad¿rajanie szczególnie podkreœla siê fakt, ¿e lama
jest esencj¹ wszystkich buddów trzech czasów. Jeœli ktoœ
nie potrafi widzieæ lamy w taki sposób, to bardzo trudno
bêdzie mu otrzymaæ b³ogos³awieñstwo i skutecznie prakty-
kowaæ. Gdy ktoœ nie umie postrzegaæ lamy jako buddy, to
jest tak, jakby w ogóle nie mia³ lamy, jakby nie mia³ ¿adne-
go duchowego przewodnika. Nawet jeœli ktoœ taki otrzymu-
je wiele ró¿nych nauk, to nie bêdzie mia³ do nich zaufania i
niczego siê nie nauczy.

Czêsto na pocz¹tku czujemy silny zwi¹zek z lam¹, mamy
do niego du¿e zaufanie, kierujemy siê jego radami i jesteœmy
pe³ni entuzjazmu. Jednak jeœli nie bêdziemy praktykowaæ we
w³aœciwy sposób, nie otrzymamy b³ogos³awieñstwa. Je¿eli
nie bêdziemy wci¹¿ widzieæ lamy jako buddy, nasz pocz¹t-
kowy entuzjazm i zaufanie stopniowo zmalej¹ i w koñcu
znikn¹. Zniszczy to ca³kowicie nasz¹ praktykê – nie otrzy-
mamy ¿adnego b³ogos³awieñstwa, poniewa¿ nie widzimy
lamy jako buddy; nie uzyskamy ¿adnego po¿ytku z praktyki,
bowiem nie mamy do niej zaufania.

Prosimy wiêc lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy rozwinê-
li prawdziw¹ wiarê i oddanie.

Mój w³asny umys³ jest budd¹,
Lecz nie potrafiê tego rozpoznaæ.
Myœli s¹ dharmakaj¹, ale nie rozumiem tego.
Oto nie stworzony, pierwotny stan –
Nie potrafiê w nim spocz¹æ.
Prawdziw¹ natur¹ jest spoczêcie w samym sobie,
Ale nie mam do tego zaufania.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
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Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Aby mój umys³ spontanicznie siê wyzwoli³.

Stan buddy to natura naszego umys³u. Ró¿nica miêdzy
budd¹, a zwyk³ymi istotami polega na tym, ¿e budda rozpo-
zna³ naturê swojego umys³u, a zwykli ludzie jeszcze nie. Nie
nale¿y myœleæ, ¿e budda jest czymœ ró¿nym od nas, ró¿nica
le¿y tylko w stanie umys³u. Nasze umys³y s¹ zaciemnione.
Przyczyn¹ tego s¹ przeszkadzaj¹ce emocje i negatywne dzia-
³ania. Jesteœmy pe³ni pomieszania i nie mo¿emy dostrzec
natury naszego umys³u. Budda to ktoœ, kto oczyœci³ wszyst-
kie zaciemnienia.

Istot¹ ka¿dej myœli jest pustka, dharmakaja. Je¿eli nie wie-
my tego, to wci¹¿ pod¹¿amy za myœlami i uwa¿amy je za coœ
wa¿nego. Jedna myœl tworzy drug¹ i ca³y czas jesteœmy nimi
poch³oniêci. Gdy jednak ujrzymy prawdziw¹ naturê myœli,
bêdziemy mogli pozostawiæ umys³ w naturalnym stanie, na-
wet gdy myœli bêd¹ siê pojawiaæ.

Je¿eli nie bêdziemy mieæ zaufania do tego, ¿e istot¹ umy-
s³u jest dharmakaja, mo¿e nam siê wydawaæ, i¿ podczas me-
dytacji musimy wytworzyæ jakiœ stan i coœ osi¹gn¹æ. Takie
podejœcie nie bêdzie w³aœciwe. Powinniœmy mieæ zaufanie
do tego, ¿e natura buddy tkwi w nas, jest naturalnym stanem
naszego umys³u. Powinniœmy jedynie pozwoliæ naszemu
umys³owi osi¹œæ w tym naturalnym stanie. Wtedy urzeczy-
wistnimy dharmakajê.

Œmieræ przyjdzie na pewno, ale nie jestem w stanie
Wzi¹æ sobie tej prawdy do serca.
Œwiêta dharma jest z pewnoœci¹ po¿yteczna,
Lecz nie potrafiê jej w³aœciwie praktykowaæ.
Karma i jej skutki s¹ rzeczywist¹ prawd¹,
Ale nie wiem, czego nale¿y siê podj¹æ,
A z czego zrezygnowaæ.
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Uwa¿noœæ i bycie œwiadomym
S¹ bez w¹tpienia niezbêdne,
Jednak nie jestem w stanie ich utrzymywaæ,
Wci¹¿ bowiem rozpraszaj¹ mnie
Przeszkadzaj¹ce uczucia.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym utrzymywa³ nierozproszon¹ uwa¿noœæ.

Wszystko, co siê rodzi, umiera. Dotyczy to tak¿e nas sa-
mych. Nawet Budda musia³ umrzeæ. Powinniœmy byæ wci¹¿
œwiadomi tego, ¿e mo¿emy umrzeæ w ka¿dej chwili, a tak¿e
wierzyæ w to, ¿e praktykowanie dharmy za ¿ycia pomo¿e nam
w chwili œmierci. Aby dharma przynios³a nam po¿ytek, mu-
simy j¹ jednak szczerze praktykowaæ. Nie wystarczy recyto-
wanie pustych s³ów. Musimy tak¿e wykonywaæ pozytywne
dzia³ania i unikaæ negatywnych – czyli kierowaæ siê prawem
karmy, a tak¿e rozwijaæ przytomnoœæ, uwa¿noœæ umys³u.
Musimy byæ ca³kowicie œwiadomi tego, co robimy
i czujemy. To warunek powodzenia w praktyce.

Dlatego prosimy lamê o b³ogos³awieñstwo, abyœmy roz-
winêli uwa¿noœæ.

Z powodu wczeœniejszych z³ych dzia³añ
Urodzi³em siê pod koniec ciemnej epoki.
Wszystko, co wczeœniej czyni³em,
Sta³o siê przyczyn¹ moich cierpieñ.
Z powodu przebywania
W towarzystwie z³ych przyjació³
Pada na mnie cieñ z³ych uczynków.
Moje pozytywne zachowanie zosta³o rozproszone
Bezsensown¹ gadanin¹.
Lamo, myœl o mnie!



47

Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Pob³ogos³aw mnie,
Abym móg³ praktykowaæ dharmê z g³êbi mego serca.

¯yjemy obecnie w ciemnych czasach, w których umys³y
istot s¹ szczególnie mocno zaburzane przez przeszkadzaj¹ce
emocje. Wiêkszoœæ osób praktykuj¹cych dharmê doœwiadcza
ró¿nych przeszkód. Musimy byæ bardzo uwa¿ni i staraæ siê
uwolniæ od z³ych wp³ywów. Musimy tak¿e bardzo pilnie przy-
gl¹daæ siê ludziom, z którymi praktykujemy. Je¿eli mamy
dobrych duchowych przyjació³, to bêd¹ oni wywieraæ na nas
pozytywny wp³yw i ³atwo nam bêdzie praktykowaæ dharmê.
Jednak je¿eli mamy z³ych przyjació³, którzy wykonuj¹ nega-
tywne dzia³ania, bêdziemy pod¹¿aæ za nimi, a nasze umys³y
stan¹ siê jeszcze bardziej pomieszane. Powinniœmy tak¿e sta-
raæ siê nie traciæ czasu na bezu¿yteczne dzia³ania – ró¿ne
œwiatowe aktywnoœci nie zwi¹zane z dharm¹. Powinniœmy
jak najwiêcej s³uchaæ nauk i praktykowaæ.

Prosimy wiêc lamê o wspó³czucie, abyœmy nabrali prawdzi-
wego zapa³u do praktyki i mogli praktykowaæ bez przeszkód.

Na pocz¹tku nie myœla³em o niczym innym,
Jak tylko o dharmie,
Jednak owoc tego staje siê przyczyn¹ odrodzenia
W ni¿szych œwiatach.
Plon wyzwolenia zosta³ zniszczony gradem
Negatywnych dzia³añ.
Ja i wszyscy inni, którzy s¹ tak samo „nieokrzesani”,
Niew³aœciwie rozumiemy ostateczny cel.
Lamo, myœl o mnie!
Spójrz na mnie ze wspó³czuciem.
Daj mi swoje b³ogos³awieñstwo,
Abym praktykowa³ dharmê a¿ do urzeczywistnienia.
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Na pocz¹tku, gdy dopiero zaczynamy praktykê, jesteœmy
bardzo entuzjastycznie nastawieni do dharmy, myœlimy, ¿e
jest to wspania³a nauka, wydaje siê nam, i¿ to najbardziej
zdumiewaj¹ca rzecz, jak¹ kiedykolwiek odkryliœmy. Prakty-
ka przychodzi nam wtedy ³atwo. Po jakimœ czasie rozprasza-
my siê i nasz entuzjazm s³abnie z dnia na dzieñ. Dzieje siê
tak, bo brak nam stabilnej wiary i zaufania. Próbujemy prak-
tykowaæ, lecz za ka¿dym razem napotykamy jakieœ przeszko-
dy. W koñcu przestajemy robiæ cokolwiek.

W tekœcie podany zosta³ przyk³ad z ziarnem zbo¿a. Zasie-
wamy ziarno, a kiedy zaczyna ono kie³kowaæ, przychodzi
nagle mróz i je niszczy. Rinpocze powiedzia³, ¿e czêsto zda-
rza siê w Tybecie latem, i¿ nagle spada temperatura i niszczy
kie³kuj¹ce zbo¿e. Na pocz¹tku poœwiêcamy wiele czasu prak-
tyce dharmy. Nasza wiara jednak nagle znika i wszystko, co
robiliœmy wczeœniej, zostaje zniszczone. Dlatego prosimy
lamê o b³ogos³awieñstwo, aby tak siê nie sta³o, abyœmy prak-
tykowali do samego koñca.

Ostatnie linijki modlitwy (znajduj¹ce siê w tekœcie s³u¿¹-
cym do praktyki) nie wymagaj¹ ¿adnego komentarza, powta-
rzaj¹ one jedynie g³ówne tematy poszczególnych wersów.

Rinpocze doda³ jeszcze, ¿e bardzo wa¿ne jest praktyko-
wanie tej, jednej z bardziej znanych w tradycji Kagju, modli-
twy. Mo¿na j¹ recytowaæ codziennie lub od czasu do czasu,
gdy czujemy potrzebê wzbudzenia w sobie oddania lub na-
wi¹zania bli¿szego kontaktu z lam¹.




