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Informacja o procesie mediacyjnym i aktualnej sytuacji w Sanghaloce
od Guhyavajry (prezydenta1 ośrodka Wspólnoty Buddyjskiej Triratna w Krakowie)
Przyjaciele,
Jak większość z Was wie, od września 2017 mamy do czynienia z nierozwiązanym problemem
pomiędzy ordynowanymi2 członkami Wspólnoty Buddyjskiej Triratna w Polsce. Od tej pory Jinaraja
na prośbę pozostałych ordynowanych nie naucza w ramach ośrodka Sanghaloka w Krakowie i
naszej grupy w Warszawie oraz nie uczestniczy w odbywających się tam zajęciach grupowych.
Przez okres od września 2017 ordynowani członkowie Triratny w Polsce (Nityabandhu, Śāntaka i
Paramashanti) oraz dodatkowo kilka osób z długim stażem ordynacji w Triratnie, spoza Polski, a
także Jinaraja, próbowało rozwiązać ten konflikt.
We wrześniu 2018 na prośbę Kolegium Preceptorów3, Jnanasiddhi – będącą ordynowaną członkinią
Triratny z Anglii, a jednocześnie specjalistką od mediacji wg metody Restorative Process –
zainicjowała proces mediacyjny pomiędzy wyż. wym. ordynowanymi z Polski.
W maju 2019 Jnanasiddhi napisała mi, że otrzymała mejla od Jinarajy. Poinformował on ją, że w
jego odczuciu nie jest w stanie dalej uczestniczyć w procesie mediacyjnym. Jnanasiddhi stwierdziła,
że w tej sytuacji nie może już w żaden sposób pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu.
W społeczności duchowej tak kulturowo zróżnicowanej jak Triratna, posiadającej ośrodki i grupy w
40 krajach, obejmującej ludzi mówiących przynajmniej 28 językami, i w której praktykuje ponad
2000 ordynowanych członków i dziesiątki tysięcy członków szerszej Sanghi, zdarzają się czasem
nierozwiązane konflikty. Taka jest natura ludzka, nawet przy najlepszych intencjach i z mettą4.
W Triratnie przykładamy ogromną wagę do przyjaźni i komunikacji między ludźmi, więc konflikt w
Sandze jest czymś szczególnie trudnym. W tym konkretnym przypadku i biorąc pod uwagę warunki,
w których przyszło nam działać, uważam że uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy [aby zaradzić tej
sytuacji]. Z uwagi na to, ale również na fakt, że ten bolesny i trudny proces odbił się negatywnie na
wszystkich w nim uczestniczących, nadszedł czas, by go zakończyć i rozpocząć nowy etap.
Jednym z wymagań stawianych ordynowanym członkom, uczącym w ośrodkach Triratny jest to, że
powinni pozostawać w harmonii z innymi lokalnymi ordynowanymi, a także z ordynowanymi o
długim stażu w Triratnie, spoza ośrodka, ale sprawującymi nad nim pieczę lub związanymi z nim.
Ponieważ w tym przypadku Jinaraja nie pozostaje w harmonii z takimi osobami, musimy ze
smutkiem zaakceptować fakt, że nie może uczyć pod auspicjami Triratny w Polsce. Ta sytuacja może
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W Triratnie każdy ośrodek ma tzw. prezydenta czyli dającą wsparcie i obiektywność, doświadczoną ordynowaną
osobę z zewnątrz ośrodka. Prezydentem Sanghaloki jest Guhyavajra, Nowozelandczyk mieszkający do 2019 w
Sztokholmie. [wszystkie przypisy pochodzą od tłumaczy]
Trzon Wspólnoty Buddyjskiej Triratna stanowi wspólnota osób ordynowanych tzn osób w pełni zaangażowanych w
praktykę buddyjską w Triratnie.
Preceptors' College – grono ordynowanych członków Wspólnoty Buddyjskiej Triratna wyłonionych spośród
najbardziej doświadczonych z nich, sprawujących różne funkcje duchowe i kierownicze w Triratne. m.in. pieczę nad
ordynacjami.
Życzliwość, przyjazne nastawienie, które rozwija się jako część praktyki buddyjskiej.

się oczywiście zmienić w przyszłości.
Patrząc w przyszłość: ordynowana z Australii, Vidyatara spędza teraz w Polsce 9 miesięcy każdego
roku, a w lipcu 2019 pierwszych troje ‘wychowanków Sanghaloki’ wróci z odosobnień w Hiszpanii
jako nowo-ordynowani.
Przed nami wiele pracy, którą trzeba włożyć w pogłębianie własnej praktyki, kultywowanie Sanghi i
rozpowszechnianie Dharmy dla dobra wszystkich istot. W Sanghaloce w Krakowie oraz w
Warszawie mamy tętniące życiem i przyjazne społeczności praktykujących, ludzi ucieleśniających
we własnym życiu praktykę buddyjską, i łączących ją z tym, co najlepsze w polskiej kulturze. Nie
mam wątpliwości, że za jakiś czas te Sanghi w Krakowie i Warszawie w pełni rozkwitną, a
zainspirowane nimi, powstaną inne społeczności Triratny w całym kraju.
Mam nadzieję, że to co napisałem, rzuca światło na aktualną sytuację w Triratnie w Polsce. Jeśli
macie jakiekolwiek pytania czy uwagi, lub jeśli coś Was niepokoi w związku z tą sprawą,
skontaktujcie się ze mną przez mejla; bardzo chętnie się też spotkam podczas wizyty w Krakowie na
początku sierpnia [2019]. Możecie również porozmawiać z każdą z osób ordynowanych w
Sanghaloce lub prowadzącą grupę w Warszawie, jeśli tylko chcecie.
Z mettą,
Guhyavajra
Prezydent Sanghaloki (ośrodka buddyzmu Triratny Sanghaloka w Krakowie)
e-mail: dh.guhyavajra@gmail.com

(Tłum: Nityabandhu i Śāntaka)

