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1.1.1
Studium Dharmy jako praktyka duchowa

Rok pierwszy skompilowany przez Wadanję
Wprowadzenie
Głównym celem tego kursu jest pomoc ludziom w doskonaleniu ich życia i stanów
mentalnych, nie zaś dostarczenie informacji na temat buddyzmu jako pożywki dla czysto
intelektualnych zainteresowań. By praktykować Dharmę, musimy ją znać, a idee
buddyjskie mają same w sobie transformacyjną moc, zmieniając nasze postrzeganie
świata, a przez to – nasze uczucia i działania.
Niniejszy kurs będzie zatem zawierać rozbudowany element czytania tekstów,
zastanawiania się nad nimi i dyskutowania o nich. Istotne jest jednak, byśmy na wstępie
nie przyjmowali naszej zwykłej postawy wobec tego, co nazywamy „studiowaniem”,
niosącej ze sobą poczucie rywalizacji, niższości czy angażowanie wyłącznie krytycznego,
racjonalnego intelektu zamiast całej swojej istoty.
Poniższy tekst, oparty na mowie Padmawadżry, oferuje bardziej twórcze podejście do tego,
co zwykliśmy nazywać „studiowaniem”, widząc to jako „omawianie Dharmy” – kluczową i
uświęconą zwyczajem duchową praktykę, która rodzi różne inspiracje, rozwija mądrość,
tworzy społeczność duchową i ujmuje w ramy naszą pracę nad własnym nawykowym
funkcjonowaniem.

Obraz na pierwszej stronie: Johannes Vermeer, Astronom, fragment.

Omawianie Dharmy
Oparte na mowie Padmawadżry Omawianie Dharmy oraz materiałach dodatkowych
Dla wczesnych buddystów „omawianie Dharmy” (Dharma-katha) było ważną praktyką.
Dharma-katha oznacza mówienie o dharmie, dyskusje oparte na Dharmie, nawiązywanie
kontaktów poprzez Dharmę. Oznacza powoływanie się na idee, ideały, sformułowania i
symbole Dharmy dla zawiązania wspólnej komunikacji.
W Meghija Sutta Budda opisuje Dharma-kathę jako jedną z pięciu rzeczy (obok medytacji),
które, jeśli „serce nie dojrzało jeszcze do Oswobodzenia, prowadzą je do dojrzałości”.
Omawianie Dharmy jest równie istotne, jak medytacja. Nie jest to opcjonalny dodatek.
W tym momencie ktoś może zaoponować, że doświadczanie prawdy w buddyzmie
wymaga wykraczania poza słowa i pojęcia. Ale przedwczesne „przywoły-wanie
pozasłownego” samo w sobie nas nie wyzwoli. Zanim to uczynimy, musimy uwolnić się z
okowów wiążących nas pojęć i poglądów na świat, żywionych przez nas nawet
nieświadomie. Stopniowo nieświadome poglądy są zastępowane przez świadomie
wybrane przez nas idee sprzyjające oswobodzeniu i pomagające wieść bardziej duchowe
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życie. Dopiero dokonawszy tego, będziemy w stanie całkowicie wykroczyć poza pojęcia.
Jeśli zbyt wcześnie „przywołamy bezsłowne”, tj. zanim przejdziemy przez ten proces,
pozostaniemy po prostu dalej więźniami nieświadomych poglądów, jakie zostały nam
wpojone przez rodzinę, przyjaciół, system edukacji, społeczeństwo itd. Cytując Przebudzenie
się wiary w mahajanie: „Słów używamy, by wyzwolić się od słów, póki nie osiągniemy
czystej, bezsłownej esencji”.
Transformująca moc kontaktu z Dharmą
Studiując tekst pochodzący od umysłu bardziej rozwiniętego duchowo od naszego,
poznajemy taki umysł – wkraczamy w wyższy świat. W grupie omawiającej dany tekst
możemy spędzić sporo czasu z naszymi duchowymi przyjaciółmi żyjący-mi w tym
wyższym świecie, pomagając sobie nawzajem doświadczyć tego świata jak najpełniej. Ów
kontakt ze światem wyższym stanowi transformujące doświadczenie. Może wprowadzić
nas w wyższe stany mentalne tak samo jak dowolna praktyka medytacyjna. W kanonie
palijskim 1 jest więcej przypadków osiągnięcia nowego poziomu wskutek zetknięcia się z
Dharmą, aniżeli dzięki medytacji! (Późniejsze przykłady to choćby Hui Neng czy
Sangharakszita, którzy obaj doświadczyli wglądu dzięki zetknięciu się z Diamentową Sutrą).
Bez odpowiedniego podejścia nie da się jednak skorzystać z tranformującego efektu
Dharmy. Musimy stale mieć na uwadze, że wkraczamy w pewien wyższy świat i otwierać
się na atmosferę i magię, a nie skupiać jedynie na pojęciach.
Trzeba też wykształcić w sobie postawę szacunku i pokornej akceptacji, że tekst pochodzi
od kogoś wyżej od nas rozwiniętego. Jeśli nie podobają nam się pewne aspekty treści,
musimy dopuszczać możliwość, że tego typu reakcje więcej mówią o nas niż o
Rzeczywistości. Nie znaczy to, że musimy niewolniczo przytakiwać, warto jednak
utrzymywać otwarty umysł, objawiając chęć wypróbo-wania nieznanych perspektyw
patrzenia na świat. Tego rodzaju podejście do tekstu stanowi samo w sobie praktykę
wglądu. Często nasze poglądy są bardziej związane z uprzednim warunkowaniem aniżeli z
dogłębną refleksją. Gdy nie spodoba nam się jakaś myśl, bardzo pomocne bywa zadanie
sobie pytania, czemu tak się dzieje. Szczerą i prawdziwą odpowiedzią może się okazać np.:
„bo myślę o sobie jako takim-a-takim rodzaju osoby”, „bo całe moje wykształcenie wpoiło
mi pogląd odmienny”, „bo w kręgach, w jakich się poruszam, wszyscy myślą inaczej”, albo
„gdybym naprawdę się tym przejął, musiałbym dokonać takiej zmiany, na jaką nie jestem
jeszcze gotowy”. Podobna szczerość wobec siebie to krok w kierunku wyzwolenia się od
ustalonego obrazu siebie, co stanowi istotny aspekt wglądu.
Studia nad Dharmą dają inspirację
Kiedy zanurzamy się w dharmicznym tekście, wchodzimy w świat bardziej rozwiniętego
umysłu. Wkraczamy w wyższy świat, a wyższy świat jest inspirujący, choć bywa też
wymagający! Studiowanie tekstu można uczynić bardziej twórczym dla siebie i innych,
jeśli przygotuje się kilka punktów do przedstawienia w grupie. Mogą to być fragmenty
tekstu uznane przez nas za szczególnie natchnione i otwierające oczy, przypadki z
własnego życia obrazujące dany przedmiot dyskusji albo sposoby wykorzystania tekstu
tak, by pomógł w praktykowaniu. Zastanawianie się nad tym przed spotkaniem stanowi
akt hojności wobec grupy, i jeśli każdy tak się przygotuje, wspólny namysł będzie
ożywiony i inspirujący.

1

Kanon Palijski jest zbiorem nauk Buddy oraz reguł życia zakonnego spisanym w języku palijskim. Stanowi
podstawęnauczania w pochodzącej z południowo-wschodniej Azji szkole buddyzmu Therawady.
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Refleksja nad Dharmą rozwija mądrość
Tradycyjnie rozróżniamy trzy stopnie rozwoju mądrości:

•
•
•

Śruta-maji-pradżnia – mądrość poprzez słuchanie i uczenie się;
Cinta-maji-pradżnia – mądrość poprzez myślenie i refleksję;
Bhawana-maji-pradżnia – mądrość poprzez medytacyjny wgląd.

Ostatnia z nich to „prawdziwa” mądrość, ale dla niemal wszystkich normalnych istot
pozostałe stopnie to konieczne etapy, bez których ów najwyższy poziom mądrości nigdy
nie następuje.
Śruta-maji-pradżnia
Musimy słuchać i uczyć się podstawowych nauk. Jako praktykujący buddyści powinniśmy
znać najważniejsze sformułowania na pamięć – wskazania, przeszkody, poziomy Pójścia po
Schronienie, poziomy mądrości itd. Jeśli nauczymy się tego dobrze na pamięć, stanie się to
składową naszego myślenia i wpłynie na sposób, w jaki żyjemy w świecie. A taka jest
zasadnicza funkcja studiowania.
By rozwinąć mądrość na tym poziomie, potrzebujemy przede wszystkim mieć jasność, o
czym mówi studiowany tekst, niezależnie od naszych reakcji na tenże tekst. W tym celu
zwykle pomocne jest robienie notatek, rozbierających tekst na główne punkty i główne
dharmiczne sformułowania. Pozwoli to nam iść na wspólne zajęcia w poczuciu pewności,
że orientujemy się w istotnych punktach tekstu i będziemy w stanie w razie potrzeby
przedstawić reszcie grupy jego zarys.
Niektórzy ludzie po trudnych przejściach z systemem edukacji mają z tym kłopoty. Tu
właśnie jest pole do popisu dla innych członków Sanghi, którzy mogą pomóc. Jeśli proces
czytania i sporządzania notatek sprawia trudność, warto przejść przez tekst z inną osobą,
wyłuskując wspólnie główne punkty, i dzięki temu pokonywać własny brak pewności
siebie i brak doświadczenia w tej dziedzinie.
Cinta-maji-pradżnia
Ten poziom mądrości powstaje dzięki myśleniu i refleksji. Oznacza to zastanawianie się
samemu nad Dharmą, ale wspólne dyskutowanie tekstu z innymi buddystami to również
skuteczna metoda rozwijania tego poziomu mądrości – dla większości ludzi to niezbędny
element w całym procesie. Wszyscy bowiem odnosimy korzyści z obcowania z różnymi
temperamentami, różnym doświad-czeniem życiowym, odmienną wyobraźnią; widzimy
dzięki temu przedmiot rozmowy z wielu perspektyw. Łatwiej też utrzymać wigor i wysoki
poziom zainteresowania podczas dyskusji niż podczas samotnej refleksji. Jak wcześniej
sugerowałem, każdy może mieć swój wkład w takie dociekanie, jeśli przyjdzie na zajęcia
uzbrojony w świadomość węzłowych punktów, które warto podkreślić.
Bhawana-maji-pradżnia
Niekiedy grupa studiująca Dharmę zdaje się wkraczać na terytorium magiczne – wspólne
zbliżanie się do Prawdy, kiedy zapominamy o sobie, kiedy wszyscy zdajemy się być jednym
umysłem o wielu ciałach i kiedy zyskujemy poczucie żywej i odmieniającej życie duchowej
prawdy stojącej za słowami nauk. To właśnie graniczy z bhawana-maji-pradżnia. By w
pełni rozwinąć ten stopień mądrości, zwykle potrzeba nam medytacyjnej jasności i
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skupienia, ale dokonuje się ona również jako efekt głębokiego doświadczenia poprzednich
stopni: poznania Dharmy na poziomie intelektualnym i głębokiego nad nią namysłu, który
sprawia, że Dharma staje się częścią naszego myślenia i zaczyna przenikać nas całkowicie.
Dzięki temu w czasie medytacji przekształca nas ona w inne istoty.
Studia nad Dharmą sprzyjają budowaniu Sanghi
Studia nad Dharmą to okazja do tworzenia relacji z innymi buddystami w kontekście
dharmicznym, który przypomina nam o budowaniu relacji w oparciu o nasze wyższe ja –
wznoszeniu się na poziom mojego wyższego ja, by odnosić się do wyższego ja innych. Ów
rodzaj wzajemnych relacji opartych na tym, co w nas najdoskonalsze, stanowi jedną z
definicji Sanghi. Istotnym celem studiującej grupy jest budowanie mini-sanghi na tej
podstawie. Rozmowa o Dharmie pomaga przy tym bardziej niż rozmowa o sporcie, polityce,
codziennych wydarzeniach czy kłopotach osobistych, wszystko to dryfuje bowiem ku
staremu, normalnemu, niższemu ja, które towarzyszy nam w codziennym życiu.
Studiowanie w grupach daje możliwość pracy nad sobą
W każdej sytuacji grupowej na drodze do zbudowania sanghi stają zazwyczaj nasze
uwarunkowane reakcje, wspólnie z faktem, że inni ludzie „naciskają nasze guziki”. Grupa
studiująca Dharmę to świetne miejsce, by nad tym pracować, ponieważ jest bezpieczna,
wspierająca, motywująca, i nieustannie przypomina, że należy wykraczać poza swoje reakcje, a
nie im pobłażać. Budowanie sanghi to ćwiczenie się w samoświadomości i wykraczanie poza
własne nawyki.
Studiowanie „naciska guziki”, a grupy ludzi popychają nas ku naszym nawykowym rolom.
Powinniśmy skupiać się na sposobie naszego bycia w grupie (zwłaszcza na tym, jakie skutki
wywiera nasze zachowanie na otoczenie) w równym stopniu, co na samej dyskusji. Możliwe
reakcje w sytuacji wspólnego studiowania obejmują współzawodnictwo, kłótliwość,
nieśmiałość, wycofanie, niechęć wobec nieznanych idei itd. Możliwe role to bunt, usiłowanie
bycia liderem, grzeczny chłopiec/dziewczynka, adwokat diabła, wyższy obserwator,
besserwisser, cynik, pozer czy dżoker.
Musimy zadać sobie pytanie, jakie są nasze nawykowe reakcje i role w grupie. Powinniśmy
znaleźć dystans wobec siebie i spróbować być w grupie bardziej kreatywnie, by współtworzyć
harmonię i poczucie wzajemnej inspiracji. Kiedy traktujemy to właśnie tak, bycie częścią tego
rodzaju grupy staje się ćwiczeniem uważności, metty, komunikacji i wykraczania poza
nawykowe sposoby zachowania – staje się samo w sobie potężnym sposobem praktykowania
Dharmy.
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Kurs Dharmy dla mitrów
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Kim jest buddysta?

1.1.2
Kim jest buddysta?

Wprowadzenie
Stając się mitrami, uznajemy tym samym, że:
• Myślimy o sobie jako buddystach;
• Staramy się praktykować Pięć Wskazań Etycznych;
• Społeczność Buddyjska Triratna stanowi główny kontekst naszej praktyki,
przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Część 1. pierwszego roku tego kursu ma na celu pomóc nam w rozwinięciu pierwszej z tych
deklaracji, dając lepsze wyobrażenie, co to znaczy być buddystą.

Obraz na pierwszej stronie: Shiba Kokan, Spotkanie Japonii, Chin I Zachodu, fragment

Pytanie „co to znaczy być buddystą” niesie ze sobą pewną trudność. W tradycyjnym
buddyzmie nie istnieje ekwiwalent dla słowa „buddysta” (wyznawca buddyzmu). Na
Zachodzie angażowanie się w jakikolwiek „izm” oznacza zwykle, że trzeba zaakceptować
pewien zestaw przekonań i wierzeń. Buddyzm nie jest jednak „izmem” w tym sensie.
Buddyzm jest nie tyle „wiarą”, ile ścieżką praktyki. „Bycie buddystą” nie znaczy więc
koniecznie akceptacji jakiegoś zestawu idei. Znaczy to bardziej, że buddyzm wpłynął na
nasz sposób życia, że jesteśmy przekonani do buddyjskich praktyk, że buddyjskie idee
wywołują w nas żywy oddźwięk, czy wreszcie, że czujemy się związani z innymi
buddystami, których napotkaliśmy.
W czasach Buddy najbliższe stwierdzeniu „jestem buddystą” było „idę po Schronienie do
Buddy, Dharmy i Sanghi”. Ale gdy pierwszy raz spotkamy się z tym sformułowaniem,
prawdopodobnie nie będzie ono nic dla nas znaczyło. Potrzebujemy je odszyfrować,
przedostać się od dziwnie brzmiących słów do wewnętrznego doświadczenia, jakie za nimi
stoi. Do pewnego stopnia macie już za sobą podobne doświadczenie, w przeciwnym razie
nie bralibyście udziału w tym kursie. Doświadczenie to prowadzi do przemiany w naszym
obrazie świata, do przemiany w naszym sercu i jego priorytetach oraz do przemiany
w naszych działaniach.
Pierwsza część niniejszego kursu będzie zatem poświęcona odszyfrowaniu zdania „Idę po
Schronienie do Buddy, Dharmy i Sanghi”; pomoże powiązać to zdanie z naszym własnym
doświadczeniem, częściowo po to, by zyskać lepszy obraz, co znaczy być buddystą, a co
ważniejsze – by pogłębić i wzmocnić doświadczenie za tym stojące.
W poniższych wyjątkach z wykładów Sangharakszita wprowadza nas w znaczenie Pójścia
po Schronienie do Buddy, Dharmy i Sanghi. Używa przy tym dość przekornie terminu
„nawrócenie”. Dla niektórych ludzi słowo to zawiera niepożądany religijny nadbagaż,
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musimy jednak odsunąć to na bok i skupić się na jego właściwym znaczeniu, czyli
„przewrotu” wiodącego do zmiany priorytetów życiowych. W tekście tym Sangharakszita
mówi o „pójściu po Schronienie” do Buddy, Dharmy i Sanghi jako intensywnym
doświadczeniu całkowicie zmieniającym kierunek naszego życia. Być może nie odczuliście
aż tak głębokiego zaangażowania, ale to nie znaczy, że na pewnym poziomie nie "poszliście
po Schronienie", albo że nie możecie być buddystami. Doświadczenie pójścia po
Schronienie pojawia się na wielu różnych poziomach i mniej intensywne zaangażowanie
również stanowi istotne i wartościowe przeżycie. Możecie jednak odnieść korzyść z wiedzy,
czym w całej pełni jest "pójście po Schronienie do Trzech Klejnotów", i z refleksji nad
rewolucy-jnymi, wyzwalającymi skutkami, jakie miałoby tego rodzaju zaangażowanie.
Znaczenie „Pójścia po Schronienie”
Tekst złożony z fragmentów wykładów Sangharakszity: Pójście po Schronienie, Zaangażowanie
a społeczność duchowa, Wymiary Pójścia po Schronienie oraz Poziomy Pójścia po Schronienie.
„Nawrócenie” w buddyzmie
O „nawróceniu” w sensie duchowym myśli się popularnie jako zwróceniu się od
pogańskiego sposobu życia ku światłu „prawdziwej wiary”, ma ono jednak wyższe
i bardziej wartościowe znaczenie. Ogólne znaczenie tego słowa jego bez wątpienia jasne:
każdy słownik powie nam, że znaczy to po prostu „odwrócenie się”. A ruch ten pociąga za
sobą podwójny skutek: odwrócenie się od czegoś i zwrócenie się ku czemuś innemu.
„Nawrócenie” oznacza przejście od niższego do wyższego rodzaju życia, od życia świeckiego
do duchowego. Nawrócenie w tym sensie traktuje się często jako przemianę serca.
Jednym z najbardziej godnych uwagi przykładów nagłego nawrócenia jest przypadek zbója
Angulimali, który w przeciągu kilku dni zmienił się ze śmiertelnie niebezpiecznego
złoczyńcy w istotę wyzwoloną. Choć niektórzy ludzie doświadczają takich nagłych
przemian, nawrócenie może też przyjść bardziej stopniowo. Może przyjść „moment
nawrócenia”, doświadczenie to może być niespodziewane, nawet katastroficzne, ale potem
zaczyna nam świtać, że właściwie całe nasze życie zmierzało do tego momentu przez wiele
lat.
Niezależnie od tego, w jaki sposób do nas przychodzi, czy w przeciągu sekund, czy latami,
doświadczenie nawrócenia jest najwyższej możliwej wagi, wyznacza bowiem początek
naszego duchowego życia. Sens nawrócenia zasługuje więc na uważne spojrzenie.
„Pójście po Schronienie”
Pójście po Schronienie jest najprostszym aspektem nawrócenia w buddyzmie. Czym zatem jest
Pójście po Schronienie? Mimo że ów termin znajduje się w szerokim użyciu, może być nader
mylący przy pierwszym zetknięciu się z nim. Co kryje się za słowem „Schronienie”? I do kogo
lub czego „idzie się po Schronienie”? Najkrótsza odpowiedź brzmi, że praktykujący buddysta
idzie po Schronienie do Buddy, oświeconego nauczyciela; do Dharmy, czyli jego nauk
dotyczących ścieżki prowadzącej do Oświecenia; oraz do Sanghi, społeczności ludzi
podążającyh tą ścieżką w kierunku Oświecenia. Owe trzy Schronienia określa się ogólnie
Trzema Klejnotami.
Znaczenie „schronienia”
Zacznijmy od tego, o co chodzi z tym „schronieniem”? Przed czym to schronienie?
Tradycyjne wyjaśnienia nie pozostawiają tu wątpliwości: Trzy Klejnoty są Schronieniem
przed cierpieniem. Istnienie Buddy, Dharmy i Sanghi daje nam możliwość ucieczki przed
niespełnieniem, nietrwałością, warunkowością i „nierzeczywistością” świata, którego
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doświadczamy. Buddę, Dharmę i Sanghę nazywa się Trzema Klejnotami, ponieważ
reprezentują świat najwyższych wartości duchowych. Fakt istnienia tych wartości daje
nam możliwości rozwoju, ewolucji i postępu znacznie wykraczającego poza nasz obecny,
stosunkowo niski poziom. Trzy Klejnoty jako schronienia reprezentują możliwość
zupełnego wyzwolenia od cierpienia.
Nie jest językowym przypadkiem, że mówimy o „pójściu” pod schronienie. Nie wystarczy po
prostu zaakceptować Trzech Schronień; trzeba pójść po Schronienie. To działanie oznacza
totalną i bezwarunkową reorientację swego życia, egzystencji, własnych usiłowań, w kierunku
Trzech Klejnotów. Mówiąc: „idę po Schronienie”, nie tylko uznajemy, że Trzy Klejnoty to
najbardziej wartościowe zjawiska, jakie istnieją, ale też działamy zgodnie z tym rozpoznaniem.
Widzimy, że Trzy Klejnoty oferują możliwość przejścia do wyższego wymiaru duchowego,
toteż idziemy – całkowicie reorganizujemy i zmieniamy kierunek swojego życia w świetle tej
świadomości.
„Pójście po Schronienie” w czasach Buddy
Czytając pisma buddyjskie, odnosimy niekiedy wrażenie, że Dharma składa się z list. Bez
wątpienia nie było tak na początku. Wszystko było świeże, oryginalne, twórcze. Budda
mówił z głębin swego doświadczenia duchowego. Ukazywał Prawdę. Ukazywał ścieżki
wiodące do Oświecenia, a osoba, do której mówił, była głęboko zdumiona i poruszona.
W niektórych przypadkach nie była w stanie mówić albo dukała kilka niespójnych słów.
Coś przed nią odkryto. Zwaliło się na nią coś, co było ponad jej zwyczajną zdolnością do
rozumienia. Przez chwilę zaświtała jej w głowie Prawda i wstrząsnęło nią to. W tego
rodzaju sytuacjach pisma wielokrotnie mówią nam, że taka osoba wykrzyknęła:
Doskonale, Czcigodny, doskonale! Jak gdyby ktoś raz jeszcze ustanowił to, co zostało
obalone, albo ujawnił to, co było ukryte, albo pokazał drogę komuś zagubionemu, albo
wniósł lampę do ciemnej komnaty, mówiąc – „Ci, którzy mają oczy, niech zobaczą!” tak właśnie, na wiele sposobów, objawiła się Prawda za sprawą Czcigodnego.
On czy ona czują się głęboko poruszeni, i czasem objawia się to na zewnątrz. Dostają gęsiej
skórki, mogą nawet ronić łzy albo silnie drżeć na całym ciele. Mieli bowiem nadzwyczajne
doświadczenie, doświadczenie iluminacji. Mieli wspaniałe uczucie wolności,
oswobodzenia, jakby wielki ciężar spadł z ich barków albo zostali nagle wypuszczeni
z więzienia i mogli zobaczyć w końcu własną drogę. Zadający pytania słuchacz ma poczucie
duchowego odrodzenia, czuje się jak nowy człowiek.
A potem taka osoba żarliwie deklaruje z głębi swej wdzięczności:
Idę po Schronienie do Buddy! Idę po Schronienie do Dharmy! Idę po Schronienie
do Sanghi!
Widzimy teraz nie tylko, skąd się wzięło Pójście po Schronienie, ale też część z jego
ogromnego duchowego znaczenia. Jest to odpowiedź z głębi serca na nieodpartą prawdę,
nieodpartą rzeczywistość. Przekonujemy się wówczas całą istotą do prawdy, poddajemy się
jej, chcemy jej poświęcić całe życie.
Pójście po Schronienie zakłada naszą pozytywną reakcję (w istocie – totalną odpowiedź) na
duchowy ideał, gdy ów ideał objawia się przed oczyma naszego ducha. Jego przyciąganie
jest tak wielkie, że nie możemy postąpić inaczej, niż mu się poddać. Jak mówi Tennyson:
„Gdy widzimy Najwyższe, nie mamy wyjścia, musimy je pokochać”. Pójście po Schronienie
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trochę to przypomina. Widzieliśmy Najwyższe, nie mamy więc wyjścia, musimy je kochać,
musimy mu się poddać, musimy z pełnym przekonaniem do niego dążyć. Takie całkowite
zaangażowanie w to, co „Najwyższe”, decyduje o Pójściu po Schronienie. Dana osoba
poświęca się, bo wizja ukazana przez Buddę, wizja prawdy, wizja egzystencji, była tak
wielka, że można było tylko się jej oddać, całkowicie. Odtąd chciałaby żyć dla tej wizji.
Tak oto możemy się dowiedzieć, kto to był buddysta; takie było kryterium – buddystą był
ten, kto poszedł po Schronienie w odpowiedzi na Buddę i jego nauczanie. Buddystą był ten,
kto się poświęcił, oddał się Buddzie, Dharmie i Sandze. To było kryterium w czasach Buddy,
dwa i pół tysiąca lat temu, i to kryterium pozostaje takie samo dziś.
Przedmiot Schronienia jest trojaki; dotyczy Buddhy, Dharmy i Sanghi. Co znaczą te trzy
rzeczy? Poczucie poświęcania się temu, co „Najwyższe”, możemy rozumieć ogólnie, co
jednak konkretnie znaczy pójście po schronienie do Buddy, Dharmy i Sanghi?
Budda
Budda jest oświeconą istotą ludzką. Nie jest Bogiem, awatarem ani posłańcem Bożym. Jest
istotą ludzką, która własnym wysiłkiem osiągnęła szczyt ludzkiej doskonałości. Dostąpiła
niewymownego stanu, określanego przez nas jako Oświecenie, nirwana bądź stan buddy.
Kiedy idziemy po schronienie do Buddy, idziemy po schronienie do Buddy w tym sensie.
Nie chodzi po prostu o to, że podziwiamy go z dystansu. Różnica między nami a Buddą
może się zmniejszać, mimo że ciągle jest ogromna. Możemy się doń zbliżyć dzięki
podążaniu ścieżką, dzięki praktykowaniu Dharmy. My też możemy stać się tacy jak Budda dostąpić Oświecenia. Oto wielkie przesłanie buddyzmu. Każda istota ludzka podejmująca
wysiłek może stać się taka, jak Budda.
Idąc po Schronienie do Buddy, idziemy więc po Schronienie do niego jako żywego
ucieleśnienia ideału duchowego, który sami możemy zrealizować. Pójść po Schronienie do
Buddy to tak, jak powiedzieć: „Taki chcę być. To chcę osiągnąć. Chcę zostać oświecony. Chcę
rozwinąć w sobie pełnię mądrości i pełnię współczucia.” Pójście po Schronienie do Buddy
oznacza zaakceptowanie Buddy – stanu buddy – jako osobistego ideału duchowego, który
samodzielnie możemy osiągnąć.
Dharma
Dharma to ścieżka lub droga. To ścieżka wyższej ewolucji człowieka, jak to niekiedy
nazywałem, czyli etap czysto duchowego rozwoju poza i ponad zwykłą ewolucją
biologiczną. Dharma istnieje jako ścieżka w wielu różnych sformułowa-niach. Mówimy
o potrójnej ścieżce etyki, medytacji i mądrości, mówimy też o ścieżce sześciu doskonałości:
szczodrości, dyscypliny, cierpliwej wyrozumiałości, zapału, wyższej świadomości, oraz
mądrości – jest to ścieżka bodhisattwy.
Jest wiele różnych sformułowań, ale podstawowa zasada pozostaje ta sama. Ścieżka to
przede wszystkim droga wyższej ewolucji. Chodzi o wszystko to, co pomaga nam się
rozwijać. Nie należy utożsamiać Dharmy, czy ścieżki, z żadnym poszczególnym
nauczaniem. Wedle stwierdzenia samego Buddy, Dharma jest wszystkim, co przyczynia się
do rozwoju duchowego jednostki. Pójście po Schronienie do Dharmy oznacza oddanie się
temu, co pomaga rozwijać się duchowo, wzrastać ku Oświeceniu, ku stanowi buddy.
Jasne rozumienie jest konieczne, ale nie wystarczające. Pójście po Schronienie do Dharmy
wymaga nie tylko rozumienia doktryn, ale też rzeczywistej praktyki Dharmy poprzez
przestrzeganie buddyjskiej etyki, medytację i kultywowanie transcendentnej mądrości.
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Sangha
Sangha znaczy „społeczność duchowa”. Po pierwsze to wspólnota wszystkich, którzy są
duchowo bardziej od nas zaawansowani: wielkich bodhisattwów, arahantów, tych, którzy
weszli w strumień, itd. Razem stanowią oni arjasanghę, czyli społeczność duchową w
najwyższym sensie. Po drugie to wspólnota wszystkich buddystów – tych, którzy poszli po
Schronienie do Buddy, Dharmy i Sanghi 1. W przypadku arjasanghi pójście po Schronienie
do Sanghi oznacza otwarcie się na duchowy wpływ subtelnych istot do niej należących.
Oznacza to uczenie się od nich, czerpanie z nich inspiracji oraz ich czczenie. W odniesieniu
do sanghi w sensie bardziej zwyczajnym (jako społeczności wszystkich buddystów)
oznacza to zaś wzajemne pielęgnowanie duchowego braterstwa i pomaganie sobie na
ścieżce. Niekiedy niepotrzebna nam jest pomoc wysoce rozwiniętego bodhisattwy.
Potrzebu-jemy raczej zwykłego człowieka, nieco tylko bardziej rozwiniętego duchowo od
nas, albo po prostu nieco rozsądniejszego. Nazbyt często ludzie nie ustają w poszukiwaniach wielkiego guru, ale nie jego tak naprawdę potrzebują, nawet jeśli taka osoba
byłaby dostępna. Potrzebują pomocnej dłoni w miejscu, gdzie są teraz, na tym konkretnym
etapie ścieżki, i taka pomoc spokojnie może nadejść ze strony zwyczaj-nego buddysty.
Rzecz jasna nie można Schronienia w Sandze pojmować w izolacji od kontekstu Trzech
Klejnotów. Ci, który idą po Schronienie do Sanghi, w sposób konieczny idą też po
Schronienie do Buddy i do Dharmy. Rzeczywiste pójście po Schronienie do Sanghi jest
niemożliwe, jeśli ty i inni ludzie współtworzący Sanghę nie macie wspólnych ideałów
duchowych. Właśnie one wiążą was razem.
Ale stowarzyszanie się w jakiejś formie zgromadzenia nie wystarczy do utworzenia Sanghi.
Możemy się wszyscy zgadzać w kwestiach doktrynalnych i nawet mieć takie same
doświadczenia medytacyjne, to jednak nie czyni nas jeszcze sanghą. Sangha to kwestia
komunikacji – komunikacji na bazie ideałów duchowych. Jeśli dochodzimy do wniosku, że
nasze kontakty w pracy czy na imprezach są odrobinę pustawe, dzieje się tak dlatego, że
nie zachodzi tam porozumienie w oparciu o ideały duchowe. Możemy określić komunikację
zachodzącą w Sandze jako „żywotne uwrażliwienie na siebie nawzajem w oparciu o
wspólne ideały i zasady”. Komunikacja w kontekście Pójścia po Schronienie polega na
wspólnym zgłębianiu duchowego świata i zachodzi pomiędzy ludźmi będącymi w relacji
pełnej harmonii i uczciwości.
Najogólniej akceptowaną odmianą takiej komunikacji jest relacja między duchowym
nauczycielem a uczniem, ale to niejedyna jej forma. Może ona również zachodzić po prostu
między przyjaciółmi, czy też kaljana mitrami – dobrymi przyjaciółmi w sensie duchowym.
Pójście po Schronienie do Sanghi ma miejsce wtedy, kiedy ludzie dzięki wspólnemu
poświęceniu dla Buddy i Dharmy razem zgłębiają wymiar duchowy, którego nikt z nich nie
zgłębiłby samodzielnie.

❧

1 . W pewnych formach buddyzmu, szczególnie w szkole therawady z południowo-wschodniej Azji, sangha
odnosi się wyłącznie do mnichów i mniszek, co wyklucza ludzi wiodących życie świeckie. Wedle
Sangharakszity taki pogląd kładzie zbyt duży nacisk na kwestię stylu życia, a zbyt mały – na zaangażowanie
decydujące o tym, że dana osoba jest buddystą. W Triratnie używamy zatem słowa „sangha”” na określenie
wszystkich poważnie praktykujących członków społeczności, niezależnie od tego, czy wiodą życie
monastyczne, domowe, czy też praktykują samotniczo.
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Pytania do refleksji i dyskusji
1. Co znaczy dla ciebie bycie „buddystą”? Jak ma się to do opisanego przez Sangharakszitę
oddania dla Buddy, Dharmy i Sanghi?
2. Czy proces, który doprowadził cię do buddyzmu, był nagły, czy raczej stopniowy? Jakie
obejmował kroki?
3. Do czego „idą po schronienie” twoi niebuddyjscy znajomi? Do czego ty „dziesz po
schronienie” oprócz Trzech Klejnotów?
4. Z którym z Trzech Klejnotów czujesz najsilniejszą więź?
5. W jaki sposób „zreorganizowałeś swoje życie”, odkąd stałeś się buddystą? Czy są inne
jeszcze kierunki przemian, do których nie dotarłeś, a które chciałbyś zrealizować?
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Triratna
Kurs Dharmy dla Mitrów

Rok pierwszy

1.1.3
Budda: cel buddyzmu

1.1.3
Budda: cel buddyzmu

Wprowadzenie
Pierwszym z buddyjskich Schronień jest sam Budda. W kolejnych czterech częściach tego
kursu przyjrzymy się postaci Buddy, dociekając możliwych znaczeń „Pójścia po Schronienie
do Buddy” i próbując przez dziwne i być może obce słowa przedrzeć się do doświadczeń
przez nie nazywanych.
Znaczenie Buddy wynika nie z tego, kim był, ale z tego, jaki był. „Budda” to nie imię, to
tytuł oznaczający mniej więcej "tego, kto jest przebudzony". Znaczenie Buddy dla
buddystów pochodzi stąd, że dostąpił on przebudzenia – osiągnął stan zwany przez nas
Oświeceniem. Budda to ten, kto przebudził się z przypominającego sen stanu, w którym
wszyscy żyjemy, do prawdziwego doświadczenia rzeczywistości.
W poniższym tekście Sangharakszita objaśnia nieco ze znaczenia terminu „Oświecenie”,
pokazując, czym konkretnie cechował się Budda. Przy okazji tłumaczy też popularne
nieporozumienia co do natury Buddy i jego miejsca w buddyzmie. Daje nam to pewne
wyobrażenie, czemu „Pójście po Schronienie do Buddy” może stanowić lekarstwo na
wszechobecną dukkhę (cierpienie lub brak zadowolenia) – znaczy ono bowiem
zaangażowanie się w realizację naszego duchowego potencjału, a to jedyna droga do
prawdziwego szczęścia.

Obraz na pierwszej stronie: Wizerunek Buddy, za zgodą: Clear-Vision, fragment.

Ideał ludzkiego Oświecenia
Streszczenie Ideału ludzkiego Oświecenia, Sangharakshity.
Nawet ludzie nic nie wiedzący o naukach buddyzmu zetkną się w końcu z wizerunkiem
Buddy. I co zobaczą? Zobaczą mężczyznę w kwiecie wieku, dobrze zbudowanego i
przystojnego. Siedzi pod drzewem ze skrzyżowanymi nogami. Jego oczy są przymrużone, a
na ustach trwa uśmiech. Jego postać napawa wrażeniem solidności, stabilności i siły;
wrażeniem absolutnego spokoju i spoczynku. Ale najbardziej pociąga nas twarz, ponieważ
przekazuje ona coś, co trudno jest ująć w słowa. Kiedy na nią patrzymy, może nawet
koncentrujemy się na niej, widzimy twarz żywą i światłą, i w tym świetle odbija się
niezgłębiona wiedza, bezbrzeżne współ-czucie i niewysłowiona radość.
Takie oto są obraz i postać Buddy, Oświeconego. Zwykle reprezentują one historycznego
Gautamę, „założyciela” buddyzmu, wielkiego indyjskiego nauczyciela, który żył około 500
lat przed Chrystusem. Postać ta posiada też jednak szersze znaczenie – reprezentuje ideał
ludzkiego Oświecenia.
Oświecenie człowieka to centralny temat buddyzmu. Tym właśnie zasadniczo zajmuje się
buddyzm, zarówno teoretycznie, jak praktycznie. I to przede wszystkim zajmuje samego
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buddystę. W tym wykładzie będziemy starać się zrozumieć, co znaczy Oświecenie w ogóle,
a „udzkie Oświecenie” w szczególności. Powstają tu trzy pytania:
1. Czym jest Oświecenie, albo stan buddy?
2. Skąd wiemy, że stan zwany Oświeceniem jest ideałem dla człowieka?
3. Skąd ów ideał pochodzi, skąd się wywodzi?
Czym jest Oświecenie?
W tradycji buddyjskiej Oświecenie składa się głównie z trzech elementów. Po pierwsze
mówi się o Oświeceniu jako stanie czystej, jasnej, wręcz promieniującej świadomości.
Pewne szkoły posuwają się aż do stwierdzenia, że w tym stanie świadomości nie
doświadcza się już dwoistości podmiotu i przedmiotu. Nie ma już „tam” ani „tutaj”. To
rozróżnienie, zwykle nazywane przez nas rozróżnieniem podmiot/przedmiot, zostaje w
całości przekroczone. Istnieje tylko jedna, ciągła i jasna świadomość, szerząca się jakby we
wszystkich kierunkach, czysta i jednolita. Co więcej, jest to świadomość tego, jak się rzeczy
mają, i nie chodzi tu o rzeczy w sensie przedmiotów, a rzeczy jako przekraczające dwoistość
podmiot/przedmiot. Stąd też tę czystą i jasną świadomość określa się jako świadomość
Rzeczywistości, a zatem jako stan wiedzy.
Owa wiedza to nie wiedza w zwykłym sensie, nie wiedza funkcjonująca w ramach opozycji
podmiot/przedmiot, lecz raczej stan bezpośredniego duchowego postrzegania, które widzi
wszystko bezpośrednio, jasno, żywo i zgodnie z prawdą. To duchowe postrzeganie, nawet
postrzeganie transcendentalne, wolne jest od wszelkiej złudy i fałszu, od mylnego i
pogmatwanego myślenia, od zamglenia i niejasności, od uprzedzeń i innych uwarunkowań
umysłu. Oświecenie to więc przede wszystkim stan czystej i jasnej świadomości, stan
wiedzy i duchowego postrzegania.
Po drugie o Oświeceniu mówi się jako stanie intensywnej, głębokiej, przepełniającej
wszystko miłości. Niekiedy porównywano tę miłość z miłością matki do swojego jedynego
dziecka. Takie porównanie pojawia się na przykład w słynnym tekście buddyjskim
zwanym Metta Sutta, „Mowie o miłującej życzliwości”. W tej mowie Budda mówi:
Podobnie jak matka chroni jedynego syna nawet kosztem własnego życia, tak
winno się rozwijać umysł ku wszechobejmującej miłości wobec wszystkich istot
żywych.
Tego rodzaju uczucie i postawę musimy pielęgnować. Zauważmy, że Budda mówi nie tylko
o wszystkich istotach ludzkich, ale o wszystkich istotach żywych, istotach czujących. Tak
odczuwa oświecony umysł. Ta miłość i współczucie polega na płynącym z głębi serca,
głębokim i palącym pragnieniu szczęścia i dobrostanu dla takich istot – na pragnieniu, by
te istoty zostały uwolnione od cierpienia, od różnych trudności, by wzrastały, rozwijały się
i ostatecznie dostąpiły Oświecenia. Tego rodzaju miłość i współczucie – nieskończone,
promieniujące, bezgraniczne, skierowane na wszystkie istoty żywe – również jest częścią
Oświecenia.
Po trzecie wreszcie Oświecenie to stan czy też doświadczenie niewyczerpanej umysłowej i
duchowej energii. Energia jest czymś charakterystycznym dla stanu Oświecenia.
Oświecenie to stan nadzwyczajnej energii, absolutnej spontaniczności, bezustannej
żywotności; to stan nieprzerwanej kreatywności. Stan Oświecenia to stan doskonałej,
nieuwarunkowanej wolności od wszystkich subiektywnych ograniczeń.
Tak oto zazwyczaj opisuje się Oświecenie. Ale, rzecz jasna, Oświecenie nie może tak
naprawdę być przełożone na słowa ani podzielone na części. W istocie wiedza płynnie
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przechodzi w miłość i współczucie, miłość i współczucie – w energię, energia w wiedzę, i
tak dalej. Nie możemy właściwie oddzielać jednego aspektu od innych. Tym niemniej
tradycja przekazała nam ten „tabelkowy” opis Oświecenia, by dać jakąś wskazówkę, jakieś
skromne wyobrażenie tego doświadczenia.
Jeśli chcemy zyskać pełniejsze wyobrażenie, powinniśmy może przeczytać nieco szersze,
poetyckie opisy, najlepiej pochodzące z pism buddyjskich; albo powinniśmy podjąć
praktykę medytacji i spróbować doświadczyć podczas medytowania przynajmniej
przelotnie stanu Oświecenia. Gdy więc buddyzm mówi o Oświeceniu, stanie buddy bądź
nirwanie, znaczy to właśnie tyle, co stan najwyższej wiedzy, miłości i współczucia oraz
energii.
Skąd wiemy, że stan Oświecenia jest ideałem dla człowieka?
Zanim zbliżymy się do odpowiedzi na to pytanie, warto rozróżnić między dwoma
rodzajami ideałów – „ideałami naturalnymi” oraz „ideałami sztucznymi”. Naturalny ideał
to ideał biorący pod uwagę naturę rzeczy lub osoby, dla której jest ideałem. Ideał sztuczny,
przeciwnie, nie robi tego. Sztuczny ideał narzuca się z zewnątrz, w sztuczny sposób.
Powołując się na to rozróżnienie, możemy stwierdzić, że Oświecenie nie jest sztucznym
ideałem. Nie jest czymś narzuconym istotom ludzkim z zewnątrz, co nie przynależy do nich
i nie jest w zgodzie z ich naturą. Oświecenie jest dla człowieka naturalnym ideałem, a
nawet – głównym ideałem naturalnym. Nie ma w nim nic sztucznego, nic arbitralnego.
Jest to ideał odpowiadający naszej naturze i naszym potrzebom.
Wiemy to z dwu względów. Gdy mówiłem o naturze Oświecenia, bez wątpienia wydawało
się ono zjawiskiem niezwykle rzadkim i odległym od naszego doświadczenia. Ale
właściwości stanowiące Oświecenie są w istocie obecne w każdym człowieku w formie
zarodkowej. Nie są nam one całkowicie obce; są w pewnym sensie naturalne dla istot
ludzkich. W każdym mężczyźnie i każdej kobiecie znajduje się pewna wiedza i
doświadczenie Rzeczywistości, choć oddalone i zamglone, pewne uczucia miłości i
współczucia, choć ograniczone i wybiórcze, oraz pewna energia, choć gruba i
nieoczyszczona, uwarunkowana i niespontaniczna. Wszystkie te właściwości są obecne do
pewnego stopnia.
Ale w stanie Oświecenia właściwości te są rozwinięte w pełni i w doskonały sposób, w
stopniu trudnym do wyobrażenia. Z tego właśnie powodu – ponieważ wiedza, miłość i
energia są w nas już obecne, choć w formie embrionalnej – wiąże nas naturalne
pokrewieństwo z Oświeceniem, dzięki czemu możemy odpowiedzieć na ideał Oświecenia,
gdy go napotykamy. Toteż jeśli ktoś mówi w kategoriach ostatecznej wiedzy i widzenia
Rzeczywistości, w kategoriach bezbrzeżnej, nieograniczonej miłości i współczucia do
wszystkich istot żywych, nie jest to dla nas całkiem obcy potok słów. Możemy to poczuć. A
to dlatego, że pewien zarodek, nasienie, jest już w nas, w naszym własnym doświadczeniu,
i możemy odpowiedzieć na ideał Oświecenia, kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie go
spotkamy, nawet jeśli będzie to forma stosunkowo zniekształcona, słaba i ograniczona.
Wiemy też, że Oświecenie jest najważniejszym naturalnym ideałem istot ludzkich dlatego,
że w dłuższej perspektywie nie jesteśmy nigdy prawdziwie zadowoleni niczym innym.
Możemy mieć wszystkie przyjemności, wszystkie osiągnięcia, ale koniec końców i tak
czujemy wewnątrz brak pełnej satysfakcji. W buddyzmie nazywa się to dukkhą: brakiem
zadowolenia czy nawet cierpieniem.
Tradycja mówi o trzech formach dukki. Pierwszą określa się po prostu jako „cierpienie
będące cierpieniem”. To oczywiście cierpienie doświadczane na przykład wtedy, gdy
skaleczymy się w palec, albo kiedy ktoś nas rozzłości lub rozczaruje. Tego rodzaju cierpienie
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po prostu jest cierpieniem. Następnie jest „cierpienie płynące ze zmiany”. Mamy coś, czym
się cieszymy, czerpiemy z tego dużą przyjemność, ale z samej natury rzeczy nie może to
trwać w nieskończoność. Skoro jednak czerpaliśmy z tego radość i przywiązaliśmy się do
tego, przychodzi cierpienie. Tego rodzaju cierpienie wynika ze zmiany, z upływu czasu.
Wreszcie mamy do czynienia z „cierpieniem uwarunkowanej egzystencji”; to cierpienie
ostatecznie dotyczy wszystkiego, co nie jest Oświeceniem. Nawet jeśli wchodzimy w
posiadanie rzeczy, ciągle je posiadamy i się nimi cieszymy, w zakamarkach naszego serca
pozostaje brak satysfakcji, który pragnie czegoś więcej, czegoś innego, czegoś większego. I
to coś nazywamy Oświeceniem.
A zatem z tego równeż wiemy, że Oświecenie jest naturalnym ideałem dla człowieka,
bowiem nic poniżej nie zadowoli nas ostatecznie. Personifikując ideał Oświecenia, i
zapożyczając teistyczny język od św. Augustyna, można powiedzieć: "Uczyniłeś nas dla
siebie, i niespokojne są serca nasze, dopóki nie spoczną w Tobie".
Skąd pochodzi ideał Oświecenia?
Ideał ów pochodzi od samego człowieka; z ludzkiej historii. Nie mógłby pochodzić z
żadnego innego źródła. Można powiedzieć, że ideał dla człowieka może pochodzić tylko od
istoty ludzkiej. I jeśli spojrzymy wstecz w historię, zobaczymy różnych ludzi, którzy
faktycznie osiągnęli Oświecenie, którzy zasypali przepaść między rzeczywistością a
ideałem. Patrząc wstecz, widzimy jednostki będące żywym ucieleśnieniem ideału.
W szczególności widzimy postać młodego hinduskiego arystokraty, który około 2,500 lat
temu osiągnął Oświecenie, czy inaczej bodhi, jak to określają pisma buddyjskie, czyli
"wiedzę" albo "przebudzenie". To właśnie on po osiągnięciu Oświecenia zapoczątkował
wielki duchowy przewrót, wielką tradycję duchową, nazywaną obecnie buddyzmem.
Nieporozumienia
W tym momencie chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienia odnośnie Buddy. Na
początku tego wykładu powiedziałem, że nawet nie-buddysta widział przynajmniej jakiś
obraz lub wyobrażenie Buddy, oraz że może być ono dlań całkiem znajome. Mimo że mógł
on widzieć wielokrotnie takie wyobrażenie, nie ma jednak zbyt dobrego pojęcia o tym, co
ono reprezentuje; może nie wiedzieć, kim jest Budda, czy też – jaki jest.
Ze strony wielu ludzi istnieją dość poważne nieporozumienia wokół tej postaci. Konkretnie
chodzi o dwa zasadnicze nieporozumienia: po pierwsze, że Budda był zwykłym
człowiekiem, po drugie, że Budda był Bogiem. Oba te nieporozumienia są skutkiem,
świadomego czy nieświadomego, myślenia w kategoriach teistycznych, czyli w
perspektywie osobowego Boga, który stworzył wszechświat i rządzi nim mocą swojej
opatrzności.
W ortodoksyjnym chrześcijaństwie Bóg i człowiek są całkowicie odmiennymi istotami. Bóg
to stwórca. Człowiek to stworzenie. Człowiek nigdy nie może stać się Bogiem – taki pomysł
byłby bezsensowny. Dlatego też ortodoksyjni chrześcijanie skonfrontowani z postacią
Buddy zaszeregowują go jako zwykłego człowieka, w zasadzie takiego, jak każdy inny,
nawet grzesznego, choć być może lepszego niż większość ludzi.
Drugie nieporozumienie powstaje z pierwszego. Nawet obecnie często czytamy w
książkach, że po śmierci Buddy jego zwolennicy "ubóstwili" go, czyli uczynili go bogiem.
Wskazuje na to (idąc tym tropem) fakt, że buddyści oddają cześć Buddzie, a oczywiście
cześć jest należna jedynie Bogu. Jeśli kogoś (coś) czcisz, chrześcijanin niezawodnie pomyśli,
że traktujesz go (to) jak Boga.
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Nieporozumienia takie można dość łatwo zażegnać. Wystarczy uwolnić się od naszych
chrześcijańskich uwarunkowań, podświadomie wpływających także na tych, którzy nie
uznają już siebie za chrześcijan. Musimy przestać myśleć o Buddzie w kategoriach, które
właściwie nie są buddyjskie.
Nowa kategoria
Kim więc był Budda i jaki był? W jaki sposób myślą o nim buddyści? Jak on sam myślał o
sobie? Przede wszystkim Budda był człowiekiem, istotą ludzką. Nie był jednakże
zwyczajnym człowiekiem. Był oświecony, był żywym wcieleniem doskonałej wiedzy,
nieograniczonej miłości i współczucia oraz niewyczerpanej energii. Nie urodził się jednak
jako ktoś nadzwyczajny. Stał się taki w rezultacie własnego, ludzkiego wysiłku, by
zrealizować to, co potencjalnie w nim obecne. Buddyzm uznaje zatem dwie wielkie
kategorie: zwykłego człowieka oraz człowieka oświeconego.
Mimo że przepaść między tymi dwoma nie jest niemożliwa do zasypania, w
przeciwieństwie do przepaści między Bogiem i człowiekiem w chrześcijaństwie, dystans
pomiędzy nimi jest ogromny, i potrzeba niebywałego wysiłku, by ów dystans przebyć.
Wielu buddystów wierzy wręcz, że ten wysiłek trzeba utrzymywać przez cały szereg
wcieleń, czy to tutaj na ziemi, czy w wyższych światach. Stąd człowieka oświeconego
uważa się za należącego do odrębnej, niezależnej kategorii egzystencji. Człowiek oświecony
uważany jest za najwyższą istotę we wszechświecie, wyższą nawet od bogów. Z tego
względu komuś oświeconemu oddaje się cześć. Czci się go z wdzięczności za danie
przykładu, pokazanie drogi, wskazanie czegoś, co sami jesteśmy zdolni dokonać. Innymi
słowy Budda jest czczony nie jako Bóg, a jako nauczyciel, wzór i przewodnik.
Buddę Gautamę określa się w tym kontekście często jako „starszego brata świata” albo
„starszego brata ludzkości”, ponieważ to On pierwszy przyszedł duchowo na świat, a my
duchowo rodzimy się już po nim. Czasem Buddę porównuje się z pierwszym pisklęciem,
które wylęgło się w gnieździe. To pierworodne pisklę stuka swoim małym dzióbkiem w
skorupki innych jaj, pomagając innym pisklętom się wydostać. Budda ma przypominać
takie pierwsze pisklę. Jako pierwszy wykluł się ze skorupy ignorancji, skorupy duchowej
ciemnoty i ślepoty, i zapukał w nasze skorupy, budząc nas swoim nauczaniem, pomagając
nam się wykluć.
Widzimy z tego, że buddyjska koncepcja człowieka oświeconego stanowi kategorię, dla
której nie istnieje odpowiednik w religijnej tradycji Zachodu. Nie jest on ani Bogiem, ani
człowiekiem w sensie chrześcijańskim. Nie jest też człowiekiem-bez-Boga, człowiekiem
pozostawionym samemu sobie pod nieobecność Boga. Jest czymś pomiędzy i ponad. Być
może najlepiej myśleć o człowieku oświeconym w kategoriach ewolucji. Człowiek jest
zwierzęciem, ale nie zwykłym zwierzęciem. Reprezentuje nową kategorię: zwierzęcia, ale
jednocześnie czegoś nieskończenie więcej niż zwierzę. W podobny sposób Budda to
człowiek, ale nie człowiek w zwykłym sensie. To człowiek oświecony. On także
reprezentuje nową kategorię egzystencji: istotę ludzką, ale jednocześnie coś nieskończenie
więcej, niż istota ludzka – oświeconą istotę ludzką, czyli buddę.
Konkluzja
Zakończmy tym, od czego zaczęliśmy, czyli postacią Buddy Gautamy. Siedzi pod drzewem
bodhi, zaledwie kilka tygodni po swoim wielkim przebudzeniu. Wedle jednego z
najstarszych opisów, w tym czasie przypatrywał się światu i całej ludzkości poprzez
duchowe widzenie, które jest też nazywane jego „boskim okiem”.
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I patrząc w taki sposób, widział ludzkość jako staw pełen kwiatów lotosu. Widział, że
niektóre kwiaty były głęboko zatopione w mule, zaś inne były w połowie drogi ku tafli
wody. Niektóre wystawały już z wody. Innymi słowy, widział wszystkich ludzi na różnych
etapach wzrostu. I tak właśnie buddyzm postrzega od tamtego czasu ludzkość: jako zbiór
roślin zdolnych do produkcji pędów, pędów zdolnych do rodzenia pąków, pąków zdolnych
do rozwinięcia się w kwiaty – w kwiaty lotosu o tysiącach płatków.
By wzrastać i się rozwijać, ludzie potrzebują jednak czegoś, ku czemu wzrastać by mogli.
Nie mogą wzrastać nieświadomie, jak rośliny – muszą wzrastać świadomie. Dla istot
ludzkich wzrastanie znaczy w istocie wzrastanie świadome. Właśnie dlatego człowiek
potrzebuje dla siebie ideału jako istota ludzka. Co więcej, musi to być ideał nie sztuczny, a
naturalny, nie narzucony z zewnątrz, ale właściwy jego naturze, pochodzący z głębi jego
istoty; ideał reprezentujący spełnienie jego natury w najgłębszym możliwym sensie. Ten
właśnie ideał, ideał ludzkiego Oświecenia, starałem się przekazać.

❧
Pytania do refleksji i dyskusji
1. Jakie są twoje reakcje na tradycyjne przedstawienia Buddy?
2. Sangharakszita opisuje Oświecenie jako stan czystej świadomości, nieskończonej
miłości i niewyczerpanej energii – a także jako „doskonałą, nieuwarunkowaną wolność
od wszelkich subiektywnych ograniczeń”.
a. Który z tych aspektów stanu buddy przemawia do ciebie najsilniej?
b. Czy istnieją inne właściwości, które twoim zdaniem są częścią „naturalnego” ideału
dla istot ludzkich?
3. Sangharakszita mówi, że niezależnie od tego, jakich „światowych” przyjemności
doświadczamy, „w zakamarkach naszego serca pozostaje brak satysfakcji, który
pragnie czegoś więcej, czegoś większego”, dopóki nie spełnimy naszego potencjału
duchowego.
a. Czy jest to zgodne z twoim doświadczeniem?
b. Jeśli to prawda, czy rzuca to jakiekolwiek światło na sposób, w jaki Budda może być
schronieniem przed dukkhą (brakiem satysfakcji lub cierpieniem)?
4. Budda reprezentuje nową kategorię egzystencji: to dużo więcej, niż człowiek, podobnie
jak człowiek to dużo więcej niż zwierzę.
a. Czy mógłbyś odnieść się do tej myśli?
b. Czy lepiej byłoby dla ciebie myśleć o Buddzie jako mniej czy bardziej zwykłym
człowieku? A może z drugiej strony wolałbyś myśleć o nim jako o bogu?
5. Wierzysz w to, że mógłbyś stać się oświecony? Jak wielki byś się wówczas stał?
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Triratna
Kurs Dharmy dla mitrów

Rok pierwszy

1.1.4
Budda - założyciel
i jego poszukiwania

1.1.4
Budda: założyciel i jego poszukiwania

Wprowadzenie
Dla buddystów postać Buddy reprezentuje przede wszystkim ideał Oświecenia, stan
przebudzenia będący celem życia duchowego. Budda nie jest jednak tylko statycznym
obrazem. Jest też centrum opowieści, która bardzo wiele mówi o duchowych poszukiwaniach.
Tradycyjna biografia Buddy pełna jest epizodów mających głębokie symboliczne znaczenie.
Niektóre mogą być historycznie wierne; inne to raczej mitologia. Ale właściwie nie ma to
znaczenia. Istotne jest, że tradycyjna opowieść nadaje życie fundamentalnym prawdom w
sposób plastyczny i konkretny. Musimy umieć docieniać znaczenie historii życia Buddy, aby
zrozumieć, czym jest postać Buddy w ramach tradycji buddyjskiej.

Obraz na pierwszej stronie: birmański rękopis /parabaik/ Biblioteka Bodlejańska , licencja: CC BY 4.0, fragment.

W następnych dwóch rozdziałach tego kursu spojrzymy na historię życia Buddy, zwracając
uwagę na pewne epizody ważne pod względem symbolicznym. W poniższym tekście
Sangharakszita rysuje ogólną perspektywę życia Buddy, uwypuklając znaczenie dwóch
epizodów mających dla nas szczególne znaczenie symboliczne – Czterech Widoków oraz
Odejścia.
Kim jest Budda?
Strzeszczenie zredagowane na podstawie książki Sangharakszity Kim jest Budda?
„Ten, który jest Przebudzony”
Tradycja, którą obecnie na Zachodzie nazywamy buddyzmem, wywodzi się z
doświadczenia Oświecenia, jakiego Budda doznał pod drzewem bodhi 2,500 lat temu. To od
Buddy zatem zaczyna się buddyzm. Od razu jednak pojawia się pytanie: „ale kim był
Budda?”. Warto zastanowić się nad tym pytaniem nawet, jeśli uważamy się za
długoletnich buddystów.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że słowo „Budda” to nie nazwa własna, a tytuł.
Znaczy to „ten, który wie; ten, który rozumie”. Znaczy to również „ten, który jest
Przebudzony” – kto jak gdyby obudził się ze snu życia, widzi bowiem prawdę,
rzeczywistość.
Wczesne lata
Ten tytuł został po raz pierwszy zastosowany wobec człowieka, którego imię brzmiało
Siddharta, zaś klan czy też nazwisko to Gautama, żyjącego w szóstym stuleciu p.n.e. w
rejonie leżącym obecnie częściowo w południowym Nepalu, częściowo w pólnocnych
Indiach. Szczęśliwie wiemy całkiem sporo o jego wczesnym życiu. Wiemy, że pochodził z
dobrze sytuowanej, nawet patrycjuszowskiej rodziny. Tradycja czasem przedstawia jego
ojca jako króla klanu lub szczepu Śakja. Wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że był
nie tyle królem, ile obieralnym naczelnikiem zgromadzenia klanowego, piastującym urząd
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przez dwanaście lat z tytułem radża, i właśnie w tym okresie narodził się jego syn,
Siddharta Gautama, który miał potem stać się Buddą.
Siddharta, wedle ówczesnych standardów, odebrał bardzo dobrą edukację. Nie chodził
oczywiście do szkoły, i nie jest do końca jasne, czy umiał czytać i pisać, ale wiemy, że został
doskonale wyszkolony we wszelkiego rodzaju sztukach walki i ćwiczeniach. Dzięki ustnym
przekazom starych mędrców klanowych poznał też starożytne tradycje, drzewa
genealogiczne, wierzenia i przesądy. Wiódł życie pełne wygody, bez szczególnych
obowiązków. Jego ojciec, bardzo czuły i kochający rodzic, doprowadził do ożenku Siddharty,
gdy był on jeszcze bardzo młody (wedle niektórych opisów miał zaledwie 16 lat), i
naturalną koleją rzeczy na świat przyszło dziecko – syn.
Cztery Widoki
Tradycyjne relacje ukazują, że Siddharta Gautama był głęboko niespełniony pomimo
dostatniego życia. Przekazy mówią o swego rodzaju duchowym kryzysie, o punkcie
zwrotnym, kiedy młody arystokrata ujrzał to, co określa się mianem „Czterech Widoków”.
Owe Cztery Widoki skupiają w sugestywnej formie podstawowe nauki buddyzmu i rzucają
wiele światła na wczesny rozwój duchowy Buddy.
Wedle legendy Siddharcie spodobało się pewnego ranka wybrać się na przejażdżkę swoim
rydwanem, wezwał więc woźnicę, by zaprzągł konie, i wyjechał. Wjechali do miasta i nagle
Siddharta zobaczył swój pierwszy Widok – starca. Zgodnie z legendą nigdy wcześniej nie
widział starych ludzi. Biorąc ten przekaz dosłownie, był on zamknięty w swoim pałacu i nie
miał zbyt wiele kontaktu z ludźmi, nie zdawał sobie sprawy, że istnieje coś takiego, jak
podeszły wiek. Ale można to rozumieć inaczej. Czasami spostrzegamy coś jak gdyby po raz
pierwszy. Widzieliśmy to już setki, może tysiące razy, ale pewnego dnia widzimy to tak,
jakbyśmy nigdy wcześniej tego nie widzieli. Prawdopodobnie coś podobnego przydarzyło
się Siddharcie, i wstrząsnęło nim to. Zapytał swego woźnicy: „Cóż to takiego?”, i woźnica
odrzekł: „To starzec”. „Czemu jest taki kruchy i skurczony?”. „Cóż, po prostu jest stary”. I
Siddharta spytał: „Ale jak do tego doszło?”. „Cóż, każdy prędzej czy później się starzeje. To
naturalne, to po prostu się zdarza”. „Ze mną też tak będzie?”. Woźnica musiał oczywiście
odpowiedzieć: „Tak, niechybnie będzie to też twoim udziałem, choć jesteś młody. Pewnego
dnia ty też będziesz stary”. Te słowa woźnicy uderzyły przyszłego Buddę jak grom z jasnego
nieba; wykrzyknął: „Jaki więc jest użytek z młodości, energii i siły, skoro wszystko tak się
kończy!”. Wrócił do swego pięknego pałacu wielce przybity.
Drugim Widokiem był widok choroby. Było tak, jakby nigdy przedtem nie widział nikogo
chorego, i zdał sobie sprawę, że ludzie są podatni na wszelkiego rodzaju niedyspozycje
zdrowotne. Musiał skonfrontować się z faktem, że w każdej chwili może go powalić
choroba, mimo że teraz jest silny i zdrowy.
Trzecim Widokiem były zwłoki na marach niesione na cmentarz. Zapytał woźnicy: „Cóż to
takiego?”; woźnica odparł: „To tylko martwe ciało”, a Siddharta powiedział: „Martwe? A co
się z nim stało?”. „Cóż, jak widzisz, jest sztywne, nie rusza się. Nie oddycha, nie widzi, nie
słyszy. Jest martwe”. Siddharta wziął głęboki oddech i spytał: „Czy to dotyczy każdego, ta
śmierć?”. Na co woźnica westchnął przeciągle i powiedział: „Obawiam się, że tak”.
Wówczas dotarło do Siddharty, że z nim stanie się pewnego dnia to samo. To objawienie
uderzyło go bardzo mocno, jak piorun. Zobaczył, jak to jest. Nikt nie chce się zestarzeć, ale
nic nie da się na to poradzić. Nikt nie chce zachorować, ale z tym też nie da się nic zrobić.
Zaczął więc się pytać: „Jak się tutaj znalazłem? Mam w sobie silne pragnienie życia,
utrzymywania się przy życiu, ale muszę umrzeć. Czemu? Jakie jest znaczenie tego
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wszystkiego? Dlaczego takim mnie uczyniono? Czy to Bóg jest za to odpowiedzialny? Czy
los, czy przeznaczenie? A może tak po prostu jest? Istnieje jakieś wytłumaczenie?”
W taki sposób Siddharta został skonfrontowany z tymi egzystencjalnymi sytuacjami, i
zaczął głęboko się nad nimi zastanawiać. Potem ujrzał czwarty Widok, świętego człowieka
idącego ulicą z żebraczą miseczką. Wydawał się tak cichy, spokojny i opanowany, że
przyszły Budda pomyślał: „Może on wie. Może to jest najlepsza droga. Może powinienem
postąpić podobnie – zerwać wszelkie więzy, wszystkie powiązania ze światem, i odejść jako
bezdomny wędrowiec, jak to uczynił ten człowiek. Może tym sposobem znajdę odpowiedź
na problemy, które mnie gnębią”.
Odejście
W dalszym ciągu opowieści Siddharta pewnej nocy, kiedy wszystko było ciche, a po niebie
płynął księżyc w pełni, po raz ostatni żegna się ze śpiącą żoną i dzieckiem. Nie był
szczęśliwy, opuszczając ich, ale musiał. Ujechał wiele mil, aż dotarł do rzeki wyznaczającej
granicę terytorium Śakjów. Wówczas zsiadł z konia, zrzucił książęce szaty, ściął długie
włosy i brodę, i stał się bezdomnym wędrowcem w poszukiwaniu prawdy.
To „odejście” ma wielkie znaczenie psychologiczne. To nie tylko stanie się mnichem. To coś
o wiele więcej. To odcięcie się od więzów krwi, rodu i ziemi, i danie sobie wolnej ręki w
pracy nad własnym zbawieniem, własnym przeznaczeniem duchowym.
To właśnie uczynił Siddharta. Odszedł od tego wszystkiego. Wycofał się. Miał dość
świeckiego życia, i chciał spróbować odnaleźć prawdę, samodzielnie jej poszukać.
Poszukiwania miały potrwać sześć lat.
Asceza
W owych czasach było w Indiach wielu ludzi wyznających nauki mające prowadzić do
zrealizowania się prawdy. Jedną z najpopularniejszych było samoudręczenie. Teraz w
naszym kraju nie możemy brać tego rodzaju zjawisk na poważnie. Ale w Indiach podobne
praktyki są częścią otoczki i nawet obecnie wielu Hindusów niewzruszenie wierzy, iż
samoudręczenie to prosta droga do nieba, a nawet do Oświecenia.
Tak też było w czasach Buddy. Istniał potężny ruch tego rodzaju, który nauczał, że jeśli
pragnie się osiągnąć prawdę, trzeba podporządkować sobie własne ciało, czy wręcz je
umartwić. I właśnie tym zajął się Siddharta. Przez sześć lat podejmował najcięższe
wyrzeczenia. Ograniczał jedzenie i sen, nie mył się, chadzał nagi. Jak mówi jeden z opisów,
sława jego umartwień szerzyła się „niczym dźwięk wielkiego dzwonu wiszącego pod
kopułą nieba”. Później miał stwierdzić, że nikt w Indiach nie przewyższył go w
samoudręczeniu i samoumartwieniu. Stwierdził też jednak, że nie zaprowadziło go to
donikąd. Stał się sławny jako wielki asceta, otaczała go grupa uczniów. Ale gdy zdał sobie
sprawę, że nie tędy droga do Oświecenia, miał odwagę wszystko to porzucić.
Medytacja i przebudzenie
Znów zaczął jeść, i jego uczniowie porzucili go z niesmakiem. I to także ma swoją wymowę.
Odszedł od swojej rodziny, przyjaciół, plemienia, a w końcu opuścili go jego uczniowie.
Pozostał zupełnie sam, i tak już zostało. Przechodził z miejsca na miejsce, aż wreszcie dotarł
do urzekającego miejsca na brzegu potoku z krystaliczną wodą. Usiadł tam w cieniu
wielkiego drzewa i powziął postanowienie: „Nie wstanę z tego miejsca, dopóki nie będę
oświecony”.
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Dzień po dniu, noc po nocy mijały, podczas gdy on siedział. Siedząc, skupiał się i
kontrolował swój umysł, oczyszczał go, wygaszał mentalne przeszkody i skalania, i pewnej
majowej nocy podczas pełni księżyca, gdy pojawiła się gwiazda poranna, skupił swój umysł
na tej gwieździe, błyszczącej tuż nad horyzontem – i wtedy właśnie przyszła pełna
iluminacja, pełne Oświecenie.
Oczywiście nader trudno opisać ten stan. Można powiedzieć, że to głębia mądrości. Można
powiedzieć, że to pełnia współczucia. Można powiedzieć, że to widzenie prawdy twarzą w
twarz. Ale to i tak tylko słowa, które nie przekażą zbyt wiele. Powiedzmy więc po prostu, że
w tym momencie nastał świt, a Siddharta Gautama stał się Buddą.
Nauczanie
W pewnym sensie był to koniec jego poszukiwań. Stał się Buddą, „tym, który wie”. Znalazł
rozwiązanie zagadki egzystencji. Był oświecony, był przebudzony. Ale w innym sensie był
to dopiero początek jego misji. Postanowiwszy oznajmić ludziom prawdę, którą odkrył,
opuścił miejsce zwane dziś Bodhgają, i poszedł do Sarnatu, odległego o około sto mil, zebrał
tam uczniów, którzy go opuścili po porzuceniu przezeń umartwień, i powiedział im o
swoim wielkim odkryciu. Wygłosił przed swoimi byłymi zwolennikami pierwszą mowę,
czyli suttę.
Stopniowo wokół Buddy rosła duchowa społeczność. Nie pozostawał ciągle w jednym
miejscu, ale wędrował przez całe północno-wschodnie Indie. Żył długo, osiągając
Oświecenie w wieku 35 lat i dożywając osiemdziesiątki. Przebył więc 45 lat aktywnego
życia, zajęty szerzeniem swoich nauk. Z reguły podróżował z miejsca na miejsce przez
dziewięć miesięcy roku, głosząc kazania, a potem przez trzy miesiące chronił się przed
ulewnymi deszczami monsunu. Kiedy przybywał do jakiejś wioski, w czasie posiłku
wyjmował swoją miseczkę żebraczą i przechodził po cichu od drzwi do drzwi. Zebrawszy
tyle jedzenia, ile potrzebował, odchodził do gaju mangowego, który nawet obecnie znajduje
się w opłotkach każdej indyjskiej wsi, i siadał tam pod drzewem.
Gdy skończył posiłek, mieszkańcy wioski zbierali się wokół niego, on zaś ich nauczał.
Czasem przychodzili bramini, bogaci dziedzice, kupcy, a czasem sprzątacze czy prostytutki.
Budda uczył wszystkich. Niekiedy w dużych miastach Budda miał kazania wobec królów i
książąt. W ten sposób zyskał wielkie uznanie, stając się największym i najlepiej znanym
nauczycielem duchowym swoich czasów. A gdy umarł, jego odejście opłakiwały tysiące,
nawet dziesiątki tysięcy uczniów, mnichów i świeckich, kobiet i mężczyzn.
Tak wygląda w zarysie tradycyjna biografia Siddharty Gautamy, indyjskiego księcia, który
został Buddą. Ale czy to rzeczywiście daje odpowiedź na pytanie „Kim był Budda?”. To
pytanie w jego głębszym sensie zadawano sobie od samego zarania buddyzmu. W istocie
pytanie to postawił sam Budda, najwyraźniej wkrótce po swoim Oświeceniu.
Kim jesteś?
Podróżując gościńcem, Budda natrafił na człowieka imieniem Dona. Dona był braminem
biegłym w sztuce cielesnych oznak. Zauważywszy w śladach stóp Buddy znak koła o
tysiącu szprych, podążył za nim i znalazł go w końcu siedzącego pod drzewem. Cała jego
istota promieniowała. Wedle przekazu, tak jakby światło świeciło z jego twarzy – był
szczęśliwy, pogodny, radosny. Jego wygląd zrobił na Donie wielkie wrażenie, i musiał on
poczuć, że to nie jest zwykła istota ludzka, może nawet w ogóle nie człowiek. Dona
przeszedł prosto do rzeczy, pytając: „Kim jesteś?”
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Starożytni Hindusi wierzyli, że wszechświat dzieli się na różne poziomy egzystencji, i
istnieją nie tylko ludzie i zwierzęta, jak my wierzymy, ale też bogowie, duchy, jaksze,
gandharwy i wiele innych mitologicznych istot, zamieszkujących wielopoziomowy
wszechświat, w którym ludzka płaszczyzna była jedynie jedną z wielu. Dona spytał więc:
„Jesteś jakszą?” (jaksza to dość straszny, ulotny duch żyjący w lasach). Budda odrzekł, że
nie. Dona próbował dalej: „Jesteś gandharwą?” (rodzajem niebiańskiego muzyka, postaci o
pięknym śpiewie przypominającej anioła). Raz jeszcze Budda odpowiedział „Nie”, Dona
pytał więc dalej: „Czy zatem jesteś dewą?” (bogiem, boską istotą, rodzajem archanioła). I
znowu – „Nie”. Wtedy Dona pomyślał: „Dziwne, musi to być jednak człowiek!”, i o to się go
wreszcie spytał, ale odpowiedź Buddy znowu brzmiała „Nie”. Tu już Dona był ciężko
zdumiony, więc spróbował inaczej: „Jeśli nie jesteś żadną z tych istot, to kim jesteś?”.
Budda odpowiedział: „Wszystkie te uwarunkowania umysłu, w oparciu o które można by
mnie nazwać jakszą, gandharwą, dewą czy człowiekiem, zostały przeze mnie zniszczone.
Dlatego jestem buddą”.
Mentalne uwarunkowania określa się słowem „samskara”, oznaczającym wszelkiego
rodzaju uwarunkowane postawy mentalne. Wedle buddyzmu i hinduskich wierzeń w
ogóle to właśnie te uwarunkowane postawy mentalne, akty woli czy formacje karmy, jak
się to niekiedy określa, determinują naturę naszego odrodzenia. Budda wolny był od nich
wszystkich, nic zatem nie mogło spowodować jego odrodzenia jako jaksza, gandharwa,
bóg, czy nawet jako człowiek; co więcej, nawet tu i teraz nie był w rzeczywistości żadną z
tych istot. Osiągnął stan nieuwarun-kowanej świadomości, choć jego ciało mogło się
wydawać ludzkie. Dlatego nazywano go Buddą, czyli jakby inkarnacją i uosobieniem
nieuwarunkowanego umysłu.
Ty też jesteś -potencjalnie – Buddą!
Jak już wiemy, Budda znaczy „nieuwarunkowany umysł” bądź „umysł oświecony”.
Poznanie Buddy oznacza zatem poznanie umysłu w jego stanie pozbawionym
uwarunkowań. Jeśli więc teraz ktoś nas zapyta „Kim jest Budda?”, możemy po prostu
odpowiedzieć: "Ty sam jesteś buddą – potencjalnie". Możemy prawdziwie poznać Buddę
jedynie w trakcie realizowania potencjalnego stanu buddy w nas samych. Dopiero
wówczas możemy powiedzieć na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, kim jest
Budda.
Pójście po Schronienie
Nie można tego zrobić od razu. Musimy przede wszystkim wytworzyć żywy kontakt z
buddyzmem. Potrzebujemy zdobyć się na coś, co idzie dalej niż zwyczajna wiedza o postaci
Buddy Gautamy, co jednak ciągle pozostaje odległe od poznania nieuwarunkowanego
umysłu, od prawdziwego poznania Buddy. Tym czymś pomiędzy jest Pójście po
Schronienie do Buddy. Znaczy to podjęcie ideału Oświecenia jako swego ostatecznego celu,
i dawanie z siebie wszystkiego, by go zrealizować. Innymi słowy, jedynie przez Pójście po
Schronienie do Buddy wiedzie droga do istotnego poznania, kim jest Budda. Z tej racji
przywiązywałem zawsze tak wielką wagę do Schronień, nie tylko do Pójścia po Schronienie
do Buddy, ale też do Dharmy i do Sanghi.
Podsumowując, jedynie Schronienie się w Buddzie, ze wszystkimi tego konsekwencjami,
pozwala trafnie odpowiedzieć – z głębi serca, z głębi umysłu, i z głębi całego naszego życia
duchowego – kim jest Budda.

❧
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Pytania do refleksji i dyskusji
1. Jako młody człowiek przyszły Budda wiódł wygodne i dostatnie życie, ale nie znalazł w
nim satysfakcji i poczucia sensu. Co może to mówić o podejściu do szczęścia
wyznawanym przez społeczeństwo konsumpcyjne? Widzisz tu jakieś zbieżności ze
swoim własnym doświadczeniem?
2. Pierwsze trzy z „Czterech Widoków” postawiły przyszłego Buddę twarzą w twarz z
niewygodnymi aspektami rzeczywistości, uzmysławiając mu, że konwencjonalne
podejście do życia opiera się na iluzji. Czwarty Widok pokazał mu, że istnieje
alternatywny sposób życia, oferujący spełnienie na głębszym poziomie. Jakie są
odpowiedniki Czterech Widoków w twoim własnym doświadczeniu? Jakie przeżycia
zaprowadziły cię tutaj, do studiów nad Dharmą?
3. Gautama czuł potrzebę całkowitego porzucenia starego życia – potrzebę „Odejścia”.
Czemu odcięcie się od znajomych ludzi, miejsc i ról może mieć – przynajmniej przez
jakiś czas – korzystny wpływ na życie duchowe? Czy to tłumaczy, dlaczego retrity
bywają pomocne? Czy są aspekty twojego życia, które sprawiają, że tkwisz w
nieaktualnej wersji siebie?
4. Po swoim Oświeceniu Budda nie pasował do żadnej kategorii bytowej, z którą ludzie
byliby obeznani. Czy moglibyśmy, na niższym poziomie, postrzegać jako aspekt
naszego życia duchowego wyzwalanie się od opisów nas definiujących? Jak siebie
definiujesz: poprzez wiek, płeć, narodowość, klasę społeczną, wykształcenie,
subkulturę, poglądy polityczne itd.? Do których z tych opisów jesteś najmocniej
przywiązany?
5. Co to może znaczyć, że Budda był „nieuwarunkowanym umysłem”?
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Triratna
Kurs Dharmy dla mitrów

Rok pierwszy

1.1.5
Budda mityczny

1.1.5
Budda mityczny

Wprowadzenie
Dla buddystów na Wschodzie historia życia Buddy to coś znacznie wiecej niż historyczny opis –
to poetycki mit pełen głębokich znaczeń przenikających do głębszych warstw umysłu. W
tekście, który teraz nastąpi, Sangharakszita przygląda się różnym mitycznym elementom
opowieści o Buddzie, zwracając uwagę na pewne aspekty ich znaczenia, i dochodząc w efekcie
do wniosku, że z duchowego punktu widzenia poetycka prawda jest równie ważna, co prawda
historyczna – a może nawet ważniejsza.

Obraz na pierwszej stronie: Fregment obrazu z Padmaloki, Shakyamuni , Aloka, wykorzystany za zgodą autora.

By poczuć wpływ mitycznych i poetyckich elementów historii Buddy, musimy otworzyć na nie
swoją wyobraźnię, nie poprzestając jedynie na angażowaniu racjonalnego, krytycznego
umysłu. Potrzeba na to czasu, i byłoby pomocne dobrze przeczytać tekst przed zajęciami w
grupie, a potem postawić tam swoje pytania i sugestie. W szczególności mogłoby też pomóc
przyjrzenie się ujęciom opisywanych zdarzeń w buddyjskiej sztuce i przyniesienie takich
obrazów na zajęcia grupy.
Archetypiczny symbolizm w biografii Buddy
Tekst na podstawie Przewodnika po buddyjskiej ścieżce Sangharakszity, roz.3
Język głębi
Spoglądając pod racjonalną, konceptualną powierzchnię ludzkiego umysłu, odnajdujemy
ogromne, niezgłębione głębie tworzące to, co nazywamy mianem nieświadomości.
Nieświadoma, pozaracjonalna część człowieka jest zdecydowanie większą częścią jego
ogólnej natury, toteż jej znaczenie jest o wiele większe, niż to zwykle chcemy przyznać.
Świadomość przypomina lekką pianę dryfującą i mieniącą się na powierzchni, podczas gdy
nieświadomość jest jak potężna głębia oceanu, sięgająca daleko wgłąb, ciemna
i nieodgadniona. By dotrzeć do osoby jako całości, nie wystarczy odwołać się do jej
świadomej, racjonalnej inteligencji dryfującej po powierzchni. Trzeba odwołać się do
czegoś więcej, a to znaczy, że musimy mówić językiem zupełnie innym niż język pojęć,
abstrakcyjnej myśli; musimy mówić językiem obrazów, konkretnych form. Jeśli chcemy
dotrzeć do tej pozaracjonalnej części ludzkiej psyche, musimy używać języka poezji, mitu i
legendy.
Ten inny język, nie mniej ważny, został przez wielu współczesnych ludzi zapomniany bądź
też znany jest w zniekształconych i szczątkowych formach. Buddyzm jednak zdecydowanie
posługuje się tym językiem, a czyni to nie mniej sugestywnie niż przy języku pojęciowym.
Niektórzy ludzie mają wrażenie, jakoby buddyzm mówił jedynie językiem pojęć i rozumu;
że jest to ściśle racjonalny system, nawet swego rodzaju racjonalizm. To nieporozumienie
jest na Zachodzie niejako całkiem naturalne. Bądź co bądź, większość naszej wiedzy
czerpiemy z książek, czasopism, wykładów itd., toteż nasze podejście kształtuje się
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w perspektywie konceptualnego, racjonalnego rozumienia, choć nie zawsze jesteśmy tego
świadomi. Gdy jednak wybierzemy się na Wschód, zobaczymy zupełnie inny obrazek.
W krajach wschodniego buddyzmu ludzie skłaniają się ku drugiej skrajności. Wszędzie
wokół poruszają ich obrazy, niełatwo im natomiast podać racjonalny, pojęciowy opis tego,
w co właściwie wierzą.
Jeśli chodzi o buddyzm na Zachodzie, znacznie więcej uwagi poświęcono perspektywie
intelektualnej, analitycznej, pojęciowej. Powinniśmy obecnie poświęcić więcej czasu i
uwagi podejściu innego rodzaju, zacząć próby łączenia obu tych podejść, jednoczenia tego,
co pojęciowe z tym, co niepojęciowe. W życiu duchowym potrzeba nam równowagi, w
której swoje miejsce zajmują zarówno umysł świadomy, jak i nieświadomy.
Stąd też do naszego tematu podejdziemy od strony języka poezji i mitu, przechodząc od
perspektywy pojęciowej do niepojęciowej, od umysłu świadomego do nieświadomego.
Będziemy się tu stykać z tym, co określiłem „archetypicznym symbolizmem w biografii
Buddy”. By to spotkanie mogło być owocne, musimy stać się wrażliwi i otwarci na te
symbole archetypiczne, wsłuchać się w nie i pozwolić im przemówić w ich własny sposób
do nas, zwłaszcza do naszych nieświadomych głębi; chodzi o to, by nie tylko zdawać z nich
sobie sprawę mentalnie, ale też doświadczyć je i przyswoić, a w końcu pozwolić, by
przekształciły całe nasze życie.
Znaczenie „archetypicznego symbolizmu”
Zdefiniujmy teraz kluczowe terminy. Czym jest archetyp? Mówiąc ogólnie, archetyp to
pierwotny wzorzec czy też model danej rzeczy, względnie forma, na podstawie której dany
obiekt jest wykonany. A co znaczy symbolizm? Symbol określa się generalnie jako
widzialne przedstawienie czegoś niewidzialnego. Ale od strony filozoficznej i religijnej
chodzi o coś więcej: o coś istniejącego na niższej płaszczyźnie, odpowiadającego czemuś
istniejącemu na wyższej płaszczyźnie. By przytoczyć znany przykład – w różnych
tradycjach teistycznych słońce jest symbolem Boga, ponieważ słońce odgrywa w świecie
fizycznym tę samą rolę, jaką Bóg odgrywa wedle tych systemów w świecie duchowym:
słońce jest źródłem światła i ciepła, podobnie jak Bóg jest źródłem światła wiedzy i ciepła
miłości w świecie duchowym. Można powiedzieć, że słońce jest bogiem świata
materialnego, zaś Bóg jest słońcem świata duchowego. Słońce i Bóg reprezentują tę samą
zasadę objawiającą się na różnych poziomach. „Jak poniżej, tak i wyżej”.
Dwa rodzaje prawdy
Wielu zachodnich uczonych próbowało napisać obszerne, pełne szczegółów biografie
Buddy. Istnieje sporo materiałów przekazanych przez tradycję. Zachodni uczeni
gruntownie przebadali ów obfity materiał, a po zapoznaniu się z licznymi epizodami
i wydarzeniami, podzielili go na dwie wielkie grupy. Z jednej strony kładą to, co uważają za
fakt historyczny. Na drugą stronę idzie to, co uznają za mit i legendę. Wszystko to jest w
porządku, ale większość z nich idzie o krok dalej i pozwala sobie na osądzanie, twierdząc, że
jedynie to, co oni uważają za fakty historyczne, ma wartość i jest istotne. Mity, legendy
i całą poezję opowieści widzą oni zazwyczaj w kategoriach zwykłej fikcji literackiej, którą
dyskredytują jako kompletnie bezwartościową.
To bardzo poważny błąd, możemy bowiem mówić o dwu rodzajach prawdy – o prawdzie
zwanej przez nas naukową, prawdzie pojęć i rozumowania, a ponadto (a dla niektórych
ponad tą pierwszą) o prawdzie, którą możemy określić mianem poetyckiej, prawdzie
intuicji oraz wyobraźni, co najmniej równie ważnej. Ten drugi rodzaj prawdy manifestuje
się w mitach i legendach, a także w dziełach sztuki, w rytuałach symbolicznych oraz, co
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istotne – w snach. Archetypiczny symbolizm biografii Buddy należy do tej drugiej kategorii
prawdy. Nie chodzi w nim o prawdę historyczną, o zbiór faktów, ale poetycką, nawet
duchową, prawdę. Biografia Buddy w kategoriach archetypicznych symboli nie zawiera
zewnętrznych wydarzeń z jego życia, ma natomiast uzmysłowić nam coś z jego
wewnętrznych doświadczeń duchowych, a przez to rzucić światło na życie duchowe
każdego z nas.
Przykłady archetypicznego symbolizmu
Podam teraz parę przykładów archetypicznego symbolizmu w biografii Buddy:
Cud bliźniaczy
Następnie Czcigodny, wznosząc się w powietrzu na wysokość palmy, dokonał
mnogich cudów podwójnego wyglądu. Niższa część jego ciała była w płomieniach,
podczas gdy z wyższej części wytryskało pięćset strumieni zimnej wody. Gdy zaś
wyższa część ciała była w płomieniach, pięćset strumieni zimnej wody wytryskało z
niższej części. Następnie w magiczny sposób Czcigodny przyjął postać byka o
drżącym grzbiecie. Byk ów zniknął na wschodzie i pojawił się na zachodzie. Zniknął
na północy i pojawił się na południu, zniknął na południu i pojawił się na północy.
Tak oto dokładnie wyglądał ten wielki cud. Wiele tysięcy koti 1 różnych istot
przyglądało mu się z rosnącą radością i zadowoleniem, bijąc niezliczone brawa
podczas obserwowania.
Nie będę tu mówił o przekształceniu się Buddy w byka, skoncentruję się na właściwym
„cudzie bliźniaczym”, kiedy z Buddy wydobywa się jednocześnie ogień i woda. Przede
wszystkim Budda unosi się w powietrzu. Oznacza to zmianę płaszczyzny i ma duże
znaczenie, reprezentuje bowiem fakt, że opisywane zdarzenie nie dzieje się na ziemskiej
płaszczyźnie, czy też na płaszczyźnie historycznej. Bliźniaczy cud nie jest cudem w
zwykłym sensie, nie jest czymś magicznym i nadnaturalnym dziejącym się na ziemi, ale
czymś duchowym i symbolicznym, dziejącym się na wyższej, metafizycznej płaszczyźnie
egzystencji.
Unosząc się w powietrzu, w tym metafizycznym wymiarze Budda emituje ogień i wodę
jednocześnie: ogień z wyższej części ciała, a wodę z niższej, i vice versa. Na wyższej
płaszczyźnie egzystencji, na której teraz przebywa, ogień i woda to uniwersalne symbole.
Można je znaleźć na całym świecie, w każdej kulturze i religii. Ogień reprezentuje „ducha”,
„to, co duchowe”, zaś woda – materię, to, co materialne. Ogień jest powiązany z tym, co
niebiańskie, woda – z tym, co ziemskie. Ogień reprezentuje pierwiastek aktywności,
męskości, woda – pierwiastek kobiecości, pasywności. Ogień odpowiada intelektowi, woda
– emocjom. Wreszcie ogień reprezentuje świadomość, woda zaś – nieświadomość. Innymi
słowy, ogień i woda reprezentują wszystkie kosmiczne przeciwieństwa.
Jednoczesne emitowanie przez Buddę ognia i wody reprezentuje połączenie tej wielkiej
pary przeciwieństw. Zjednoczenie na wszystkich poziomach, a zwłaszcza na poziomie
najwyższym, stanowi synonim Oświecenia. Epizod z cudem bliźniaczym mówi nam, że
Oświecenie to nic jednostronnego, że nie jest to doświadczenie częściowe, ale jedność,
połączenie przeciwieństw, ognia i wody, na najwyższym możliwym poziomie.

1

Koti to w sanskrycie słowo reprezentujące najwyższą liczbę w starym hinduskim systemie liczbowym –
dziesięć milionów [przyp.tłum.].
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Drabina łącząca niebo i ziemię
Przyjrzyjmy się teraz innemu epizodowi. Wedle tradycji therawady, Budda głosił to, co
stało się znane jako abhidharma, swojej zmarłej matce w Niebie Trzydziestu Trzech Bogów
(wyższym niebiańskim świecie, gdzie odrodziła się po śmierci, siedem dni po jego
urodzeniu). Wracając na ziemię, schodził po wspaniałych schodach w towarzystwie
różnych bogów, bóstw i aniołów. W tekstach te schody opisuje się nader kwieciście, jako
zrobione ze złota, srebra i kryształu.
Schody czy też drabina pomiędzy niebem a ziemią to także potężny symbol. Na przykład w
Biblii mamy drabinę Jakubową o tym samym znaczeniu. Schody jednoczą przeciwieństwa,
łączą i zbliżają niebo i ziemię. Archetypiczne znaczenie epizodu schodzenia Buddy jest w
buddyjskich tekstach wzmacniane barwnymi, wyszukanymi opisami mówiącymi o złocie,
srebrze i krysztale, o różnych kolorowych światłach, o wachlarzach i paletach odcieni, o
sypiących się kwiatach i brzmiącej wokół muzyce. Ma to dużą siłę oddziaływania nie na
umysł świadomy, a na nieświadomość, na to, co w głębi.
Drzewo świata
Innym istotnym wariantem motywu jednoczenia przeciwieństw jest to, co ogólnie jest
znane pod nazwą „drzewa świata” albo „drzewa kosmicznego”. Wedle tradycyjnych
przekazów Budda osiągnął Oświecenie u stóp drzewa bodhi („bodhi” oznacza
transcendentalną mądrość, względnie „przebudzenie”). Korzenie drzewa idą głęboko w
ziemię, zaś jego gałęzie wysoko pną się w niebo. Zatem drzewo również łączy niebo i
ziemię, jest symbolem jedności i harmonii przeciwieństw.
Drzewo świata znajduje się w wielu mitologiach. Można tu przywołać Norse Yggdrasil,
Jesion Świata – głębokie korzenie, gałęzie prosto do nieba, i wszystkie światy zawieszone
na gałęziach. Możliwe jest też powiązanie krzyża chrześcijańskiego z drzewem świata,
drzewem kosmicznym. Widziałem przedstawienie ukrzyżowania, gdzie gałęzie wyrastały z
ramion krzyża, zaś korzenie wrastały od podstawy głęboko w ziemię. Podobnie jak drzewo
świata, krzyż łączy w sposób kosmiczny niebo i ziemię, tak samo jak Chrystus
psychologicznie jednoczy ludzką i boską naturę.
Diamentowy tron
Ściśle związany z ideami drabiny, schodów, czy drzewa, jest obraz punktu centralnego. We
wszystkich tradycyjnych opisach Oświecenia Buddy przedstawia się go jako siedzącego na
„Wadżrasanie”, co dosłownie znaczy „Diamentowy Tron” lub „Diamentowe Siedzisko”.
Diament (wadżra) reprezentuje w buddyjskiej tradycji element transcendentalny,
metafizyczną podstawę. Wedle tradycji buddyjskiej Wadżrasana to centrum wszechświata.
Można to porównać z odpowiednią tradycją chrześcijańską, wedle której krzyż stał na tym
samym dokładnie miejscu, co Drzewo Poznania Dobrego i Złego, z którego Adam i Ewa
zjedli jabłko, i ten punkt wyznacza centrum świata. Kosmiczna centralność Wadżrasany
sugeruje, że Oświecenie polega na przyjęciu pozycji w centrum. Owa transcendentalna,
metafizyczna centralność decydująca o Oświeceniu, sprowadza się do tego samego, co
jedność przeciwieństw, o której wcześniej mówiliśmy.
Zdarzenia towarzyszące Oświeceniu Buddy
Skonfrontujemy się teraz nie z oderwanymi symbolami archetypicznymi, a z całą
sekwencją symboli. Jest ona związana ze zdarzeniem najważniejszym w życiu Buddy, czyli
z osiągnięciem przezeń Oświecenia. Te symbole wiążą się z pewnymi wydarzeniami
zazwyczaj uznawanymi za historyczne, albo częściowo historyczne, choć ich właściwe
znaczenie idzie dużo głębiej.
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Zwycięstwo nad Marą
Pierwsze z tych wydarzeń tradycyjnie znane jest jako „Zwycięstwo nad Marą”, „Szatanem”
buddyzmu. Przyszły Budda siedział pod drzewem w medytacji, kiedy zaatakowały go
straszne zastępy demonów, wszelkiego rodzaju ohydne, szkaradne, niewydarzone postaci
prowadzone przez Marę. Owe zastępy oraz ich atak są żywo opisane w sztuce i poezji
buddyjskiej. Były częściowo ludzkie, częściowo zwierzęce, potwornie zdeformowane,
warczące, łypiące i wściekłe; niektóre z nich niosły wielkie maczugi, inne potrząsały
mieczami, a wszystkie mogły się wydawać bardzo groźne i przerażające. Ale wszystkie
kamienie, strzały i płomienie po dotarciu do aury światła jaśniejącego wokół Buddy
zamieniały się w kwiaty i opadały u jego stóp. Znaczenie tego jest oczywiste i trzeba je nie
tyle objaśniać, ile odczuć. Budda nie został dotknięty ani poruszony tym strasznym
atakiem. Oczy jego pozostały zamknięte, trwał w medytacji z niezmiennym uśmiechem na
ustach.
Mara wysłał więc przeciw Buddzie swoje trzy piękne córki – Żądzę, Namiętność i Rozkosz.
Tańczyły naprzeciw Buddy, używały wszystkich swoich forteli, Budda jednak nie otworzył
nawet oczu. Odeszły jak niepyszne.
Wszystko to reprezentuje siły nieświadomości w ich prymitywnej, pozbawionej
subtelności formie. Demony, straszne niewydarzone figury, symbolizują gniew, awersję,
niechęć itd. Córki Mary symbolizują różne aspekty pragnienia i pożądania. Mara zaś
symbolizuje pierwotną ignorancję, brak świadomości.
Wezwanie Bogini Ziemi na świadka
Drugie wydarzenie znane jest jako „wezwanie Bogini Ziemi na świadka”. Po swojej porażce
Mara spróbował innej sztuczki. Powiedział do przyszłego Buddy: „Siedzisz na centralnym
punkcie wszechświata, na tronie dawnych buddów. Jesteś zwykłym śmiertelnikiem, jakie
masz prawo siedzieć na Diamentowym Tronie, zajmowanym kiedyś przez poprzednich
buddów?”. Budda odrzekł: „W poprzednich życiach praktykowałem wszelkie doskonałości –
doskonałość dawania, moralności, cierpliwości, energii, medytacji i mądrości. W mojej
duchowej ewolucji doszedłem do punktu, w którym mam osiągnąć Oświecenie. Dlatego
godzien jestem siedzieć na tym tu Diamentowym Tronie, jak poprzedni buddowie, kiedy
osiągali Oświecenie”.
Nie zadowoliło to Mary. Zapytał: „W porządku, może i praktykowałeś wszystkie te
doskonałości w poprzednich życiach, ale kto temu poświadczy?”. Przyszły Budda, siedząc
na Diamentowym Tronie w pozycji do medytacji, z rękoma spoczywającymi na podołku,
wyciągnął jedną rękę i dotknął nią ziemi – to słynna mudra, lub pozycja, dotykania ziemi. I
z dołu wyrosła Bogini Ziemi, trzymając w ręce wazę. Złożyła takie świadectwo: „Jestem tu
cały czas. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, ale ziemia pozostaje. Widziałam wszystkie
jego poprzednie życia. Widziałam setki tysięcy wcieleń, w których praktykował
doskonałości. Daję więc świadectwo, że godzien jest zasiadać na siedzisku dawnych
buddów”.
Scena ta bywa też często przedstawiana w buddyjskiej sztuce. Niekiedy Bogini Ziemi
oddawana jest w kolorze ciemnozielonym, niekiedy w pięknym złotobrązowym, zawsze
wyłaniająca się w połowie z ziemi. Symbolizuje ona zasadniczo te same siły, co córki Mary,
lecz w ich obłaskawionej, podporządkowanej i bardziej subtelnej formie – gotowe do
pomocy, a nie przeszkadzania.
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Prośba Brahmy
Trzecie zdarzenie to „prośba Brahmy”. Po swoim Oświeceniu Budda skłaniał się do
zachowania milczenia. Myślał: „ta prawda, ta rzeczywistość odkryta przeze mnie zbyt jest
subtelna, zbyt trudna do zauważenia, by zwyczajni ludzie mogli ją zobaczyć swymi oczyma
pokrytymi pyłem ignorancji i namiętności. Lepiej więc trwać w milczeniu, pozostać pod
drzewem bodhi, niż iść do świata i głosić nauki”.
Wtedy zjawił się niezwykły duch. Wspaniałe światło rozbłysło, a w jego środku prastara
postać, postać Brahmy Sahampatiego, Brahmy Wielkiego Boga, Pana Tysiąca Światów,
objawiła się z rękoma złożonymi w geście prośby. Brahma powiedział: „proszę, głoś nauki,
głoś Prawdę – są na świecie tacy, co niewiele mają pyłu na oczach. Oni to docenią i za tym
podążą”. Budda otworzył swoje boskie oko i spojrzał wskroś świata. Zobaczył wszystkie
istoty jako lotosy w stawie, na różnych etapach rozwoju. I odpowiedział: „Ze względu na
tych, którzy niewiele mają pyłu na oczach, którzy przypominają lotosy w połowie wyrosłe,
będę głosić Dharmę”.
Nie powinniśmy oczywiście brać tego zdarzenia dosłownie w sensie historycznym – Budda
nie musiał być proszony o nauczanie. Prośba Brahmy reprzentuje działanie sił współczucia
w umyśle Buddy, które skłoniły go do oznajmienia odkrytej przezeń prawdy, do nauczania
ludzkości.
Król Wężów
Siedem tygodni siedział Budda u stóp drzewa bodhi, a w środku siódmego tygodnia
wywiązała się wielka burza. Budda doznał Oświecenia w maju, plus siedem tygodni daje
połowę lipca, początek pory deszczowej. Kiedy w Indiach nastaje pora deszczowa, z chwili
na chwilę niebo robi się czarne, zaczyna padać i powiedzieć „leje jak z cebra” to
powiedzieć zdecydowanie za mało. Budda był na otwartym powietrzu, pod drzewem, w
cienkich szatach – niewiele mógł na to poradzić. Inna postać wyrosła jednak spod ziemi:
wielki wąż, król Muczalinda, Wężowy Król. Owinął się wokół Buddy i rozłożył swój
kaptur nad jego głową niczym parasol, chroniąc go w taki sposób od opadów. Często
przedstawia się ten epizod w buddyjskiej sztuce.
Potem deszcz ustał, burzowe chmury się rozpłynęły, zaś Król Wężów przybrał inną formę,
stał się pięknym młodzieńcem w wieku około 16 lat, i oddał pokłon Buddzie.
Niestety niektórzy uczeni usiłują brać ten epizod dosłownie, mówiąc: „wszak dobrze
znane na Wschodzie są przypadki, kiedy węże są całkiem przyjazne wobec świętych
mężów, podpełzając i siadując blisko nich; tak właśnie musiało się zdarzyć tutaj”. Nie
możemy jednak przyjąć tego rodzaju pseudo-historycznych wyjaśnień. Jesteśmy na innej
płaszczyźnie, na całkowicie innym poziomie sensu. Wszędzie na świecie woda, morze,
bądź ocean, symbolizują nieświadomość. W indyjskiej mitologii nagowie, czyli węże albo
smoki, żyją w głębinach oceanu. Nagowie reprezentują więc siły z głębin nieświadomości
w ich najbardziej pozytywnym i korzystnym aspekcie – Muczalinda zaś to król nagów.
Opady deszczu, wielka ulewa po siedmiu tygodniach, symbolizują chrzest wodą. Na
całym świecie wylanie wody na kogoś lub coś symbolizuje uposażenie tej osoby lub tego
przedmiotu we wszystkie moce nieświadomego umysłu. Muczalinda również
reprezentuje potężne energie wzbierające wewnątrz osoby, zwłaszcza podczas medytacji.
Muczalinda przybierający formę pięknego szesnastoletniego młodzieńca ukazuje nową
osobowość zrodzoną w wyniku tego. Muczalinda w nowej postaci oddaje pokłon Buddzie,
co symbolizuje doskonałe poddanie się wszystkich mocy nieświadomości władzy
oświeconego umysłu.
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❧
Sugestie do refleksji, dociekań i dyskusji:
1. Czy zgadzasz się, że prawda poetycka jest tak samo ważna, jak prawda faktów?
2. Który z epizodów i symboli opisanych powyżej najsilniej na ciebie oddziałuje?
3. Poszukaj przedstawień tych wydarzeń z życia Buddy w dowolnej książce z buddyjską
sztuką, do jakiej masz dostęp, bądź też w internecie, i przynieś je na zajęcia grupy. Jeśli
chcesz, możesz też narysować lub namalować jedno z nich samodzielnie
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Triratna
Kurs Dharmy dla Mitrów

Rok pierwszy

1.1.6
Budda nam bliski

1.1.6
Budda nam bliski

Wprowadzenie
Ostatnia sesja pokazała nam, że dla wielu buddystów historia życia Buddy nie jest jedynie
zapisem historycznych faktów. W tym tygodniu zobaczymy, dlaczego dla większości
buddystów Budda nie jest jedynie dawno umarłym nauczycielem, który w efekcie nie ma
na nas wpływu tu i teraz.

Obraz na pierwszej stronie: Bhutańska Mandala, fragment.

Wyobrażanie sobie Buddy i jego właściwości, myślenie o Buddzie z szacunkiem,
wizualizowanie Buddy i różnych innych ucieleśnień Oświecenia – wszystko to stanowi
ważną praktykę wielu buddystów, mającą dobrze określony cel duchowy i pozytywny
wpływ na wiele osób. Możemy postrzegać te praktyki jako ćwiczenie się w twórczej
wyobraźni, sposób rozwijania cech, które były w nas zaniedbane. Możemy widzieć Buddę, z
jakim kontaktujemy się w wyobraźni i medytacji, jako aspekt naszego własnego
potencjału, zwanego czasem naszą własną „naturą buddy”. Możemy też rozumieć te
praktyki jako sposób nawiązania kontaktu z potężnym, zewnętrznym strumieniem
duchowej energii. Zresztą tłumaczenie sobie pozytywnych efektów takich praktyk może
nie być tak istotne, jeśli tylko nie odrzucamy ich z powodu własnych uprzedzeń bądź
wąsko rozumianego racjonalizmu.
W obecności Buddy
By lepiej pojąć, jak rozwijały się takie praktyki, można wyobrazić sobie bycie członkiem
najwcześniejszej Sanghi, żyjącym i praktykującym w obecności Buddy. Jak by to było
spędzać czas z Buddą, doświadczać wpływu oraz inspiracji tak wysoko rozwiniętej istoty?
Łatwo sobie wyobrazić, że obecność Buddy nieustannie przypominałaby nam o
właściwościach Oświecenia i nasz własny potencjał tych właściwości byłby dzięki temu
pobudzony. Tego rodzaju oddziaływanie przyczyniałoby się do wzrostu i umacniania się
owych właściwości, które rosłyby w siłę wewnątrz nas, podczas gdy niezręczne skłonności
stopniowo by zanikały. Jak można sobie wyobrazić, nasze działania, mowa i myślenie
całkiem naturalnie zaczęłyby przypominać Buddę; z czasem zaś upodobnilibyśmy się do
Buddy w naturalny sposób, bez wielkiego wysiłku z naszej strony.
Wielu spośród wczesnych buddystów musiało być świadomych, że zwykłe spędzanie czasu z
Buddą ma na nich potężny wpływ, i po śmierci Buddy musieli zdawać sobie sprawę, co stracili.
Bez wątpienia starali się utrzymać pewne korzyści bycia z Buddą, mimo że nie był on już
fizycznie obecny – w taki sposób rozwinęła się praktyka świadomości Buddy. Jak zobaczymy,
praktyka ta w istocie powstała jeszcze przed śmiercią Buddy, ponieważ nie wszyscy jego
uczniowie mogli przy nim być, kiedy jeszcze żył. Dopiero jednak w latach i stuleciach po
parinirwanie Buddy wyłoniła się w pełni, stając się jedną z najpopularniejszych praktyk
medytacyjnych wkrótce po śmierci Buddy, a w późniejszych formach buddyzmu stanowiąc
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podstawę różnych form kultu, wielu różnych praktyk medytacyjnych i licznych tak zwanych
„archetypicznych” buddów i bodhisattwów ucieleśniających wielorakie aspekty Oświecenia.
Korzyści
Wedle tradycyjnych komentarzy rozpamiętywanie Buddy i jego cech niesie wiele korzyści.
Daje odwagę i siłę do wznoszenia się ponad cierpienie życia na tym świecie. Prowadzi do
pełni wiary, napawa mądrością i zrozumieniem. Zaczynamy czuć, jakbyśmy żyli w
obecności Oświeconego, i jeśli kusi nas jakieś niezręczne działanie, jesteśmy
powstrzymywani przez zdrowy wstyd, jak gdyby sam Budda stał z nami twarzą w twarz. Z
czasem nasze ciało staje się „tak godne czci, jak ołtarz”, a nas umysł „zmierza ku równinie
buddów”. I nawet jeśli dalej już w tym życiu nie pójdziemy, to będziemy podążać ku
„szczęśliwemu przeznaczeniu”. Wydaje się duchową i psychologiczną regułą, że stajemy się
tym, na czym skupiamy nasze umysły. Koncentracja umysłu na istocie oświeconej sprawia,
że nasz własny potencjał Oświecenia dojrzewa, przez co stopniowo coraz więcej „trwamy
w sferze najwyższych buddów”.
Przykład z czasów Buddy
Korzenie praktyki rozpamiętywania Buddy sięgają czasów historycznego Buddy, co widać
w następującym streszczeniu fragmentu Sutty Nipaty, jednego z najstarszych buddyjskich
tekstów, które przetrwały do naszych czasów.
W tej opowieści staruszek imieniem Pingija rozmawia z braminem Bawari, wychwalając
Buddę pod niebiosa. Bawari jest nieco wytrącony z równowagi przez pochwały Pingiji dla
tego nie-bramińskiego nauczyciela, i pyta: „Skoro ów Gautama jest taki wspaniały, czemu
nie spędzasz z nim całego swego czasu? Czemu nie jesteś z nim teraz?”. Pingija odpowiada,
że nie może być z Buddą ciałem, jest bowiem stary i kruchy i nie może podróżować ze
swoim nauczycielem. Ale, jak twierdzi, dzięki sile uważności i wyobraźni jest w stanie być
w obecności Buddy cały czas, toteż w swoim umyśle nigdy się od niego nie oddala. Budda
wydaje się później rozmawiać z Pingiją (mimo że jest oddalony o wiele mil), mówiąc mu,
że wielu ludzi przed nim zostało wyzwolonych mocą wiary (czy też przekonania – śraddha
w sankrycie, saddha w pali), oraz przewidując, że sam Pingija osiągnie Oświecenie w ten
sposób, dzięki takiej właśnie praktyce.
Pingija wysławia Drogę ponad ograniczenia
Sutta Nipata, ss.133-135, tłum. (z pali na angielski) H. Saddhatissa
„Zaśpiewam ci hymny na cześć Drogi ponad ograniczenia”, powiedział Pingija (gdy wrócił
do miejsca, gdzie bramin Bawari mieszkał nad brzegiem rzeki Godhawari). „Została nam
przez tego człowieka opisana dokładnie tak, jak ją ujrzał. A nie ma żadnego powodu, by taki
człowiek kłamał – mamut wiedzy oczyszczony z wszelkiej żądzy.
Kiedy głos nie ma w sobie nic z dumnej wielomówności i nic z głęboko zakorzenionych
nalotów ignorancji, wówczas słowa pełne są słodyczy i piękna. Takie słowa chcę teraz
wysławiać.
Mówią o nim Budda, przebudzony, oświecony, przełamujący ciemności, o wizji w pełni
dokonanej, znający świat od podszewki, wzniósł się on ponad wszelkie stany bycia i
stawania się. Nie ma już w sobie zatruwających popędów – całkowicie wyeliminował
cierpienie. Za tym człowiekiem podążam, braminie Bawari.
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Jestem jak ptak porzucający krzewy buszu i lecący do leśnych drzew owocowych. Ja także
porzuciłem splątany półmrok opinii; niczym łabędź dotarłem do wielkiego jeziora.
Dotychczas, zanim usłyszałem nauczanie Gautamy, ludzie ciągle mówili mi: „Zawsze tak
było i zawsze tak będzie”; nic, tylko bezustanny refren tradycji, wylęgarnia spekulacji.
Książę Gautama, ten promień światła, jako jedyny przedarł się przez ciemności. Ów
Gautama to bezkres mądrości i zrozumienia, nauczyciel, którego Dhamma mówi, jak się
rzeczy mają, prosta i zewsząd widoczna, niwecząca pożądanie bez szkodliwych efektów
ubocznych – nie ma na świecie nic do niej zbliżonego”.
„Pingija – spytał Bawari – czemu tedy nie spędzasz całego swego czasu, każdego momentu,
z owym Gautamą, bezkresem mądrości i zrozumienia, nauczycielem, którego nauczanie
mówi, jak się rzeczy mają, proste jest i zewsząd widoczne, niweczące pożądanie bez
szkodliwych efektów ubocznych, i nie ma na świecie nic doń zbliżonego?”
„Czcigodny braminie – mówi Pingija – nie ma dla mnie chwili, choćby najkrótszej, którą
spędzam daleko od Gautamy, od tego bezkresu mądrości i zrozumienia, od nauczyciela,
którego nauczanie mówi, jak się rzeczy mają, proste jest i zewsząd widoczne, niweczące
pożądanie bez szkodliwych efektów ubocznych – nie ma na świecie nic doń zbliżonego”.
„Widzisz, panie – kontynuował Pingija – dzięki bezustannej i starannej czujności mogę go
widzieć w umyśle tak wyraźnie jak oczyma, w nocy zarówno jak w dzień. A jako że noce
spędzam na oddawaniu mu czci, nie ma dla mego umysłu chwili oddalenia od niego. Nie
mógłbym już teraz porzucić nauczania Gautamy: trzyma mnie przy nim siła przekonania i
radości, intelektu i świadomości. Jaką bądź drogą pójdzie ów bezkres mądrości, pociągnie
mnie za sobą.
Fizycznie nie mogę się już tak poruszać – moje ciało się psuje, jestem stary i słaby – ale moc
ukierunkowanej myśli popycha mnie ku niemu bez ustanku.
Był czas, gdy, plącząc się po bagiennych błotach, mogłem tylko skakać bez celu z kamienia
na kamień. Potem jednak zobaczyłem Sambuddhę, w pełni przebudzonego i wolnego od
skalań”.
Wtedy przemówił Budda:
„Pingija – powiedział – inni ludzie wyzwalali się mocą wewnętrznego przekonania. Tak
było z Wakkalim, Bhadrawudhą i Alawi-Gotamą. Ty też powinieneś pozwolić tej sile siebie
wyzwolić; ty też dotrzesz na daleki brzeg, poza zasięg śmierci”.
„Te słowa – powiedział Pingija – to słowa mędrca. Gdy je słyszę, wzbiera we mnie pewność
i wiara. Ten człowiek to Sambuddha: rozchylił zasłony i przebudził się. Nie ma w nim nic
jałowego; jego umysł jest czysty i świetlisty.
Wszystko, co można wiedzieć, on zna, nawet najsubtelniejsze arkana boskości. Kończą się
pytania dla niepewnych, którzy doń przychodzą – nauczyciel bowiem odpowiedział na
wszystkie.
Tak, podążę tam. Podążę ponad przemianę, ponad wszelkie formacje, ponad porównania.
Nie mam wątpliwości. Możesz to uznać za umysł wyzwolony”.

❧
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Pytania do refleksji i dyskusji
1. Patrzyłeś kiedyś na kogoś jako przykład lub model do naśladowania (Zarówno
wśród postaci fikcyjnych albo powszechnie znanych, jak i wśród ludzi znanych
tobie osobiście)? Jakie cechy szczególnie podziwiałeś? Sądzisz, że mógłbyś bez trudu
odnosić się do tych cech w oderwaniu, bez myślenia o osobie, która je ucieleśnia?
2. Czy są jakieś właściwości Buddy, które szczególnie podziwiasz i do których
najmocniej dążysz?
3. Postaraj się przez chwilę wyobrazić sobie siebie w obecności Buddy lub jakiejś innej
podziwianej postaci – zaproś je do umysłu podczas medytacji bądź wyobraź sobie,
że towarzyszą ci przy wykonywaniu codziennych czynności. Jaki to ma efekt?
Opowiedz o tym grupie.
4. Czemu rozpamiętywanie Buddy może nam dać odwagę?
5. Czy zgadzasz się, że „świadomość Buddy” może być użyteczną praktyką? Jak to
może działać? W jaki sposób możesz wprowadzić ten element do własnej praktyki?
6. Na końcu mowy pochwalnej Pingiji Budda zdaje się przemawiać do Pingiji, mimo
że fizycznie jest oddalony o wiele mil. Jak to interpretujesz?
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Triratna
Kurs Dharmy dla mitrów

Rok pierwszy

1.1.7
Dharma
Podstawowa analiza

1.1.7
Dharma – podstawowa analiza
Nasza choroba i przepis na jej wyleczenie

Wprowadzenie
W drugim tygodniu tego kursu przekonaliśmy się, że buddysta to ktoś, kto „poszedł po
Schronienie” do Buddy, Dharmy i Sanghi. Potem rozważaliśmy znaczenie Buddy. A co z
Dharmą? Czym dokładnie jest Dharma? Co znaczy "pójść po Schronienie" do niej? Takie
pytania będziemy rozważać podczas tej i następnej sesji.
Czym jest „Dharma”?
„Dharma” to sanskryckie słowo mogące znaczyć wiele rzeczy. Najistotniejsze znaczenia w tym
omówieniu to, po pierwsze, „Prawda” w najwyższym sensie jako natura rzeczywistości, i po
drugie, nauczanie buddyzmu. Ale „Prawda” i „rzeczywistość” to szerokie i abstrakcyjne pojęcia,
zaś nauczanie buddyzmu jest ogromne i zróżnicowane i niekiedy może się wydawać, że samo
sobie przeczy. Jak pójść po Schronienie, jak skłonić się do życia podług wskazań czegoś tak
trudnego do uchwycenia?

Obraz na pierwszej stronie: William Blake, Stworzenie Świata, fragment.

Czy da się wyselekcjonować esencję tradycyjnych nauk buddyjskich? Czy możemy
podsumować Dharmę w jednej logicznej formule lub pojęciu, co do której nie mamy
wątpliwości, że jest prawdziwa, i oprzeć na niej nasze życie i praktykę? To chyba konieczne,
zanim będziemy naprawdę mogli pójść po Schronienie do Dharmy? Niestety właściwie jednak
nie jest to możliwe.
Ponad każdym pojęciem, praktyką i formułą
Jeśli chodzi o Dharmę jako Prawdę, to Budda oraz inne duchowo zaawansowane postaci
buddyjskiej tradycji są zgodne, że ostateczna natura rzeczywistości wykracza poza wszelkie
pojęcia wyrażalne słowami. A jeśli chodzi o Dharmę jako nauki buddyzmu, to różni
buddyści często podkreślają różne ich aspekty w zgodzie z własnym temperamentem,
zapleczem kulturowym i etapem rozwoju. Usiłując ograniczyć Dharmę do jakiegokolwiek
pojęcia, nauki czy praktyki, sprowadzamy ją na poziom swego własnego rozumienia, i
wyłączamy przez to aspekty szalenie istotne dla niektórych innych ludzi. Budda wyraził się
jasno, że uważa za Dharmę wszystko, co pomaga ludziom wykraczać poza swój obecny,
ograniczony stan; ludzie zaś tak są różnorodni, że wszystkiego tego nie możemy
wydestylować do postaci pojedynczej formuły.
Wielkie idee stojące za Dharmą
Mimo to istnieją pewne sformułowania Dharmy na tyle fundamentalne, że dają nam
pewną ramę rozumienia. Dopóki sami nie mamy bezpośredniego doświadczenia
pozasłownej Prawdy, dopóty potrzebujemy takich pojęć, by trzymały ster naszego życia i
praktyki skierowany na naturę rzeczywistości postrzegalną w bezpośrednim
doświadczeniu. Musimy zrozumieć wielkie idee leżące u podstaw tego, co buddyści
nazywają „właściwą wizją”, i utrzymywać je w umyśle. Jeśli tego nie uczynimy, naszym
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życiem będą rządzić nieświadome zazwyczaj i niepoddane refleksji przekonania, wartości
i poglądy na świat, podsunięte nam do akceptacji przez rodzinę, edukację, znajomych i
kulturę, a także przez konkretny okres historyczny, w którym przyszło nam żyć. A
ponieważ te przekonania często nie są związane z rzeczywistością, będą nas wieść raczej
ku niezadowoleniu, niż ku wzrostowi i spełnieniu.
Jakie więc są te wielkie idee, fundamentalne pojęcia Dharmy? Każda lista zaczynałaby się
prawdopodobnie od nauki o współzależnym powstawaniu i jego następstwie, prawie
karmy. W dalszych punktach zawierałaby najpewniej Cztery Szlachetne Prawdy oraz Trzy
Lakszany, oznaki bądź charakterystyki uwarunkowanych zjawisk. W czasie tej sesji
spróbujemy wyrobić sobie wstępne rozumienie podstaw Dharmy w oparciu o jeden
krótki tekst, i nie możemy dostatecznie głęboko wnikać w te idee ani oddać im choć
części należnej sprawiedliwości. Współzależne powstawanie to subtelne pojęcie o wielu
implikacjach, których będziemy dociekać później w trakcie tego kursu, a bardziej
szczegółowo w następnych latach kursu dla mitrów. Trzy Lakszany również są omawiane
na dalszym etapie kursu. Obecnie skupimy się na Czterech Szlachetnych Prawdach,
nauczaniu mającym przywilej bycia pierwszą próbą przekazania swojej wizji podjętą
przez Buddę.
Cztery Szlachetne Prawdy
Doktryna Czterech Szlachetnych Prawd stanowi doskonałą ramę dla wstępnego
rozumienia Dharmy, zajmuje się bowiem problemem ludzkiego niezadowolenia.
Większość (a być może wszystko) z tego, co my ludzie czynimy, mówimy i myślimy,
związane jest z naszym usiłowaniem uniknięcia niezadowolenia i cierpienia, albo,
mówiąc na odwrót, odnalezienia zadowolenia i szczęścia. Doktryna Czterech
Szlachetnych Prawd nie umniejsza wagi tego poszukiwania satysfakcji, zwraca jednak
uwagę, że zwyczajowy sposób naszego podejścia do tej pory nie działał, prezentuje
analizę, czemu tak jest, a wreszcie proponuje alternatywę istotnie prowadzącą do
trwałego spełnienia.
Jeśli widzimy prawdę tej doktryny, nabiera ona potencjału radykalnego przekierowania
naszego poszukiwania szczęścia – motywu kierującego naszym życiem – dzięki czemu
zmieniamy nasz sposób życia na taki, który rzeczywiście zaczyna tworzyć szczęście, a nie
oddalać nas od niego.
Cztery Szlachetne Prawdy są fundamentalne, ponieważ dotykają naszego podstawowego
problemu – faktu, że codzienne życie nie daje nam upragnionego szczęścia. Są przy tym
zbudowane wedle formatu tradycyjnie używanego w starożytnej indyjskiej medycynie
do diagnozy: opisują chorobę, przyczynę choroby, rokowania bądź perspektywę
wyleczenia, oraz lekarstwo.
Budda wyraził Cztery Szlachetne Prawdy tak:
1. Prawda dukki, czyli niezadowolenia, dyskomfortu, niepokoju i cierpienia w sensie
ścisłym.
2. Prawda o przyczynie dukki, którą jest pożądanie lub niezdrowe pragnienia.
3. Prawda o ustaniu cierpienia, czyli możności jego przezwyciężenia poprzez wyjście
poza pożądanie.
4. Prawda o ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia, czyli Szlachetnej Ośmiorakiej
Ścieżce.
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Pierwsza Szlachetna Prawda
Pierwszą Prawdę błędnie się czasem przedstawia w zdaniu „życie jest cierpieniem”. Ta
dezinterpretacja wyposażyła przeciwników buddyzmu w poręczny kijek, którym uderzają
w buddyzm jako pesymistyczny i przeczący życiu. Ale cierpienie to tylko skrajne znaczenie
palijskiego słowa „dukkha”, które częściej znaczy coś w rodzaju niewygody, niepokoju,
niedopasowania, braku satysfakcji. Jak wskazał Sangharakszita, buddyzm nie jest ani
pesymistyczny, ani optymistyczny – jest meliorystyczny (z łacińskiego melior, czyli
„lepiej”). Dharma podejmuje szczery ogląd naszej sytuacji, po czym sugeruje sposoby jej
poprawienia.
Pierwsza Prawda mówi, że życie w normalnej postaci nie przynosi trwałego, realnego
spełnienia czy satysfakcji. Oznacza to po prostu szczery rzut oka na sytuację – gdyby
normalnie przeżywane życie było źródłem realnej satysfakcji i spełnienia, wówczas
większość ludzi przez większość czasu byłoby w stanie satysfakcji. W oczywisty sposób tak
nie jest. Gdyby ludzie ogólnie byli usatysfakcjonowani, nie potrzebowaliby więcej, niż teraz
mają, i tryby społeczeństwa konsumpcyjnego by się zatrzymały. Nie odczuwamy zapewne,
że „życie jest cierpieniem”. Możemy czuć, że nasze życie pod wieloma względami jest
bogate i szczęśliwe. Ale chcemy więcej. Czegoś wciąż nam brakuje.
Tradycyjnie dukkhę dzieli się na kilka różnych sposobów. Budda często powtarzał formułę:
„narodziny to dukkha, późny wiek to dukkha, choroba to dukkha, śmierć to dukkha. Dostać
to, czego nie chcemy, jest dukkhą. Być oddzielonym od tego, co chcemy, jest dukkhą. Nie
dostać tego, co chcemy, także jest dukkhą”.
Inne klasyfikacje bazują na tym, dzieląc dukkhę na:

⋅
⋅
⋅
⋅

nieuniknione cierpienie doświadczane z tej racji, że jesteśmy istotami śmiertelnymi
o nietrwałym ciele, żyjącymi we wrogim nierzadko środowisku (tzw. „dukkhadukkha”);
cierpienie radzenia sobie z czymś nielubianym i obywania się bez czegoś lubianego;
„cierpienie zmiany” – nawet jeśli życie przynosi radość, to wiemy, że obecna
sytuacja nie może trwać wiecznie, co często wprowadza element lęku i żalu w
przyjemne skądinąd sytuacje;
„cierpienie egzystencjalne” – wiążące się z faktem, że nawet jeśli nasze zewnętrzne
życie jest doskonałe pod każdym względem, w dalszym ciągu nie jesteśmy
spełnieni, dopóki nie wyrazi się w nas potencjał duchowy.

Druga Szlachetna Prawda
Druga Szlachetna Prawda mówi, że źródłem doświadczanej dukki jest pożądanie lub
lgnięcie, a tłumacząc dosłownie – pragnienie. Znaczy to, że powodem braku satysfakcji w
życiu jest to, że strategia jej poszukiwania przyczynia nam tylko więcej cierpienia. Możemy
to rozumieć na wiele sposobów.
Słowo „pożądanie” to skrót postawy życiowej opartej na wydzieraniu szczęścia światu
poprzez chwytanie rzeczy pożądanych, odpychanie niepożądanych, i ogólnie na
organizowaniu wiecznie zmiennego przepływu zdarzeń we wzór odpowiadający naszym
wymaganiom. Mamy wówczas skłonność przyjmować, że możemy być szczęśliwi i
zadowoleni wtedy i tylko wtedy, gdy świat wokół nas jest zorganizowany w określony
sposób, a zdarzenia i inni ludzie wpasowują się w nasze potrzeby. Poświęcamy zatem
energię na wprowadzanie tego w życie.
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Ale jeśli uzależniamy szczęście od niepewnego i zmiennego świata dookoła, skazujemy się
w wielu wypadkach na nieszczęście i niezadowolenie. Powody tego wynikają z klasyfikacji
typów dukki podanych kilka akapitów wyżej. Po pierwsze, życie zawiera nieunikniony
element cierpienia – narodzin, choroby, starości, śmierci, oraz wszelakich bólów i
niewygód związanych z posiadaniem delikatnego, starzejącego się ciała. Jeśli oczekujemy,
że doświadczenie „dukki-dukki” nas ominie, i jeśli nie pielęgnujemy cech osobistych i
mądrego życia, które pozwolą nam radzić sobie z nim filozoficznie, wówczas dodajemy
sobie po prostu element psychologicznego i emocjonalnego cierpienia do cierpienia
fizycznego, przed którym i tak nie uciekniemy. Budda zobrazował to za pomocą metafory
dwu strzał. Powiedział, że nic nie poradzimy na ranę od pierwszej strzały, dukki-dukki, ale
my zwykle pogarszamy sobie znacznie cierpienie, dźgając się drugą strzałą, bardziej
bolesną niż pierwsza.
Obok nieuniknionego elementu fizycznego cierpienia skazani jesteśmy na to, że nigdy nie
dostaniemy dokładnie tego, czego w życiu chcemy, i nie unikniemy całkowicie tego, czego
nie lubimy; zaś stałe usiłowanie dokonania niemożliwego napełnia nas ciągłym stresem i
rozczarowaniem. A nawet jeśli uda nam się na jakiś czas osiągnąć to, czego chcemy, ten
stan nie może być trwały, i podświadomie doskonale o tym pamiętamy, toteż nawet w
środku przyjemności odczuwamy lęk. Wiecznie zmienny bieg zdarzeń, którego jesteśmy
częścią, po prostu nie może być na długo zorganizowany w stabilny porządek, prędzej czy
później przestanie więc odpowiadać naszym życzeniom. A wreszcie nawet jeśli jakimś
cudem udałoby się nam permanentnie zorganizować świat wokół nas na naszą modłę –
bylibyśmy bogaci, sławni i wychwalani, z perfekcyjnym partnerem, otoczeni zmysłowymi
przyjemnościami, żyjący w nieskazitelnym luksusie (na przykład na najbardziej idyllicznej
wyspie, jaka mieszka w naszej wyobraźni, albo w jakimkolwiek innym wymarzonym
otoczeniu), i nawet jeśli my i nasi bliscy nigdy by nie chorowali, nie starzeli się i nie
umierali – nie dałoby nam to spełnienia.
Prawdziwe spełnienie i szczęście bierze się z naszego wnętrza, nie z zewnętrznych
okoliczności. Jeśli nasz wewnętrzny świat trapią negatywne stany mentalne wynikające z
wąskiej koncentracji na własnych egoistycznych pragnieniach, to będziemy nieszczęśliwi
nawet w raju. Z drugiej strony jeśli mamy bogaty, ciepły i otwarty wewnętrzny świat
kogoś uwrażliwionego na swój duchowy potencjał, oraz wewnętrzną siłę kogoś, komu w
życiu chodzi o coś więcej niż osobiste chęci i niechęci, wówczas będziemy głęboko spełnieni
pośród życiowych nieuniknionych cierpień i przeciwności losu.
Podobnie jak Pierwsza Szlachetna Prawda, Druga Prawda o pochodzeniu cierpienia bywała
często źle rozumiana. Powtarza się na przykład często, że wedle buddystów pragnienie jest
przyczyną cierpienia, i dlatego wszelkie pragnienia są niepożądane. Ale pragnienie w wielu
przypadkach bywa dobre i konieczne. Nasze pragnienie spełniania potrzeb życiowych
utrzymuje nas w zdrowiu fizycznym. Nasze pragnienie przyjaźni, piękna i sensownej pracy
popycha nas w kierunku spełnionego życia. Nasze pragnienie realizacji duchowego
potencjału popycha nas w kierunku Dharmy. Wydaje się więc, że problem wskazywany
przez Drugą Prawdę nie ma nic wspólnego z tego typu zdrowymi pragnieniami, dotyczy
natomiast tego, co zwykło się określać mianem „pożądania”, „lgnięcia” lub „chciwości”. Co
więc odróżnia pożądanie od zdrowych pragnień?
Pożądanie kontra zdrowe pragnienie
Sangharakszita definiuje to, co określa mianem „neurotycznego pożądania”, jako
pożądanie czegoś, co nie może zaspokoić potrzeby, którą ma zaspokajać. Szklanka wody
zaspokoi nasze pragnienie, a zdrowy posiłek zaspokoi naszą potrzebę jedzenia. Ale alkohol,
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śmieciowe jedzenie czy jakiś konsumencki gadżet nie zaspokoją nas, jeśli w istocie brakuje
nam przyjaźni, spokoju umysłu albo zdrowego szacunku dla siebie płynącego z
prowadzenia sensownego życia. Nowe ubrania, nowy partner, nowy samochód, nowy
laptop, większe zasoby bankowe, bardziej prestiżowa praca, drogi posiłek czy egzotyczna
podróż – samo w sobie nie zawiera to nic złego. Ale wszystko to zakrywa nam jedynie
pustkę i niezadowolenie odczuwane, kiedy ignorujemy nasz duchowy potencjał i żyjemy
poniżej naszego prawdziwego poziomu duchowego. Opierając zaś nasze szczęście na
zaspokajaniu takich potrzeb, tworzymy sobie właściwie więcej cierpienia niż zaspokojenia.
Wciągamy się w bezustanny młyn niezdrowych pożądań, pogoni za nieuchwytną
marchewką. Stawiamy się w pozycji ciągłego niezadowolenia i wiecznej frustracji.
Samolubne chwytanie się
Budda, nauczając Drugiej Prawdy, podsumował przyczynę naszego niezadowolenia jednym
słowem – pożądanie, a dosłownie pragnienie (jak, gdy chce nam się pić). Spróbujmy
naświetlić to słowo większą liczbą szczegółów. Buddyści wielu tradycji podkreślają, że
pożądanie, które miał na myśli Budda, wynika z pełnej urojeń obsesji na własnym punkcie.
Na przykład buddyści tybetańscy przy tłumaczeniu Czterech Prawd często oddają to
zwrotem „samolubne chwytanie się”. Ten zwrot podkreśla dwa aspekty niezdrowego
pragnienia – że jest w wąski sposób samolubne oraz że zawiera sztywny element
kurczowego chwytania.
Dobry przykład do rozważenia, w jaki sposób niezadowolenie i cierpienie powiązane są z
naszym zaślepionym skupieniem na sobie, znajduje się w poniższym cytacie z audycji w
radiu BBC, jaką miał amerykański tłumacz i akademik Robert Thurman:
... [nasze] złe rozpoznanie natury świata stawia nas w sytuacji niemożliwej. Jeśli
jestem najbardziej rzeczywistą rzeczą na tym świecie, czyni mnie to też rzeczą
najważniejszą. Oczywiście ani jedna inna osoba na świecie nie zgadza się ze mną w
tym punkcie. Materialny świat nie poświęca mi aż tak wiele uwagi. I czas również
nie obdarza przywilejami mnie jako tymczasowy, efemeryczny umysł i ciało.
Dlatego też świat jest wbrew postrzeganej przeze mnie rzeczywistości.
Jestem więc w ciągłym konflikcie ze światem, począwszy od podstawowej percepcji
zjawisk. A konflikt ze światem, czy to innych istot, czy to rzeczy nieożywionych,
zawsze skończy się porażką. Jeśli zakładam, że jestem najważniejszy, a świat się na
to nie zgadza, to na pewno przegram ten spór ze światem. Umrę, zachoruję, ludzie
nie będą mnie lubić, nie będą chcieli robić tego, co ja chcę, a ja będę zmuszony robić,
co oni chcą. I dlatego będę cierpiał.
Pewne znaczenie ma niewątpliwie częste użycie słowa „chwytanie” przy tłumaczeniu tej
Prawdy przez tybetańskich buddystów. Nasza tendencja do kurczowego chwytania się
pozytywnych rzeczy może wyzuć je z przyjemności. Aż nazbyt często niweczymy nasze
szczęście, kurczowo chwytając się przyjemnych doświadczeń, oczekując od nich zbyt wiele,
pragnąc, by jak najdłużej trwały, zamiast cieszyć się ich upływem, i czekając na ich rychły
powrót, w wyniku czego stają się obiektem niezdrowego pragnienia w przyszłości.
Przyjemny posiłek, wakacje, związek, czas spędzony na podziwianiu piękna natury,
estetyczna satysfakcja czy nawet rozkosze medytacji – wszystko to możemy popsuć
myśleniem: „Czy daje mi to spodziewane zadowolenie? Ile czasu to potrwa? Kiedy znowu
to nastąpi?”.
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Trzecia Szlachetna Prawda
Pierwsza i Druga Szlachetna Prawda mogą pojawić się w formie szoku, pokazując, że nasze
normalne sposoby poszukiwania szczęścia przyczyniają się tylko do wzrostu cierpienia. Ale
Trzecia Prawda niesie dobre wieści – o ile normalne podejście do życia wiedzie do
niezadowolenia, o tyle inny sposób życia prowadzi do spełnienia, do głębszego rodzaju
szczęścia niż to, jakie możemy osiągnąć przez posiadanie dowolnej ilości rzeczy i ulotnych
przyjemności. Owszem, jesteśmy chorzy. Owszem, swoim zachowaniem pogłębiamy
jeszcze naszą chorobę. Istnieje jednak lekarstwo, jeśli tylko potrafimy uznać ten stan
rzeczy. Do tego czasu przypominamy charczącego, słabowitego palacza, który upiera się, że
wszystko z nim w porządku (może tylko lekka niestrawność przy wspinaniu się pod górę...),
i że wujek Edek palił paczkę dziennie i dożył dziewięćdziesiątki. Trzecia Prawda to zatem
dobra nowina – doktor daje nam bardzo korzystną prognozę, ale pod warunkiem, że
najpierw zaakceptujemy złe wieści.
Trzecia Prawda opiera się na tym, że nasze niezadowolenie wynika z pewnych uwarunkowań i
może być odwrócone wskutek zmiany tych uwarunkowań. Może być odwrócone poprzez
osłabianie niezdrowych pragnień i pożądania, poprzez poszerzanie naszego skupionego na
sobie oglądu świata, poprzez rozluźnienie przywiązania. Możemy przezwyciężyć cierpienie i
niezadowolenie, jeśli wykroczymy poza naszą wąską wizję życia i nauczymy się żyć bardziej
otwarcie i ekspansywnie.
Czwarta Szlachetna Prawda
Czwarta Prawda mówi nam, jak tego dokonać – jak poszerzyć nasz ogląd i ograniczyć
pożądanie za pomocą progresywnej ścieżki duchowego rozwoju, która dotyka każdego
aspektu naszego życia. To właśnie buddyści nazywają Szlachetną Ośmioraką Ścieżką. W
następnym roku kursu dla mitrów rozważymy Ośmioraką Ścieżkę bardziej szczegółowo,
tu zaś spróbujemy przedstawić jej ogólny zarys i dać wyobrażenie, o co w niej chodzi.
W wyłożeniu Sangharakszity Ośmioraka Ścieżka zawiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wizję – sposób postrzegania świata i naszej roli w nim.
Emocje
Mowę
Działanie
Sposób utrzymania się
Wysiłek
Świadomość
Samadhi – co można interpretować jako medytację lub jako mądrość rodzącą się
w wyższych stanach egzystencji.

Owe osiem aspektów stanowi jakby powiększony diagram podstawowej Trojakiej Ścieżki
złożonej z etyki, medytacji i mądrości, który ukazuje bliżej jej różne elementy i ich
wzajemne zazębianie się. Zasadniczy przekaz Ośmiorakiej Ścieżki jest taki, że jeśli
konsekwentnie, coraz głębiej praktykujemy wskazówki etyczne w każdej dziedzinie
naszego życia, pielęgnujemy uważność i pozytywne emocje, pogłębiamy naszą wizję w
zetknięciu z Dharmą i pogłębiamy swój wgląd, to wówczas staniemy się z czasem
istotami pełniejszymi, z szerszą wizją oraz bardziej otwartym podejściem do życia.
Staniemy się ludźmi, którzy żywią mniej niezdrowych pragnień, nie mają tak dużej
obsesji na własnym punkcie i nie chwytają się różnych przeżyć tak kurczowo. Nie
będziemy już dłużej opierać naszego poszukiwania szczęścia na ulotnych
przyjemnościach, nietrwałym posiadaniu, aprobacie innych, na statusie i reputacji.
Zamiast tego osiągniemy znacznie głębsze poczucie szczęścia i spełnienia dzięki zbliżaniu
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się do tej istoty, jaką jesteśmy wewnątrz, niezależnie od tego, dokąd rzuci nas zmienny,
chaotyczny świat. Jak ujął to mnich therawadyjski Ajahn Sucitto:
Okoliczności taki jak choroba czy łut szczęścia przychodzą i odchodzą, wewnętrzne
uwarunkowania są zaś tym, co zostaje. Jeśli mamy spokój umysłu, możemy
przejść przez najtrudniejsze próby, ale nienawiść, poczucie winy czy depresja
zachmurzą najpiękniejszy dzień. Milioner i król mogą być przeżarci zmartwieniem
i nieufnością, a mnich, który nic nie posiada, może spoczywać w sobie i być
przepełniony błogością. Cierpienie i wygaśnięcie cierpienia leżą w naszych
umysłach i sercach.

❧
Pytania do refleksji i dyskusji:
1. Wyraź pokrótce własnymi słowami swoje rozumienie Czterech
Szlachetnych Prawd, przeznaczając jedno zdanie na każdą Prawdę.
2. Jak odnosisz się do myśli, że normalnie przeżywane życie – dążenie do
przyjemności i unikanie przykrości – skazuje nas na brak zadowolenia?
Uważasz, że to prawda? Podoba ci się ta myśl? (Zauważ, że to dwa różne
pytania!).
3. Pomyśl o przykładach różnych rodzajów dukki w twoim własnym
doświadczeniu. Jakie jest najważniejsze źródło twojego niezadowolenia lub
cierpienia?
4. Czy twoje doświadczenia potwierdzają myśl, że najmocniej cierpimy, gdy
jesteśmy skupieni na tym, czego chcemy lub się boimy, najszczęśliwsi zaś
jesteśmy, gdy koncentrujemy się na czymś poza nami? Sądzisz, że są
sposoby mniejszego skupiania się na własnych pragnieniach, które są
niezdrowe i nie prowadzą do duchowych postępów? Co odróżnia niezdrowe
poświęcanie się od auto-transcendencji prowadzącej do wyzwolenia?
5. „Jeśli Cztery Szlachetne Prawdy mają rację, podejście do szczęścia
proponowane przez społeczeństwo konsumpcyjne czyni nas właściwie bardziej
nieszczęśliwymi”. Przedyskutuj to zdanie!
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Triratna
Kurs dharmy dla Mitrów

Rok pierwszy

1.1.8
Wielowymiarowość
Dharmy

1.1.8
Wielowymiarowość Dharmy

Wielowymiarowość Dharmy
W poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia z Czterema Szlachetnymi Prawdami,
jednym z najbardziej zwięzłych i najpowszechniej akceptowanych sformułowań nauk
buddyjskich. Można te Prawdy pokrótce streścić tak: normalnie prowadzone życie nie
niesie zadowolenia; przyczyną braku satysfakcji są nasze niezdrowe pragnienia i wąska
obsesja na własnym punkcie; sposobem wyzwolenia się z tego jest podążanie ścieżką
etycznej spójności, medytacji oraz poszerzania duchowej wizji. W swojej pierwszej mowie
Budda użył formuły Ośmiorakiej Ścieżki, by podsumować tę ścieżkę oswobodzenia się.
Używał również innych formuł, zaś przez tysiąclecia po jego śmierci wyznawcy
wprowadzili ich więcej. Niektóre z tych wersji mocniej niż na pozostałe kładą nacisk na
jeden z elementów Trojakiej Ścieżki etyki, medytacji i mądrości. Niektóre są szczególnie
dobrze dostosowane do potrzeb określonych czasów, kultur i charakterów ludzkich.
Niektóre podkreślają dany rodzaj stylu życia, określone wartości czy praktyki, takie jak
proste mnisze życie, długie godziny medytacji, zapomnienie o sobie poprzez altruizm czy
głęboką wiarę.

Obraz na pierwszej stronie: Paul Cézanne, Martwa natura z cebulą, fragment.

Różnorodność i bogactwo buddyzmu może wydawać się zagmatwane, ale jest ono w zgodzie z
osobistym nauczaniem Buddy, który jasno stwierdził, że Dharmą jest wszystko, co pomaga
nam rozwijać się duchowo. Powiedział on również, że nauki udzielane przez niego w trakcie
całego życia to tylko drobny ułamek prawdziwych nauk Dharmy, jakie mogą być
przedstawione czującym istotom – porównał to do garści liści zestawionej ze wszystkimi liśćmi
lasu. Mówiąc tak, dawał przyzwolenie swoim wyżej rozwiniętym zwolennikom w przyszłych
wiekach – tym, którzy podążali ścieżką i spożywali jej owoce – na formułowanie nauk
odpowiednich dla swego czasu i miejsca..
Ścieżka regularnych kroków
Jedną z odpowiedzi jest przekonanie się, przynajmniej prowizoryczne, do praktykowania
jednej wersji ścieżki, i widzenie jej jako najistotniejszej części Dharmy – dla nas w obecnym
czasie. Jeśli podchwycimy coś z jednej książki, a potem, gdy nas to znudzi, zaczniemy
praktykować coś z odmiennej tradycji, po czym znów przejdziemy do czegoś innego, co
wpadło nam w oko, to daleko nie zajedziemy. (Jak przedstawił to pewien nauczyciel, z
Bombaju do Nowego Jorku można dostać się, idąc czy to na wschód, czy na zachód, czy na
północ, czy na południe; ale jeśli pójdziemy kilka mil na zachód, potem kilka mil na
wschód, kilka mil na północ, i kilka mil na południe, skończymy tam, gdzie zaczęliśmy). W
pewnym momencie musimy przestać próbować trochę tego i trochę owego i zacząć
podążać „ścieżką regularnych kroków”. Potrzebujemy podążać spójną, progresywną ścieżką
praktyki, gdzie każdy poprzedni stopień stanowi fundament następnego, w otoczeniu
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umożliwiającym uzyskanie porady i wsparcia od innych ludzi, którzy sami podążali tą
ścieżką.
Dharma to ścieżka wzrostu, a wzrost dokonuje się w sposób systematyczny i organiczny, z
określonym porządkiem etapów, podobnie jak przy wzroście rośliny. Nie ma sensu liczyć,
że dopiero co wypuszczony pęd od razu zakwitnie. W obecnym momencie musi wytworzyć
liście i korzenie. Jeśli nie obchodzimy się z nim adekwatnie do etapu jego wzrostu, nie
przyniesie to efektów, a może nawet zaszkodzić. Praktyka Dharmy opiera się na tej samej
zasadzie.
Musimy zatem podążać ścieżką progresywnej praktyki. Zwykle oznacza to podążanie
ścieżką wyznaczoną przez jedną konkretną tradycję, szczególnie na początkowych etapach.
Zostając mitrami, wstępnie angażujemy się w Społeczność Buddyjską Triratna jako nasz
kontekst praktyki. Tym samym zobowiązujemy się do praktykowania ścieżki wedle
wskazań Triratny – przynajmniej tymczasowo, na najbliższy czas. Powinniśmy tę ścieżkę
uczciwie wypróbować i sprawdzić, czy zadziała. Ścieżka proponowana przez Triratnę to
próba zastosowania podstawowych nauk i praktyk buddyzmu w sposób zrównoważony;
sięga korzeniami głęboko do fundamentów buddyjskiej tradycji, ale zaadaptowana jest do
współczesnych warunków i potrzeb. Zaangażowanie się w praktykowanie tej konkretnej
ścieżki nie oznacza, że nie możemy czerpać inspiracji z innych tradycji. Takie
zaangażowanie daje nam jednak podstawowe ramy pojmowania oraz regularną praktykę
pozwalającą skorzystać na tym, co nas inspiruje w całej buddyjskiej tradycji, i broniąc
przed zamieszaniem i rozproszeniem, jakie może przynieść bogactwo dostępnych nauk.
Czym jest Pójście po Schronienie do Dharmy
Przekonanie i zaangażowanie w praktykę
Najbardziej podstawowym poziomem Pójścia po Schronienie do Dharmy jest więc
zaangażowanie w praktykę nauczania stosownego dla nas tu i teraz, na konkretnej,
wybranej przez nas ścieżce, w społeczności duchowej, z którą pozostajemy w kontakcie –
w tym przypadku w Triratnie. Dla większości z nas zaczyna się to od uznania, że
przedstawiane nam elementy Dharmy mają sens oraz że podejmowane praktyki mają na
nas pozytywny wpływ. Możemy też zauważyć, że ścieżka wydaje się mieć pozytywny
wpływ na innych ludzi, praktykujących ją dłużej od nas. Dzięki temu rodzi się w nas
podstawowe przekonanie o słuszności głównych nauk buddyzmu.
To przekonanie wzmacnia stabilność decyzji, by praktykować to, co dla nas właściwe na
obecnym etapie ścieżki ze względu na nasz własny dobrostan, a także dobrostan ludzi
wokół nas. Tego rodzaju zaangażowanie w praktykę nauk potrzebnych na danym etapie
to prawdopodobnie najistotniejszy aspekt Pójścia po Schronienie do Dharmy. Dla jednej
osoby formą takiego zaangażowania może być codzienna medytacja, dla innej – mniej
negatywności wyrażanej w mowie, dla jeszcze innej – spędzanie większej ilości czasu z
innymi buddystami. U różnych ludzi przybiera to różne formy z uwagi na odmienne
potrzeby; także w przypadku pojedynczej jednostki z czasem ulega to zmianom.
„Poczucie słuszności”
Poza codziennym zaangażowaniem w praktyczną realizację nauk, Pójście po Schronienie
do Dharmy może dla niektórych ludzi wiązać się z intuicyjnym, z głębi serca płynącym
poczuciem słuszności tych nauk. Możemy doświadczać głębszego od wszelkich słów
uczucia pewności, uczucia głębokiej wagi tego, z czym się stykamy, lub odczucia osobistego
związku, niemalże jakbyśmy sobie przypominali te nauki, a nie stykali się z nimi po raz
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pierwszy. Możemy mieć poczucie, że to, co w Dharmie istotne, emanuje ze świadomości
wyższej niż nasza, i żywić zobowiązanie, by podchodzić do niej z szacunkiem i czcią, na
jakie zasługuje. Może się to też wiązać z uczuciem wdzięczności wzmacnianym przez
świadomość, że bez przystępnej duchowej drogi życie byłoby pozbawione sensu.
Wdzięczność zaś może się wyrazić w pragnieniu udostępnienia Dharmy dla innych, skoro
oni potrzebują jej dokładnie tak samo, jak my.
Wymiar mityczny
By w pełni pójść po Schronienie do Dharmy, musimy pozbyć się poczucia, że Dharma
składa się ze zwykłych idei (choć dość mądrych), wywodzących się od ludzi podobnych do
nas, że jest na podobnym poziomie, co książki o samodoskonaleniu, które można znaleźć w
każdej księgarni. Duża część zapisanej Dharmy pochodzi od historycznego Buddy we
własnej osobie. Pozostałe fragmenty pochodzą od innych oświeconych osób albo od ludzi
zdolnych w głębokiej medytacji nawiązać kontakt z oświeconym umysłem. W każdym
przypadku źródłem Dharmy jest oświecony umysł, poziom świadomości znacznie
wykraczający poza nasz własny.
Uznanie, że Dharma pochodzi od wyższej świadomości, od istot na wyższym poziomie
rozwoju, może otworzyć nas na bardziej poetycki czy mityczny wymiar wizyjny, co ubogaci
nasze doświadczenie Pójścia po Schronienie do Dharmy. O Dharmie mówi się niekiedy jako
„głosie buddy”, z buddą (przez małe b) reprezentującym tu nie tyle postać historyczną, ile
bardziej zasadę leżącą u podstaw świata i w głębi naszej własnej istoty – zasadę
pomagającą nam wzrastać i się rozwijać. Wedle tradycyjnego rozumienia ów „głos buddy”
mówi do każdego jego własnym językiem, a mówi dokładnie to, co potrzeba wiedzieć na
danym etapie rozwoju.
Sangharakszita określił Dharmę jako działanie oświeconego umysłu szukającego drogi
komunikacji z istotami nieoświeconymi, takimi jak my. Jak podkreślił, pojęcia i język nie są
jedynymi środkami komunikacji pomiędzy oświeconym umysłem a nami. W istocie słowa
są najmniej subtelną formą, jaką przybiera Dharma – symbole i obrazy stanowią znacznie
bogatszą formę komunikacji:
Oświecony umysł zstępuje jeden stopień, na poziom (...) obrazów. Na tym
poziomie znajdują się (...) wyobrażenia buddów i bodhisattwów, obrazy łagodne i
obrazy gniewne. A co być może najważniejsze, obrazy cudownie kolorowe i
świetliste, powstające z głębi nieskończonej przestrzeni. Nie stworzył ich
pojedynczy ludzki umysł ani kolektywna świadomość, ani nawet kolektywna
nieświadomość. Możliwe, że te wyobrażenia nie zostały w ogóle stworzone, i
współistnieją z wieczną, oświeconą świadomością. Te obrazy (...) odsłaniają
wszystko. Czynią to za pomocą formy i koloru. Na tym poziomie niepotrzebne są
żadne myśli, idee i słowa 1.
Inni buddyjscy nauczyciele także podkreślali, że Dharma nie musi być ograniczona do
słów i idei:
Językiem religii nie jest język pojęć, a język symboli. Kiedy te symbole się
konceptualizuje, tracą swoją żywotność i wielowymiarowość, stając się zwykłymi
kliszami. Dzięki swej wielowymiarowości symbol może reprezentować wyższą
rzeczywistość, w której osoba religijna, jak prawdziwy poeta czy artysta, czuje się
1. Sangharakszita, Przewodnik po buddyjskiej ścieżce, s.72.
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jak w domu. Symbole stanowią klucz to „innej rzeczywistości”, otwierają nowe
wymiary doświadczenia. Literatura i sztuka kwitły wszędzie tam, gdzie buddyzm
się przyjął. Rzeźba, malarstwo i architektura, poezja i filozofia, muzyka i taniec
stały się formą wyrażania religijnego poglądu na świat, natura jako taka
stanowiła żywy podręcznik dla doskonalenia wewnętrznej wizji, co pokazują nam
malarze krajobrazów w tradycji zen oraz poeci Dalekiego Wschodu. „Innej
rzeczywistości” nie można opisywać przy użyciu kategorii naszej codziennej
świadomości, można ją odkrywać jedynie poprzez pewne symbole i formy
archetypiczne. 2
Nie każdemu przypadnie do gustu owo bardziej poetyckie podejście do Dharmy. Wielu
ludzi woli trzymać się stopami ziemi i całkiem ich zadowala odnoszenie się do Dharmy
jako do nauk pisanych. Ale dla tych, którzy myślą bardziej za pomocą obrazów i symboli,
ten drugi sposób postrzegania Dharmy może pomóc pogłębić własne Pójście po
Schronienie. A nawet dla tych najbardziej racjonalistycznych odrobina takiego podejścia
może być pomocna. Jeśli umiemy łączyć się z Dharmą na sposób wyobrażeniowy, nasze
Pójście po Schronienie do Dharmy staje się wolą podążania za inspiracją tego, co wyższe w
świecie i w nas samych, jaką bądź formę to przybierze – czy będzie to intuicyjny zmysł
wiary, głębokie poruszenie w kontakcie z buddyjskim obrazem lub mantrą, podziw dla
osoby zaawansowanej duchowo, czy nasze silne poczucie słuszności i pewności co do
fragmentu Dharmy wyrażonego słowami.
Czym Pójście po Schronienie do Dharmy nie jest
Dharma nie jest ograniczona do jednej formuły
Dharma to przede wszystkim zestaw metod duchowego wzrostu, w mniejszym zaś stopniu
zbiór twierdzeń o naturze rzeczywistości. Budda bardzo niechętny był rozwodzeniu się na
temat natury Oświecenia, zdając sobie sprawę, że ludzie po prostu tego nie zrozumieją,
dopóki sami nie doświadczą. Tym niemniej my, ludzie, potrzebujemy pewnych
podstawowych nauk o naturze prawdy, by wejść na właściwe tory. Budda starał się więc
niekiedy przekazać pewne prawdy o rzeczywistości za pomocą słów, choć zwykle odnosiło
się to do ludzkiej kondycji, a nie abstrakcyjnej metafizyki.
Cztery Szlachetne Prawdy, rozważane przez nas w zeszłym tygodniu jako zasadnicza
formuła leżąca niejako u podstaw całej Dharmy, są jedną spośród tego rodzaju nauk. Żaden
zbiór słów czy idei nie może wszelako oddać autentycznej natury Oświecenia, i nawet
Cztery Szlachetne Prawdy nie stanowią tu wyjątku. Cztery Szlachetne Prawdy dają zwięzłe
i pomocne pojęcia na początek, ale w naszym pragnieniu klarownego rozumienia nie
możemy pozwolić sobie na myślenie, że mają one (czy jakakolwiek inna idea wyrażona
słownie) potencjał podsumowania Dharmy. Cztery Szlachetne Prawdy wyrażają jedynie
jedną stronę Oświecenia – fakt, że stanowi ono ostateczny lek na niezadowolenie. Lecz
buddyjska tradycja mówi jasno, że Oświecenie to coś o wiele więcej. Zbliżając się do
Oświecenia, niewątpliwie wzniesiemy się ponad wszelkie cierpienie i niezadowolenie.
Doświadczymy prawdziwego szczęścia i błogości. Ale to nawet po części nie oddaje, jak by
to wyglądało. W rzeczywistości Oświecenie to wyższy stan egzystencji o wielu wymiarach,
do którego dochodzi się w procesie wzrostu i ewolucji, i wykracza ono poza to, co na
obecnym etapie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

2. Lama Anagarika Gowinda, Creative Meditation and Multidimensional Consciousness.
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Nie ma w sobie dogmatyzmu ani fundamentalizmu
Pójście po Schronienie do Dharmy nie oznacza ślepej wiary ani dogmatyzmu. Nie oznacza
też bezkrytycznej akceptacji wszystkiego, co znajduje się w pismach buddyjskich. Pisma
przekazywano ustnie przez setki lat, po czym je spisano i mnóstwo razy kopiowano oraz
przekładano na różne języki. W trakcie tego procesu niektóre części bez wątpienia zagubiły
się bądź zostały dodane, niektóre zaś bywały źle rozumiane i zniekształcane. Powinniśmy
zatem porównywać pisane słowo z doświadczeniem, pytać się: „czy to naprawdę działa?”.
Oto kolejny powód, dla którego warto praktykować w ramach żywej tradycji, ucząc się od
ludzi praktykujących dłużej od nas, którzy mieli szansę poznać z doświadczenia, co w
naszej sytuacji zafunkcjonuje, i którzy z kolei nauczyli się tego od swoich poprzedników.

❧
Pytania do refleksji i dyskusji
1.

Czy praktykowanie Dharmy miało do tej pory na ciebie pozytywny wpływ? Jakie praktyki i
nauki miały wpływ największy?

2.

Które aspekty Dharmy najsilniej do ciebie przemawiają? W przypadku których jej części
jesteś pewien, że są słuszne?

3.

Jeśli miałbyś podsumować swoje zaangażowanie w Dharmę w kilku punktach, które
postanowiłeś praktykować w codziennym życiu, jakie by to były punkty?

4.

Czy jakieś aspekty Dharmy szczególnie cię inspirują?

5.

Jaki jest twój stosunek do idei, że Dharmę można również komunikować za pomocą
obrazów i symboli? Czy jakieś symbole i obrazy miały na ciebie wpływ? Czy istnieją jakieś
inne sposoby komunikowania Dharmy?

5 / Pójście po Schronienie do Trzech Klejnotów

Triratna
Kurs Dharmy dla mitrów

Rok pierwszy

1.1.9
Sangha jako środek
rozwoju

1.1.9
Sangha jako środek rozwoju

Wprowadzenie
Społeczność Buddyjska Triratna od zawsze silnie podkreślała kluczową rolę społeczności
duchowej, czyli sanghi. Doświadczenie pokazuje, że potrzebujemy sanghi, by skutecznie
praktykować. Ludzie, z którymi przestajemy, mają na nas głęboki wpływ. Potrzebujemy
wsparcia i zachęty ludzi o podobnym nastawieniu. Przydają nam się rady i inspiracja osób
nieco bardziej zaawansowanych na ścieżce. A jeśli mamy rozwijać otwartość i uczuciowe
ciepło kluczowe dla rozwoju duchowego, nieoceniona jest rola społecznego kontekstu
zaufania, szczerości i przyjaźni. W buddyzmie zawsze uznawano ogromne znaczenie
sanghi, zaś w naszych indywidualistycznych czasach nabiera ona znaczenia tym
większego.
Zatem sangha jest ważna jako środek do celu – naszego duchowego postępu. Ale jest też
ważna jako cel sam w sobie. Dla wielu ludzi najbardziej pociągającym aspektem bycia
buddystą jest sama sangha; a ideał bycia pomocnym przy budowie społeczności ludzi
odnoszących się do siebie na zasadach ciepła, hojności i otwartości może być jednym z
najbardziej inspirujących aspektów duchowego życia.

Front Image: Henri Matisse, La Danse from gωen, is licensed under CC BY 2.0, detail.

Teksty zawarte w ostatnich dwóch rozdziałach części 1. kursu mają za zadanie uwydatnić
owe dwa aspekty Sanghi. W pierwszym przyjrzymy się opowieści z kanonu palijskiego,
która ilustruje potrzebę duchowej przyjaźni jako kluczowego elementu naszego rozwoju;
wyraźnie również ostrzega przed duchowym indywidualizmem. W ostatnim rozdziale
dwóch współczesnych buddystów wydobywa inne postaci z kanonu palijskiego dla
pokazania, w jaki sposób ideał sanghi może być sam w sobie inspirujących celem.
.
„Sangha jako środek do celu: historia Meghiji”
Tekst pochodzący z Udany, rozdział o Meghiji.
Tak słyszałem: pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w krainie Czalików, u stóp Góry
Czalika. Towarzyszył mu mnich o imieniu Meghija. W pewnej chwili Czcigodny Meghija
podszedł do Błogosławionego, skłonił się przed nim i stanął przez grzeczność z boku.
Następnie rzekł: „Czcigodny, chciałbym pójść zebrać jałmużnę we wsi Dżantu.’’
„Zrób, co uważasz w tej chwili za stosowne.’’ - odparł Budda.
Nim nastało południe Czcigodny Meghija włożył na siebie lekką szatę i niosąc w dłoniach
złożoną grubszą szatę, a na niej żebraczą miskę, udał się do wsi Dżantu w celu zebrania
jałmużny. Gdy już posilił się zebranym we wsi jedzeniem, w drodze powrotnej zbliżył się
do rzeki Kimikala. Aby się trochę rozruszać przechadzał się wzdłuż brzegu rzeki i zauważył
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wtedy uroczy zagajnik drzew mango. Pomyślał sobie: „Jakiż uroczy i przyjemny ten
zagajnik! Jak znalazł dla młodego człowieka z dobrej rodziny, który ćwiczy się w medytacji.
Jeśli Błogosławiony mi pozwoli, pójdę do tego zagajnika ćwiczyć się w medytacji.’’
I tak Czcigodny Meghija powrócił do Błogosławionego, skłonił się przed nim i usiadł z
boku. Siedząc na ziemi zwrócił się do Błogosławionego: „Dopiero co wczesnym rankiem,
włożyłem na siebie lekką szatę i niosąc w dłoniach złożoną grubszą szatę, a na niej żebraczą
miskę, udałem się do wsi Dżantu w celu zebrania jałmużny. Gdy już się posiliłem zebranym
we wsi jedzeniem, w drodze powrotnej zbliżyłem się do rzeki Kimikala. Aby się trochę
rozruszać, przechadzałem się wzdłuż brzegu rzeki i zauważyłem wtedy uroczy zagajnik
drzew mango. Pomyślałem sobie: ‘Jakiż uroczy i przyjemny ten zagajnik! Jak znalazł dla
młodego człowieka z dobrej rodziny, który ćwiczy się w medytacji. Jeśli Błogosławiony mi
pozwoli, będę się ćwiczył w medytacji w tym zagajniku. Jeśli Błogosławiony mi pozwoli,
pójdę do tego zagajnika ćwiczyć się w medytacji.’”
Na te słowa Błogosławiony odparł Meghii: „Jesteśmy tu sami, poczekaj chwilę aż zjawi się
jakiś inny mnich.”
Po raz drugi Czcigodny Meghija zwrócił się do Błogosławionego: „Czcigodny Panie,
Błogosławionemu nie pozostało już nic do zrobienia, nic do dodania do tego, co już zrobił. Ja
natomiast mam jeszcze coś do zrobienia, coś do dodania do tego, co już zrobiłem. Jeśli
Błogosławiony mi pozwoli, pójdę do tego zagajnika ćwiczyć się w medytacji”.
Po raz drugi Błogosławiony odparł Meghii: „Jesteśmy tu sami, poczekaj chwilę aż zjawi się
jakiś inny mnich.”
I po raz trzeci Czcigodny Meghija zwrócił się do Błogosławionego: „Czcigodny Panie,
Błogosławionemu nie pozostało już nic do zrobienia, nic do dodania do tego, co już zrobił. Ja
natomiast mam jeszcze coś do zrobienia, coś do dodania do tego, co już zrobiłem. Jeśli
Błogosławiony mi pozwoli, pójdę do tego zagajnika ćwiczyć się w medytacji.”
„Kiedy mówisz, że chcesz się ćwiczyć w medytacji, Meghijo, to cóż ja mogę na to
powiedzieć? Rób, co uważasz w tej chwili za stosowne.’’
Czcigodny Meghija wstał z ziemi, skłonił się przed Błogosławionym i okrążając go z
szacunku po swojej prawej, poszedł do zagajnika mango. Na miejscu wszedł głęboko
pomiędzy drzewa i usiadł przy korzeniach pewnego drzewa z zamiarem pozostania tam
przez resztę dnia.
Gdy Czcigodny Megija przebywał w zagajniku drzew mango przez większość czasu
nachodziły go trzy rodzaje niezręcznych myśli: myśli zmysłowe, myśli wrogie i myśli o
wyrządzeniu komuś krzywdy. Pomyślał sobie: „Czy to nie jest niesamowite! Czy to nie
zdumiewające! Chociaż ze względu na wiarę wyrzekłem się świata i odszedłem z domu, to
nadal ulegam trzem rodzajom myśli: myślom zmysłowym, myślom wrogim i myślom o
wyrządzeniu komuś krzywdy.”
Późnym popołudniem Megija opuścił swe odosobnienie, udał się do Błogosławionego i
skłoniwszy się przed nim, usiadł z boku. Siedząc na ziemi zwrócił się do Błogosławionego:
„Dopiero co, gdy przebywałem w zagajniku drzew mango, nachodziły mnie przez
większość czasu trzy rodzaje niezręcznych myśli: myśli zmysłowe, myśli wrogie i myśli o
wyrządzeniu komuś krzywdy. Pomyślałem sobie: ‘Czy to nie jest niesamowite! Czy to nie
2 / Pójście po Schronienie do Trzech Klejnotów

zdumiewające! Chociaż ze względu na wiarę wyrzekłem się świata i odszedłem z domu, to
nadal ulegam trzem rodzajom myśli: myślom zmysłowym, myślom wrogim i myślom o
wyrządzeniu komuś krzywdy.’ ”
„Meghijo, kiedy czyjeś serce nie dojrzało jeszcze do wolności, to pięć rzeczy pomogą mu
dojrzeć. Jakich pięć?
Po pierwsze, Meghijo, mnich ma dobrych przyjaciół, towarzyszy, kolegów. Kiedy czyjeś
serce nie dojrzało jeszcze do wolności, Meghijo, to pierwsza rzecz, która pomoże mu dojrzeć.
Po drugie, Meghijo, mnich jest etyczny. Kieruje się w swoim życiu patimokkhą [mnisim
kodem etycznym], jest nienaganny w tym, jak i co robi. Trzyma się przyjętych przez siebie
zasad treningu [wskazań etycznych] i dostrzega niebezpieczeństwo w najdrobniejszych
błędach. Kiedy czyjeś serce nie dojrzało jeszcze do wolności, Meghijo, to druga rzecz, która
pomoże mu dojrzeć.
Po trzecie, Meghijo, mnich przyswaja bez trudu nauki, które działają na jego umysł
trzeźwiąco i sprawiają, że się otwiera, czyli nauki: prowadzące do prostego życia,
zadowolenia z tego, co się ma, do pozostawania w zaciszu; nauki o niewikłaniu się, o
wkładaniu energii w praktykę, o etycznym życiu, o koncentracji umysłu, o mądrości, o
wolności oraz wiedzy i wizji wolności. Kiedy czyjeś serce nie dojrzał jeszcze do wolności,
Meghijo, to trzecia rzecz, która pomoże mu dojrzeć.
Po czwarte, Meghijo, mnich wytrwale pracuje nad porzuceniem negatywnych stanów
umysłu i wykształceniem w sobie pozytywnych; jest energiczny, mocny w swych
postanowieniach i stale doskonali się w etycznej zręczności. Kiedy czyjeś umysł nie
dojrzało jeszcze do wolności, Meghijo, to czwarta rzecz, która pomoże mu dojrzeć.
Po piąte, Meghijo, mnich jest wnikliwy, ma w sobie zdolność dostrzegania, jak wszystko
powstaje i przemija, tę mądrość właściwą Szlachetnym i prowadzącą do zakończenia
cierpienia. Kiedy czyjeś serce nie dojrzało jeszcze do wolności, Meghijo, jest to piąta rzecz,
która pomoże mu dojrzeć.
Meghijo, kiedy czyjeś serce nie dojrzało jeszcze do wolności, tych pięć rzeczy pomoże mu
dojrzeć.
Meghijo, jeśli mnich ma dobrych przyjaciół, towarzyszy, kolegów, to można oczekiwać, że
będzie się kierował w swoim życiu patimokkhą, będzie nienaganny w tym, jak i co robi, że
będzie się trzymał zasad treningu i dostrzegał niebezpieczeństwo w najdrobniejszych
błędach.
Jeśli mnich ma dobrych przyjaciół, towarzyszy, kolegów, to można oczekiwać, że bez trudu
przyswoi nauki, które podziałają na jego umysł trzeźwiąco i które sprawią, że się on
otworzy, czyli nauki: prowadzące do prostego życia, zadowolenia z tego, co się ma, do
pozostawania w zaciszu; nauki o niewikłaniu się, o wkładaniu energii w praktykę, o
etycznym życiu, o koncentracji umysłu, o mądrości, o wolności oraz wiedzy i wizji
wolności.
Jeśli mnich ma dobrych przyjaciół, towarzyszy, kolegów, to można oczekiwać, że będzie
wytrwale pracował nad porzuceniem negatywnych stanów umysłu i wykształceniem w
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sobie pozytywnych; że będzie energiczny, mocny w swych postanowieniach i będzie się
stale doskonalił w etycznej zręczności.
Jeśli mnich ma dobrych przyjaciół, towarzyszy, kolegów, to można oczekiwać, że mnich
będzie wnikliwy, nabędzie zdolność dostrzegania, jak wszystko powstaje i przemija, tę
mądrość właściwą Szlachetnym i prowadzącą do zakończenia cierpienia.

❧
Pytania do refleksji i dyskusji
1.

Co możemy wywnioskować z tej historii na temat charakteru Meghiji?

2.

Jak uważasz, czemu podczas samotnego pobytu w gaju mangowym Meghiję atakują
niezręczne myśli?

3.

Czemu to go tak zaskoczyło? Czemu nie przytrafiło mu się to, kiedy był z Buddą?

4.

Jaki jest związek między duchową przyjaźnią a innymi czynnikami, o których Budda mówi,
że wiodą do „dojrzałości serca”? (Możesz narysować diagram ukazujący, jak poszczególne
czynniki wiążą się ze sobą).

5.

Meghija dzięki swoim „złym” medytacjom doświadczył cennej lekcji o tym, jak warunki
naszego życia mogą wpłynąć na naszą praktykę medytacyjną. Jak można zreorganizować
swoje życie, by poprawić własną praktykę medytacji?
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Triratna
Kurs Dharmy dla Mitrów

Rok pierwszy

1.1.10
Sangha jako cel sam
w sobie

1.1.10
Sangha jako środek rozwoju

„Poziomy” wymiar duchowej przyjaźni
Skrót Buddyzmu i przyjaźni Subhutiego i Subhamatiego, roz. 2. Jedność umysłu: przyjaźń
jako cel.

Obraz na pierwsej stronie: Aloka, Drzewo Schronienia, za zgodą Clear-Vision, fragment.

W historii Meghiji widzimy kontrast między jego samolubstwem i naiwnością a taktowną
mądrością Buddy. W tym sensie ukazany nam rodzaj przyjaźni jest nierówny, gdyż jeden z
partnerów jest bardziej duchowo zaawansowany od drugiego. To ważny rodzaj duchowej
przyjaźni, ale nie jedyny.
Istnieje też przyjaźń pomiędzy osobami znajdującymi się na podobnym poziomie. Tacy
przyjaciele są jak duchowe siostry i bracia, czy też jak towarzysze wędrówki. Mimo, że tego
rodzaju przyjaciół łatwiej znaleźć, niż przewodników, taka przyjaźń też jest nader cenna.
Duchowa ścieżka jest długa, żmudna i nietrudno się na niej zgubić. Nasz przewodnik, jeśli
już mamy szczęście takowego posiadać, może mieć uwagę zajętą wieloma innymi
sprawami i nie zawsze będzie pod ręką, by rozwiązywać nasze dylematy, przywracać
przygaszony animusz albo przeprowadzać nasze błądzące stopy przez labirynt bocznych
dróg. Ważne tedy, by mieć na ścieżce nie tylko przewodników, ale też towarzyszy. Owi
towarzysze reprezentują „poziomy” wymiar duchowej przyjaźni.
Przyjaźń duchową (kaljana mitrata) w buddyzmie rozumiano pierwotnie jako obejmująca
nie tylko relację mistrz-uczeń, ale też dowolną przyjaźń między dobrymi ludźmi, którzy
czczą Buddę i jego Dharmę. Jasno wynika to choćby z pouczenia udzielonego przez Buddę
świeckiemu uczniowi Dighadżanu:
A czymże jest przyjaźń [kaljana mitrata]? Otóż (...) w jakiej bądź wsi czy mieście
przebywa się u rodziny, nawiązuje się relacje z domownikami lub ich dziećmi,
młodymi czy starymi, u których dojrzała moralności, hojność i mądrość; rozmawia
się i angażuje w dyskusje z nimi. Stara się naśladować ich osiągnięcia w wierze,
moralności, hojności i mądrości. Oto, co zwie się dobrą przyjaźnią.
Mimo że słowa te zostały wypowiedziane do osoby świeckiej, nie wolno wyciągać
wniosku, że pozioma przyjaźń jest właściwa tylko dla uczniów świeckich. Trudno tu o
lepszy przykład, niż przyjaźń między Śariputtą a Moggallaną, którzy byli wiodącymi
postaciami wśród mnichów Buddy. Dla mnie najciekawszym aspektem ich relacji jest to, że
pozostali przyjaciółmi również po swoim Oświeceniu. Wygląda na to, że przyjaźń należy
nie tylko do ścieżki, ale też stanowi cel duchowego życia. Trzeba dobrze uchwycić tę
różnicę, bowiem jeśli rozumiemy duchową przyjaźń jedynie w kategoriach ścieżki, grozi
nam pielęgnowanie przyjaźni nie dla niej samej, ale z uwagi na „mój rozwój duchowy”.
Tego rodzaju myślenie może sprawić, że będziemy traktować przyjaciół jak element
„wyposażenia” w służbie naszych ambicji duchowych, wobec czego nie będzie to już wcale
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przyjaźń. Doświadczamy prawdziwej przyjaźni jedynie wtedy, gdy widzimy ją jako cel sam
w sobie, a przynajmniej jako niezbywalną część pewnej większej całości.
Trzech Przyjaciół
Wizja przyjaźni jako części celu została wyrażona w sutcie (czyli mowie), która opowiada
poruszającą historię Anuruddy i jego przyjaciół.
Anuruddha, Nandija i Kimbila przebywają razem w cichym leśnym gaju, gdzie Budda
przychodzi pewnego popołudnia po zakończeniu samotnej medytacji. Uświadomiwszy
sobie przybycie Nauczyciela, trzech mnichów spieszy go powitać; jeden bierze jego miskę i
zewnętrzne szaty, drugi przygotowuje siedzenie, trzeci niesie wodę dla umycia mu stóp.
Kiedy już wszyscy siedzą, Budda upewnia się najpierw, że wszyscy są w dobrym zdrowiu i
odpowiednio zaopatrzeni w jedzenie. Następnie zaczyna ich pytać, jak im się wspólnie żyje.
Jego pierwsze pytanie w skrócie brzmi, czy dobrze się ze sobą dogadują. Anuruddha
potwierdza, że wszyscy trzej „żyją w zgodzie, wzajemnym poszanowaniu, bez kłótni i
sporów, patrząc na siebie okiem życzliwym, trwając w harmonii jak mleko z wodą”.
Budda (który wie doskonale, że nie wszyscy jego mnisi tak serdecznie do siebie nawzajem
podchodzą) dopytuje się dalej, jak im się to udaje. Anuruddha tłumaczy, że uważa za
szczęście możliwość duchowego życia dzielonego z takimi towarzyszami, jak Nandija i
Kimbila. Taki stan rzeczy to w jego mniemaniu „wielki zysk” dla niego. Sposób ich
wspólnego życia jest wyrazem metty. W każdy możliwy sposób stara się on więc utrzymać
pozytywną postawę wobec pozostałych dwóch – dobre uczynki, życzliwa mowa i
przychylne myśli. Słowa Anuruddhy sugerują, że rozwijał mettę wobec towarzyszy jako
praktykę, wzmacniał ją dzięki uważności, świadomej części życia duchowego.
Co jednak zaczęło się jako praktyka, stało się teraz drugą naturą. Osiągnął etap rutynowego
przedkładania cudzych potrzeb nad własne. Zadaje sobie pytanie: „czemu nie miałbym
odsunąć na bok tego, co ja chcę, by robić to, co chcą inni?”; i robi dokładnie tak. W efekcie,
jak mówi Buddzie: „jesteśmy inni ciałem, czcigodny panie, ale jedni umysłem”.
Nandija i Kimbila ze swej strony odpowiadają Buddzie w taki sam sposób – każdy mówi, że
wyrzekł się własnych skłonności i żyje w zgodzie z wolą pozostałych dwóch. Wszyscy
zgadzają się, że „są inni ciałem, ale jedni umysłem”. Skoro poddali sobie nawzajem swą
wolę, problem dominacji jednego nad pozostałymi nie może powstać. Wydaje się, że
doświadczają czegoś w rodzaju wspólnej woli, czy raczej tajemniczej zbieżności woli,
opartej na głębokiej wzajemnej świadomości i harmonii.
Budda traktuje z aprobatą sposób życia trzech przyjaciół, i dopytuje się, jakie duchowe
owoce on przyniósł. „Ale wiodąc taki żywot, czy osiągnęliście jakiś ponadludzki stan, czy
udoskonaliliście wiedzę i wizję w sposób właściwy istotom szlachetnym?” - pyta ich.
Odpowiadając w imieniu pozostałych, Anuruddha oznajmia teraz, że wszyscy trzej przeszli
przez całą paletę duchowych i transcendentalnych doświadczeń. Innymi słowy, wszyscy
trzej są arahantami – w pełni oświeconymi. Budda jest zachwycony tymi wspaniałymi
wieściami.
Wreszcie, po kilku ostatnich słowach, Budda odchodzi. W tym momencie Nandija i Kimbila
pytają się Anuruddhy: „czy kiedykolwiek mówiliśmy ci, że osiągnęliśmy wszystkie te
rzeczy, które nam przypisałeś?”. W odpowiedzi Anuruddha przyznaje, że nigdy właściwie
nie powiedzieli mu tak wiele. Tym niemniej zna on ich „stany i osiągnięcia” dzięki
„obejmowaniu” ich umysłów przez jego własny. Fakt, że Anuruddha może z taką
pewnością mówić o duchowych osiągnięciach Nandiji i Kimbili, nie mając wielu
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wiadomości na ten temat, sugeruje, że wyrażenie „jedni umysłem” to nie tylko figura
stylistyczna, ale coś prawdziwego bardziej dosłownie, niż przypuszczamy.
Historia trzech przyjaciół ukazuje duchową przyjaźń jako wspólne ukierunkowanie na
jedną ścieżkę i jeden cel. Opowiadanie w istocie zdaje się prezentować wizję swego rodzaju
wstępującej spirali, gdzie życie wiedzione w przyjaźni prowadzi wzwyż, ku duchowej
realizacji, która z kolei owocuje pogłębianiem przyjaźni i pełniejszą harmonią.

Sangha jako sieć przyjaźni
W przykładzie Anuruddhy, Nandiji i Kimbili widzimy kaljana mitratę jednoczącą grupę
trzech uczniów, przez co tworzą oni krąg przyjaźni. Przypomina to nam, że przyjaźń, będąc
zasadniczo związkiem między dwoma ludźmi, bynamniej nie jest związkiem na
wyłączność. Mój przyjaciel może bez przeszkód mieć innych przyjaciół, zaś dwu
zaprzyjaźnionych ludzi może mieć też wspólnych przyjaciół. Pośród ludzi zaangażowanych
w ten sam ideał duchowy naturalnym stanem rzeczy jest tego rodzaju wzorzec
połączonych naczyń przyjaźni.
Wydaje mi się, że taka sieć duchowych przyjaciół, zjednoczonych przez wspólne
nakierowanie na Buddę i Dharmę, leży u podstaw tego, co buddyści nazywają Sanghą.
Słowo „Sangha” oznacza buddyjską społeczność duchową. Często mówi się bądź milcząco
zakłada, że jedynie mnisi zaliczają się do szeregów Sanghi. Bardziej właściwie byłoby
jednak mówić, że mnisi stanowią jedną z części duchowej społeczności. Tradycja uznaje
także szerszą „mahasanghę” lub „wielką społeczność”, obejmującą uczniów świeckich
Buddy.
Przyjaźń należy do istoty Sanghi. Nieczęsto bywa możliwe, by każdy członek Sanghi był
osobistym przyjacielem każdego innego (nawet w obrębie jednej lokalizacji). Tym niemniej
wydaje mi się, że dana osoba przynależy w pełni do Sanghi właśnie dzięki przyjaźni
przynajmniej z niektórymi jej członkami.
Przyjaźnie tworzące Sanghę mają tendencję do wzrastania. Pogłębiają się one w miarę, jak
przyjaciele poznają się lepiej i pokonują coraz dłuższe odcinki duchowej ścieżki we
własnym towarzystwie. Rośnie też liczba takich przyjaźni: nowe przyjaźnie tworzą się w
ramach istniejącej Sanghi, zaś sama Sangha w naturalny sposób przyciąga nowych
członków. Prawdziwy wzrost Sanghi polega na przyłączaniu się nowych jednostek do tej
sieci przyjaźni.
Opis życia Anuruddhy i jego przyjaciół daje nam migawkę z idealnego życia Sanghi w
miniaturze. Uczestnictwo w Sandze (w najlepszym wydaniu) polega na życiu podobnym do
życia owych trzech ludzi – na trwaniu w harmonii z duchowymi przyjaciółmi, by osiągać z
nimi „jedność w umyśle”. Szczytny to doprawdy ideał i być może trudno nam sobie
wyobrazić wcielenie go w życie. Mimo że wzniosłość tego ideału może nieco onieśmielać,
to wskazuje on jasno kierunek, w jakim musimy podążać, by poznać głębsze znaczenie
Sanghi.
Trzy Klejnoty
Oświeceni członkowie społeczności duchowej, tacy jak Anuruddha i jego dwaj przyjaciele,
współtworzą wyższą Sanghę w ramach Sanghi. Ta wyższa Sangha (niekiedy odróżniania
wielką literą) stanowi jeden z Trzech Klejnotów, trzech najcenniejszych rzeczy w
buddyzmie, obok Buddy i Dharmy.
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Oddawanie w buddyzmie czci tym trzem rzeczom jako centralnie ważnym oznacza, że
rdzenia buddyzmu nie da się zadowalająco wtłoczyć w jeden obraz czy ideę, i że
zrozumiemy go jedynie, gdy patrzymy nań z tych trzech punktów widzenia – oglądając go
niejako z każdej strony. Klejnot Buddy ukazuje duchowy ideał ucieleśniony w osobie
ludzkiej. Klejnot Dharmy to duchowy ideał widziany w perspektywie ostatecznej Prawdy i
środków duchowych ją przybliżających. Klejnot Sanghi to duchowy ideał ucieleśniony w
tych, którzy są zaawansowani na duchowej ścieżce. Ale sądzę, że nie oddamy
sprawiedliwości klejnotowi Sanghi, rozpatrując go jedynie w kategoriach zbioru jednostek.
W moim przekonaniu Sangha (z dużej czy małej litery) to żywy organizm, którego
krwiobiegiem jest przyjaźń duchowa.

❧
Pytania do refleksji i dyskusji
1. Jakie było twoje pierwsze wrażenie o buddystach, których spotkałeś, przyszedłszy do
ośrodka buddyjskiego? Jaki to miało wpływ na decyzję, by bardziej się zaangażować?
2. Jakie właściwości szczególnie cenisz (albo nie!) w Sandze, z którą do tej pory masz
kontakt?
3. Czy zauważasz różnice w rodzaju przyjaźni, jaką widzisz pośród buddystów, w
porównaniu z większością innych ludzi?
4. Czy idea „wielości ciał, jedności umysłu” jest dla ciebie pociągająca, czy raczej nie?
Uważasz, że byłoby to możliwe bez poświęcenia własnej indywidualności?
5. Jak ważna jest dla ciebie Sangha jako czynnik stawania się buddystą?
6. Wgłębiwszy się nieco przez ostatnie kilka tygodni w każdy z Trzech Klejnotów, który z
nich uznajesz za najważniejszy i najbardziej inspirujący dla ciebie?
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