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Ścieżka Bodhisattwy

Przek lad z j ↪ezyka rosyjskiego: Alicja Godawa
Korekta: Barbara Chojnacka

Sk lad wykonano w systemie LATEX 2ε
Tekst jest dost ↪epny w serwisie mahajana.net

http://mahajana.net


Spis treści

Rozdzia l I. Pochwa la Bodhiczitty 1

Rozdzia l II. Wyznanie skruchy 9

Rozdzia l III. Wzbudzenie Bodhiczitty 20

Rozdzia l IV. Samokontrola 26

Rozdzia l V. Czujność 34

Rozdzia l VI. Paramita cierpliwości 53

Rozdzia l VII. Paramita entuzjazmu 72

Rozdzia l VIII. Paramita medytacji 83

Rozdzia l IX. Paramita m
↪
adrości 107

Rozdzia l X. Poświ
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Rozdzia l I Pochwa la Bodhiczitty

Rozdzia l I

Pochwa la Bodhiczitty1

2 Pe len szacunku sk ladam pok lon
Przed Sugatami2 nierozdzielnymi z Dharmakaj ↪a,
Przed ich Szlachetnymi Synami
Oraz przed wszystkimi godnymi czci.

3 Krótko wyjaśniam [tu],
Jak wype lniać ślubowania Synów Sugatów
Zgodnie ze S lowem Buddy.

4 Nie jestem mistrzem s lowa,
I wszystko, co powiem, jest już znane.
Dlatego, nie myśl ↪ac o korzyści dla innych3,
Pisz ↪e to, aby lepiej zrozumieć.

5 Tak bowiem wzmocni si ↪e we mnie
D ↪ażenie, by czynić dobro.
Może inni szcz ↪eśliwcy, mnie podobni,
Ujrz ↪a te [wiersze] i [również im] przynios ↪a one pożytek.

6 Niewiarygodnie trudno uzyskać drogocenne odrodzenie4

Warunek osi ↪agni ↪ecia najwyższego celu.
Jeśli teraz nie wykorzystam tej sposobności,
Kiedy ponownie si ↪e nadarzy?

7 Jak mgnienie b lyskawicy rozświetlaj ↪ace
Nieprzenikniony mrok pochmurnej nocy,
Tak samo dobra myśl, moc ↪a Buddy,
Tylko przez chwil ↪e pojawia si ↪e na świecie.

8 Oto dlaczego dobro jest tak w ↪at le,
A si la z la – wielka i przerażaj ↪aca.
Jakaż wi ↪ec cnota, poza doskona l ↪a Bodhiczitt ↪a,
Zdolna jest je przezwyci ↪eżyć?

9 Najm ↪adrzejsi z m ↪adrych, pogr ↪ażeni w kontemplacji wiele kalp,
Ujrzeli, że tylko [Bodhiczitta]
Może pomnożyć radość
I doprowadzić do wyzwolenia niezliczone rzesze istot.

10 O wy, pragn ↪acy uwolnić si ↪e od wszelkich cierpień sansary,
Przeci ↪ać pasmo nieszcz ↪eść żyj ↪acych
I doświadczyć miriad rozkoszy:
Nie odwracajcie si ↪e od Bodhiczitty!
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Rozdzia l I Pochwa la Bodhiczitty

11 Kiedy Bodhiczitta budzi si ↪e
W sp ↪etanych i s labych [istotach, udr ↪eczonych] wi ↪ezieniem życia,
Obwo luj ↪a ich

”
Synami Sugatów”,

Szacunkiem obdarzaj ↪a ich bogowie i ludzie.

12 Bodhiczitta podobna jest do cudownego eliksiru alchemików5,
Gdyż przeobraża nasze nieczyste cia lo
W bezcenn ↪a per l ↪e – Cia lo Zwyci ↪ezcy.
Zatem trwajcie przy Bodhiczitcie.

13 Wskazuj ↪acy Drog ↪e Światu o nieograniczonych umys lach,
Dostrzegli jej bezmiern ↪a wartość.
Toteż Wy, pragn ↪acy wybawienia od światowych spraw,
Powinníscie jak najmocniej trzymać si ↪e Bodhiczitty.

14 Wszystkie inne cnoty przypominaj ↪a bananowiec6,
Gin ↪a bowiem po wydaniu swych p lodów.
Ale wieczne drzewo Bodhiczitty owocuje nieprzerwanie,
Daje wsparcie i rozkwita.

15 Nawet ten, kto pope lni l najgorsze zbrodnie,
Szybko uwolni si ↪e od l ↪eku, opieraj ↪ac si ↪e na Bodhiczitcie,
B ↪edzie jak pod ochron ↪a silnego cz lowieka.
Dlaczego nierozumni rezygnuj ↪a z takiego oparcia?

16 Jak ogień w końcu kali-jugi,
[Bodhiczitta] w okamgnieniu obraca w popió l ogrom z la.
M ↪adry Pan Maitreja wyjaśni l uczniowi Sudhanie7

Jej niezmierzone dobrodziejstwa.

17 W zasadzie należy wiedzieć
O dwóch Bodhiczittach:
Bodhiczitcie natchnienia
I Bodhiczitcie dzia lania8.

18 Tak, jak rozumiemy różnic ↪e
Mi ↪edzy zamiarem wyruszenia w podróż,
A sam ↪a podróż ↪a,
Tak m ↪adry rozróżnia te dwie [Bodhiczitty].

19 Choć wielkie s ↪a sansaryczne owoce
Bodhiczitty natchnienia,
Nie mog ↪a si ↪e one równać z nieprzerwanym potokiem zas lug,
Wyp lywaj ↪acym z Bodhiczitty dzia lania.
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Rozdzia l I Pochwa la Bodhiczitty

20 Jeśli Bodhisattwa utwierdzi l si ↪e w Bodhiczitcie
I nie zamierza od niej odst ↪apić
Dopóki niezliczone istoty bezkresnych światów
Nie osi ↪agn ↪a pe lnego wyzwolenia,

21 To od tej chwili,
Nawet wówczas, gdy śpi lub ma rozproszony umys l,
Nie ominie go nieprzerwany strumień zas lug,
Równy przestrzeni nieba.

22 Przez wzgl ↪ad na istoty, sk laniaj ↪ace si ↪e ku Hinajanie,
Sam Tathagata
Przekonywaj ↪aco przedstawi l to
W Subahu sutrze9.

23 Cz lowiek, który ma dobre zamiary
I chce uwolnić kogoś choćby
Od takiej b lahostki, jak ból g lowy,
Zyskuje niezmiern ↪a zas lug ↪e.

24 Co dopiero mówić o kimś,
Kto pragnie uci ↪ać bezmierne cierpienia istot
I obdarzyć je
Nieograniczonymi dobrodziejstwami?

25 Czy ojciec i matka
Maj ↪a aż tak dobre intencje?
Czy maj ↪a je bóstwa i prorocy?
Czyż ma je sam Brahma10?

26 Jeśli nigdy wcześniej nawet we śnie
Taki zamiar nie zrodzi l si ↪e w nich
Nawet dla w lasnego pożytku,
Jak może on powstać dla dobra innych?

27 Intencja, by przynosić pożytek wszystkim żyj ↪acym,
Która nie pojawia si ↪e nawet dla w lasnej korzyści,
Jest szczególnie cenn ↪a w laściwości ↪a umys lu,
Jej narodziny to niebywa ly cud.

28 Czyż można ocenić wartość
Tej drogocennej myśli,
Lekarstwa na cierpienia świata,
Źród la jego szcz ↪eścia?
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29 Jeśli tylko jedna dobra myśl
Przewyższa oddawanie czci Buddom,
Co dopiero mówić o dzia laniach, podj ↪etych
Dla pe lni szcz ↪eścia wszystkich istot?

30 Przecie one, chc ↪ac unikn ↪ać cierpienia,
Przeciwnie, zmierzaj ↪a ku niemu,
A pragn ↪ac szcz ↪eścia,
Niszcz ↪a je w zaślepieniu niczym wróg.

31 [Bodhisattwa] obdarza radości ↪a
Tych, którzy  lakn ↪a szcz ↪eścia.
Uwalnia od cierpienia istoty
Obarczone wieloma bol ↪aczkami

32 I usuwa zaciemnienia.
Gdzie znaleźć kogoś tak zacnego?
Gdzie odnaleźć podobnego przyjaciela?
I z czym porównać jego zas lug ↪e?

33 Jeśli każdy, kto odp laca dobrem za dobro,
Godny jest pochwa l,
Cóż dopiero powiedzieć o Bodhisattwie,
Który czyni dobro, nawet gdy go o to nie prosz ↪a?

34 Na świecie za dobroczyńc ↪e uważa si ↪e tego,
Kto z lekceważeniem da czasem garstce istot
Nieco zwyk lej strawy,
Co starczy im ledwie na pó l dnia.

35 Cóż powiedzieć o kimś,
Kto niezrównan ↪a szcz ↪eśliwości ↪a Sugatów
Obdarza bezustannie nieprzebran ↪a ilość istot
I wype lnia wszystkie ich życzenia.

36 Obrońca Świata rzek l, że każdy, kto pomyśli źle
O dobroczyńcy – Synu Zwyci ↪ezcy,
Sp ↪edzi w piekle tyle kalp,
Ile nieczystych myśli zrodzi lo si ↪e w jego sercu11.

37 Tylko czyste intencje
Rodz ↪a obfite plony.
Ci ↪eżkie przest ↪epstwa przeciw Synowi Zwyci ↪ezcy,
Zwi ↪ekszaj ↪a jedynie jego cnoty12.
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38 Nisko k laniam si ↪e temu,
W kim zrodzi l si ↪e ten klejnot umys lu.
Szukam schronienia w tym źródle b logości,
Które uszcz ↪eśliwia nawet tych, co mu szkodz ↪a.
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Przypisy

1Bodhiczitta (tyb. byang.chub kyi sems): Dos lownie:
”
Serce przebudzonego umys lu”.

Jedno z podstawowych poj ↪eć Mahajany. W tybetańskiej tradycji Bodhiczitta posiada dwa
aspekty: absolutny i wzgl ↪edny. Wed lug Gampopy absolutna Bodhiczitta wyraża pustk ↪e,
nieoddzieln ↪a od wspó lczucia. To niezachwiany, niewyrażalny s lowami stan. Wzgl ↪edna Bo-
dhiczitta stanowi pewnego rodzaju odzwierciedlenie absolutnej Bodhiczitty. Ma ona dwa
poziomy: postanowienie by praktykować sześć paramit i wyzwolić wszystkie istoty z wi ↪e-
zienia – sansary (Bodhiczitta natchnienia) i bezpośrednie realizowanie tej drogi (Bodhi-
czitta dzia lania).

2Sugata (tyb. bde.gshegs.pa): przydomek Buddy. G lówne cechy Sugatów: 1) Sugaci
osi ↪agn ↪eli wyzwolenie od zaciemnień, spowodowanych splamieniami umys lu; 2) poj ↪eli naj-
wyższ ↪a prawd ↪e – wspó lzależność wszystkich zjawisk; 3) odeszli w Nirwan ↪e i nie powróc ↪a
do sansary, gdyż wykorzenili sw ↪a duchow ↪a niewiedz ↪e, która stanowi zal ↪ażek chwytania
si ↪e ”

ja”. To w laśnie brak duchowej niewiedzy odróżnia Sugatów od Wchodz ↪acych w Po-
tok, Raz Powracaj ↪acych i Bodhisattwów; 4) osi ↪agn ↪eli oni ca lkowite wyzwolenie od śladów
karmicznych i tym różni ↪a si ↪e od Niepowracaj ↪acych, Szrawaków i Pratiekabuddów (patrz:
Bodhicaryâvatâra of Šântideva with the Commentary of Paňjikâ of Prajňâkaramati / Edi-
ted by P.L.Vaidya. Buddhist Sanskrit Texts, No 12. Darbhanga: The Mithila Institute of
Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1960 [Dalej: Paňjikâ]).

3Ten wers można wyjaśnić w nast ↪epuj ↪acy sposób:
”
Ponieważ moje zdolności s ↪a niewiel-

kie, nie myśl ↪e, że: ’Ta [praca] może przynieść korzyść innym [istotom]’”. (patrz: Paňjikâ)

4Tyb.: Dal.’byor. Doskona le warunki istnienia w ludzkiej postaci pozwalaj ↪a unikn ↪ać
ośmiu skrajnie niesprzyjaj ↪acych poziomów istnienia i uzyskać dziesi ↪eć pomyślnych wa-
runków, sprzyjaj ↪acych życiu duchowemu. Osiem niesprzyjaj ↪acych poziomów istnienia:
1) odrodzenie si ↪e w jednym z piekie l, 2) odrodzenie w świecie g lodnych duchów, 3) odro-
dzenie w świecie zwierz ↪at, 4) odrodzenie w świecie d lugowiecznych bogów, 5) odrodzenie
wśród barbarzyńców w krajach, gdzie Dharma jest nieznana; 6) odrodzenie pod posta-
ci ↪a wyznawcy b l ↪ednych pogl ↪adów o karmie itd., 7) odrodzenie w epoce mroku, w której
nie pojawia si ↪e żaden Budda, 8) odrodzenie jako fizycznie lub mentalnie upośledzony
cz lowiek. Dziesi ↪eć pomyślnych warunków dzieli si ↪e na pi ↪eć subiektywnych i pi ↪eć obiek-
tywnych. Pi ↪eć subiektywnych dóbr: 1) uzyskanie ludzkiego cia la, 2) odrodzenie w kraju,
w którym znana jest Dharma, 3) posiadanie sprawnych organów zmys lu, 4) karmiczna
sk lonność do unikania ci ↪eżkich przest ↪epstw, 5) wiara w Dharm ↪e. Pi ↪eć obiektywnych dóbr:
1) pojawienie si ↪e Buddy, 2) g loszenie świ ↪etej Dharmy, 3) rozkwit Dharmy, 4) pojawienie
si ↪e zwolenników Dharmy, 5) przychylne nastawienie do mnichów i praktykuj ↪acych (patrz:
Karma Agwan Jondan Czamtsho: Pochodnia wiary, St. Petersburg: ’ORIS’, 1993, s. 83-85;
Cze Tshonkapa: Wielki przewodnik na stopniowej ścieżce do Wyzwolenia, St. Petersburg:

”
Nartang”, 1994, T. 2, s. 129-145; Je’Gampopa: Gems of Dharma, Jewels of Freedom,

Transl. Ken and Katia Holmes, Altea: Altea Publishing, 1995, s. 14-26).
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5W przekonaniu alchemików eliksir zdolny przemieniać metale w z loto.

6Tybetańskie s lowo chu shing (‘wodne drzewo’) oznacza roślin ↪e, która ginie skoro tylko
wyda owoce. Termin ten cz ↪esto t lumaczy si ↪e jako ‘banan’ lub ‘bananowiec’, ale nie jest to
dobry odpowiednik. Zgodnie ze wspó lczesn ↪a terminologi ↪a chodzi tu o roślin ↪e jednoroczn ↪a.

7Nauki dane przez Budd ↪e Maitrej ↪e Bodhisattwie Sudhanie, przedstawione w Gandaw-
juha sutrze – w zakończeniu Awatamsaka sutry. W trakcie swoich poszukiwań Sudhana
spotyka duchowych przyjació l, w tym Maitrej ↪e, który jest Budd ↪a przysz lości i uosobie-
niem duchowej przyjaźni. Maitreja szczegó lowo opisuje Sudhanie niezmierzon ↪a wartość
Bodhiczitty:

”
O Szlachetny Synu, Bodhiczitta podobna jest nasieniu, [z którego wyra-

staj ↪a] zalety wszystkich Buddów. Podobna jest do pola, bo pomnaża dobre w laściwości
wszystkich istot. Podobna jest do ziemi, bo ca la jest oparciem dla wszystkich. Podobna
jest do bóstwa urodzaju, bo ca lkowicie wybawia istoty od n ↪edzy. Jest jak ojciec, bo nie-
zawodnie chroni wszystkich Bodhisattwów. Można porównać j ↪a do Królowej klejnotów
spe lniaj ↪acych życzenia, bo wspomaga w osi ↪agni ↪eciu wszystkich celów. Jest jak cenne na-
czynie, z którego można czerpać pomoc we wszelkich poczynaniach. Szlachetny Synu, te
wspania le cnoty oraz inne nieprzebrane zalety s ↪a chlub ↪a Bodhiczitty”. [Cytat z Gandaw-
juha sutry, przytoczony w pracy: Thog-me Zang-po: The Ocean of Good Explanation,
a Commentary to (Shantideva’s) Guide to the Bodhisattva’s Way of Life (Byang.chub
sems.dpa’i spyod.pa.la ‘jug.pa’i ‘grel.pa (legs.par bshad.pa’i rgya.mtsho)), Sarnath, 1974,
s. 16 (Dalej: Thog). Szczegó ly o Gandawjuha sutrze patrz: D.T.Suzuki:Essays in Zen
Buddhism (Third Series). Rider, 1973]

8W myśl Paňjikâ. , s. 11, Bodhiczitta natchnienia [bodhiczitta aspiracji] (sanskr. pra-
ňidhi-citta) jest stanem umys lu, w którym powsta la tendencja, ale nie towarzyszy jej
praktyka szczodrości i innych paramit. Przyk ladem może być pierwsza myśl, wyrażona
w postaci modlitwy:

”
Tak, wi ↪ec stan ↪e si ↪e Budd ↪a, aby ochronić ca ly świat”. Bodhiczitta

dzia lania wyraża stan umys lu, który skoncentrowany jest na poczynaniach prowadz ↪acych
do zgromadzenia zas lugi (sanskr. puņya) i wiedzy (sanskr. jňâna).

9Subahu sutra to dzie lo kanoniczne, zbiór mahajańskich sutr Ratnakuta.
”
Jeśli cz lo-

wiek rozwin ↪a l w sobie wytrwa lość w d ↪ażeniu do tego, by przynosić szcz ↪eście i pożytek
niezliczonej ilości istot, to nieskończenie wielka wartość tego zamys lu – sprawiaj ↪aca że
pami ↪eta o wszystkich żyj ↪acych – dniem i noc ↪a b ↪edzie rosn ↪ać, zwielokrotniać si ↪e i b ↪edzie
nastawiona na jego natychmiastow ↪a realizacj ↪e, nawet wówczas, gdy nieświadomość lub
sen zaw ladnie jego umys lem.”

10Wed lug Paňjikâ, str. 14, pod poj ↪eciem
”
bóstwa”rozumie si ↪e wedyjskich bogów – Some,

Warun ↪e i innych, pod poj ↪eciem
”
prorocy” – indyjskich m ↪edrców Wasziszth ↪e, Gautam ↪e

i innych, a nazwa
”
Brahma” oznacza twórc ↪e świata zgodnie z hinduistyczn ↪a koncepcj ↪a

stworzenia wszechświata.

11Prasanta Viniscaja sutra:
”
O Mandżuszri, ile gniewnych i nikczemnych zamys lów

zatai jeden Bodhisattwa przeciw drugiemu, tyle kalp sp ↪edzi w piekle. Przywdziej wi ↪ec
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zbroj ↪e”. (Thog, s. 22).

12Tyb.:
”
Gdy wielka si la skierowana jest przeciwko Synom Zwyci ↪ezców, na z lo nie od-

powiadaj ↪a z lem, wr ↪ecz przeciwnie, ich cnoty wzrastaj ↪a”.
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Rozdzia l II
Wyznanie skruchy13

2 Aby uzyskać ten cenny [stan] umys lu,
Z g l ↪ebok ↪a czci ↪a sk ladam ofiar ↪e Tathagatom,
Świ ↪etej Dharmie – promieniej ↪acemu klejnotowi
I Synom Buddy – oceanom doskona lości.

3 Wszystkie kwiaty i owoce,
Wszelkie zio la lecznicze,
Wszystkie klejnoty tego świata,
Wszelkie wody – orzeźwiaj ↪ace i czyste;

4 Góry skarbów, lasy i gaje,
Ustronia raduj ↪ace dusz ↪e;
Pn ↪acza, w pi ↪ekne kwiaty zdobne14,
Ga l ↪ezie drzew gn ↪ace si ↪e pod ci ↪eżarem owoców.

5 Ze świata bogów i istot niebiańskich –
Aromaty, kadzid la, drzewa z klejnotów i drzewa życzeń15;
Plony, które same dojrza ly
I wszelkie ozdoby godne ofiarowania;

6 Ukwiecone lotosami jeziora i stawy
I cudown ↪a pieśń dzikich g ↪esi,
Wszystko, co pojawia si ↪e w bezkresnej przestrzeni
I nie należy do nikogo,

7 W myślach ofiarowuj ↪e
Najm ↪adrzejszym z m ↪adrych i ich Synom.
Wielce Mi losierni, godni drogocennych darów,
Objawcie mi sw ↪a mi lość, przyjmuj ↪ac me ofiary.

8 Ja, najbiedniejszy z biednych, nie zgromadzi lem zas lug
I nie posiadam żadnych innych darów.
O, Opiekunowie pragn ↪acy pomóc innym,
Okażcie przychylność i przyjmijcie je dla mego dobra.

9 Zawsze b ↪ed ↪e ofiarowywa l swe cia la
Zwyci ↪ezcom i ich Synom16.
Przyjmijcie mnie, Najwi ↪eksi Bohaterowie.
Jestem gotów s lużyć Wam z oddaniem.

10 Pod wasz ↪a opiek ↪a,
Nie l ↪ekaj ↪ac si ↪e sansary, przynios ↪e pożytek wszystkim istotom.
Ca lkowicie oczyszcz ↪e si ↪e ze z la, które niegdyś wyrz ↪adzi lem
I nie przysporz ↪e nowego.
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11 W wonnych komnatach k ↪apielowych,
Wy lożonych skrz ↪acym, przejrzystym kryszta lem,
Gdzie wytworne filary jarz ↪a si ↪e blaskiem klejnotów,
Pod baldachimami jasnych pere l,

12 Przy dźwi ↪ekach muzyki i pieśni
Obmywam Tathagatów i ich Synów
Wod ↪a o upojnej woni z inkrustowanych naczyń17

Wype lnionych kwiatami.

13 Wycieram ich cia la
Niezrównanymi tkaninami, czystymi i pachn ↪acymi
I ofiarowuj ↪e im
Wonne, barwne szaty.

14 Ozdabiam Ariya Samantabhadr ↪e, Adżit ↪e,
Mandźiughosz ↪e, Lokeśwar ↪e

18 i innych
Boskim odzieniem, mi ↪ekkim i kolorowym
Oraz najcenniejszymi z drogich kamieni19.

15 Wykwintnymi pachnid lami, których woń
Przenika wszystkie trzy tysi ↪ace światów,
Namaszczam cia la Najm ↪adrzejszych, by
Lśni ly jak najczystsze polerowane z loto.

16 Najm ↪adrzejszym z m ↪adrych, godnym najwyższego szacunku,
Ofiarowuj ↪e cudowne, kunsztownie splecione girlandy,
Oraz urzekaj ↪ace zapachem kwiaty –
Mandaraw ↪e

20, utpal ↪e
21 i lotos.

17 Ofiarowuj ↪e im dym wonnych kadzide l,
Których s lodki aromat raduje dusz ↪e,
A także niebiańskie smako lyki –
Bogactwo jad la i napojów.

18 Ofiarowuj ↪e im drogocenne świeczniki
Ustawione na z lotych lotosach.
A na ziemi ↪e, skropion ↪a pachn ↪ac ↪a wod ↪a,
Sypi ↪e p latki zachwycaj ↪acych kwiatów.

19 Tym, których serca przepe lnia mi lość,
Ofiarowuj ↪e pa lace, dźwi ↪ecz ↪ace melodyjnymi hymnami,
Oĺsniewaj ↪ace blaskiem pere l i drogich kamieni,
Godne zdobić bezkresn ↪a przestrzeń.
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20 Wszystkim wielkim M ↪edrcom ofiarowuj ↪e
Drogocenne parasole ze z lotymi r ↪aczkami,
Upi ↪ekszone na obrzeżach wyszukanym wzorem.
Nie sposób od nich oderwać wzroku.

21 Niech wszystkie wspania le dary,
Przy dźwi ↪ekach koj ↪acej uszy muzyki,
Jak ob loki unios ↪a si ↪e w gór ↪e,
Przynosz ↪ac ulg ↪e cierpi ↪acym istotom.

22 Niechaj bezustanny deszcz
Kwiatów i szlachetnych kamieni
Sp lynie na stupy, pos ↪agi
I wszystkie skarby świ ↪etej Dharmy.

23 Podobnie, jak Mandźughosza i inni22

Sk ladali ofiary Zwyci ↪ezcom,
Tak i ja sk ladam dary Tathagatom,
Opiekunom i ich Synom.

24 Potokiem melodyjnych hymnów bez końca
S lawi ↪e Oceany Doskona lości23.
Niech nieustannie wznosz ↪a si ↪e ku nim
Ob loki pochwa l, co pieszcz ↪a uszy.

25 Ile atomów istnieje we wszystkich sferach Buddy,
Tyle razy bij ↪e czo lem
Przed wszystkimi Buddami Trzech Czasów,
Przed Dharm ↪a i Najwyższym Zgromadzeniem.

26 Sk ladam pok lony wszystkim stupom
I s lawi ↪e podstawy Bodhiczitty24,
Opatów klasztorów
I szlachetnych zwolenników nauki25.

27 Dopóki nie pojm ↪e istoty Przebudzenia,
Szukam schronienia w Buddzie,
Szukam schronienia w Dharmie,
I w zgromadzeniu Bodhisattwów26.

28 Sk ladam d lonie na sercu i zanosz ↪e modlitw ↪e
Doskona lym, wielce mi losiernym
Buddom i Bodhisattwom
Wszystkich stron świata.
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29 W sansarze bez pocz ↪atku,
W obecnym i w poprzednich żywotach,
Bezmyślnie wyrz ↪adzi lem wiele z la
I nak lania lem do niego innych.

30 Zwiedziony zaciemnieniami,
By lem rad z tego, co robi ↪e,
A teraz, świadom swoich b l ↪edów,
Z ca lego serca wyznaj ↪e je Opiekunom.27

31 Ca le z lo, którego z braku szacunku
Przysporzy lem cia lem, mow ↪a i umys lem
Trzem Klejnotom Schronienia,
Swoim matkom i ojcom28, nauczycielom i innym,

32 Wszystkie zbrodnie, których si ↪e dopuści lem –
Ja, z loczyńca skalany
Mnogości ↪a wyst ↪epków,
Wyznaj ↪e Ukazuj ↪acym Drog ↪e.

33 Śmierć może mnie zabrać,
Zanim oczyszcz ↪e si ↪e z negatywności,
Dlatego b lagam was o ochron ↪e.
Chc ↪e uwolnić si ↪e od z la ca lkowicie i bez zw loki.

34 Na Pana Śmierci nie licz –
On nie zaczeka, aż dokończysz swe sprawy.
Zdrowy czy chory, nie wiesz, ile potrwa
Twoje wartko p lyn ↪ace życie29.

35 Zostawi ↪e wszystko i odejd ↪e.
Nieświadomie
Wyrz ↪adzi lem wiele krzywd
Swoim przyjacio lom i wrogom.

36 Moi wrogowie obróc ↪a si ↪e w nicość.
Moi przyjaciele obróc ↪a si ↪e w nicość.
Ja sam obróc ↪e si ↪e w nicość.
Wszystko obraca si ↪e w nicość.

37 Tak, jak senne wizje
Wszystkie moje przeżycia
Stan ↪a si ↪e wspomnieniami.
To, co min ↪e lo, nigdy nie wróci.
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38 Nawet w tym krótkim życiu
Straci lem wielu przyjació l i wrogów.
Ale [skutki] z la, które im wyrz ↪adzi lem,
Czekaj ↪a mnie w przysz lości.

39 Nie rozumiej ↪ac,
Że sam nie jestem wieczny,
Przysporzy lem wiele z la
Z niewiedzy, nienawísci i poż ↪adania.

40 Nieustannie, dniem i noc ↪a,
Życia ubywa,
Ani o dzień go nie przed lużysz.
Nie sposób zbiec przed śmierci ↪a

30

41 Daremnie nad mym śmiertelnym  lożem
Pochyl ↪a si ↪e przyjaciele i rodzina.
Zgon i przedśmiertne m ↪eki
Przyjdzie mi przeżyć samotnie.

42 Gdy pochwyc ↪a mnie wys lannicy Jamy,
Gdzie wtedy b ↪ed ↪a przyjaciele i rodzina?
Jedynie ma zas luga może mnie uchronić,
Lecz na niej nigdy si ↪e nie opiera lem.

43 O Opiekunowie! Tak beztrosko,
Nie znaj ↪ac strachu przed śmierci ↪a,
Dopuści lem si ↪e wielu z lych czynów
Z przywi ↪azania do mego ulotnego życia31.

44 Cz lowiek id ↪acy na szafot, na którym odejm ↪a mu r ↪ece i nogi,
Dr ↪etwieje z przerażenia,
Zasycha mu w ustach, oczy zapadaj ↪a si ↪e,
Zmienia si ↪e ca le jego oblicze.

45 Co stanie si ↪e ze mn ↪a,
Gdy bezwzgl ↪edni pos lańcy Jamy
Pochwyc ↪a mnie wymazanego nieczystościami,
Porażonego chorob ↪a i strachem32?

46 Mój przerażony, b l ↪edny wzrok
Zacznie szukać pomocy z czterech kierunków.
Ale kto zdo la mnie ocalić
Przed tym koszmarem?
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47 Znik ↪ad schronienia, z żadnej strony,
Wpadn ↪e w rozpacz33.
Cóż zdo lam uczynić,
Obezw ladniony potwornym strachem?

48 Szukam schronienia w Zwyci ↪ezcach –
Opiekunach świata – ich moc jest wielka.
Wszystkimi si lami chroni ↪a żyj ↪acych
I niszcz ↪a wszelkie l ↪eki.

49 Ca l ↪a sw ↪a istot ↪a szukam schronienia
W urzeczywistnionej przez nich Dharmie,
Która rozprasza l ↪eki cyklicznej egzystencji
Oraz w zgromadzeniu Bodhisattwów.

50 Dygocz ↪ac ze strachu,
Powierzam si ↪e Samantabhadrze.
I z w lasnej woli
Ofiarowuj ↪e si ↪e Mańdziughoszy34.

51 Ku Opiekunowi Awalokiteśwarze,
Którego czyny przepe lnia wspó lczucie,
Przerażony zanosz ↪e cierpi ↪etniczy lament:

”
B lagam, obroń mnie, z loczyńc ↪e!”

52 W poszukiwaniu ochrony
Ca lym sercem przywo luj ↪e
Ariya Akaśagarbh ↪e, Kszitigarbh ↪e
I wszystkich Wspó lczuj ↪acych Opiekunów.

53 Sk ladam pok lony Wadżrapani:
Widz ↪ac go wys lannicy Jamy
I inne z lowrogie istoty35

Pierzchaj ↪a w pop lochu na wszystkie strony36.

54 Dot ↪ad nie s lucha lem waszych rad,
Ale teraz, widz ↪ac ten koszmar,
Szukam w was schronienia.
Niech w oka mgnieniu zniknie mój l ↪ek.

55 Obawiaj ↪ac si ↪e zwyk lej, cielesnej niemocy
Ludzie trzymaj ↪a si ↪e ścísle zaleceń lekarza.
Cóż zatem rzec o odwiecznych chorobach –
Nami ↪etności, nienawísci i innych przypad lościach37,
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56 Skoro tylko jedna z tych chorób
Może zg ladzić mieszkańców Dżambudwipy,
I skoro nie ma na nie leku żadnego,
W żadnym z miejsc38,

57 Lekceważenie wskazówek
Wszechwiedz ↪acego Lekarza,
Zdolnych wykorzenić każde cierpienie,
Jest skrajn ↪a niewiedz ↪a, godn ↪a pot ↪epienia.

58 Jeżeli należy ostrożnie st ↪apać
Skrajem niewielkiego urwiska,
To tym bardziej na brzegu przepaści
Na tysi ↪ac jodżan g l ↪ebokiej39.

59 Nie warto pocieszać si ↪e myśl ↪a:

”
Dzisiaj śmierć nie nadejdzie”,

Bo nieunikniona jest chwila,
Kiedy obróc ↪e si ↪e w nicość.

60 Kto podaruje mi nieustraszoność?
Jak zdo lam si ↪e wyzwolić?
Jeśli nieuchronnie stan ↪e si ↪e niczym,
Jak mog ↪e zaznać spokoju?

61 Cóż mi pozosta lo
Z minionych przeżyć?
Z przywi ↪azania do nich
Narusza lem wskazania nauczycieli.

62 Opuszcz ↪e świat żywych,
Swoich przyjació l i rodzin ↪e,
Odejd ↪e sam – samiuteńki.
Co mi po przyjacio lach i wrogach?

63 Jak unikn ↪ać cierpienia,
Którego źród lo tkwi w niew laściwych czynach?
Bez ustanku, dniem i noc ↪a,
Tylko o tym powinienem rozmyślać.

64 Cokolwiek uczyni ↪e
W zaciemnieniu i niewiedzy,
B ↪edzie to u lomne w swej naturze40,
Albo naruszy ślubowania –
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65 Wszystko to pokornie
Wyznaj ↪e Opiekunom.
Z lożywszy d lonie przy sercu, w obawie przed cierpieniami,
Po wielokroć padam u ich stóp.

66 O Wskazuj ↪acy Drog ↪e Światu,
Wyznaj ↪e Wam swe wyst ↪epki i zbrodnie!
O Opiekunowie,
Nigdy wi ↪ecej nie zrobi ↪e nic z lego!
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Przypisy

13Sanskr.: pâpadešanâ. Warianty t lumaczenia – ‘́swiadomość wyrz ↪adzonego z la’; ‘skru-
cha (wyznanie grzechów)’
Rozmyślania nad wyrz ↪adzonym z lem opisane s ↪a pocz ↪awszy od 27 wersu. Poprzedzone s ↪a
tradycyjnym ofiarowaniem oraz oddaniem czci Buddom i Bodhisattwom.

14

”
Kwitn ↪ace drzewa niebiańskie” (tyb.: ljong.shing – niebiańskie drzewo, rosn ↪ace

w Czystej Krainie De laczien).

15Sanskr.: Kalpavŗkşa. Zgodnie z buddyjsk ↪a kosmologi ↪a, na po ludnie od góry Meru
s ↪a g ↪estwiny drzew spe lniaj ↪acych życzenia, z ga l ↪ezi których sp lywa deszcz upragnionych
rzeczy (patrz: Karma Agwan Jondan Czamtsho, Pochodnia wiary, St. Petersburg.

”
ORIS”,

1993, w. 139. [Dalej: Pochodnia wiary ].

16Sanskr.:
”
Ca lego siebie ofiarowuj ↪e Zwyci ↪ezcom i ich Synom”.

17Tyb.:
”
Obmywam Tathagatów i ich Synów z wielu drogocennych naczyń, nape lnio-

nych zachwycaj ↪aco pachn ↪ac ↪a wod ↪a”.

18Adżita, dos lownie
”
Niezwyci ↪eżony” – Jedno z imion Maitrei, zosta lo ono opuszczone

w tybetańskim t lumaczeniu. Lokeśwara, dos l.
”
W ladca Świata” – jedno z imion Awaloki-

teśwary.

19Tyb.:
”
setkami przepi ↪eknych kosztowności”.

20Zgodnie z Paňjikâ, str. 26 (Bodhicaryâvatâra of Šântideva with the Commentary of
Paňjikâ of Prajňâkaramati / Edited by P.L.Vaidya. Buddhist Sanskrit Texts, No 12.
Darbhanga: The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit
Learning, 1960 [Dalej: Paňjikâ]) mandarawa to kwiat rosn ↪acy w świecie bogów.

21B l ↪ekitny (niebieski) lotos.

22Zgodnie z Paňjikâ, w. 28:
”
Najlepsi z Opiekunów Świata – Mandźughosza, Saman-

tabhadra i Adżita to Bodhisattwowie, którzy osi ↪agn ↪eli dziesi ↪aty poziom”. W jednym ze
swoich żywotów Mandziuśri, wcieliwszy si ↪e w postać króla Ambararadży, zapragn ↪a l, aby
ca le jego królestwo i ca le jego życie sta ly si ↪e źród lem niezliczonych ofiarowań dla Bud-
dów, i wzywa l swoich poddanych, by pod ↪ażali za jego przyk ladem. Historia ta opisana jest
w Mandziuśribuddakszetragunawjuhasutrze (Sutra Przepowiedni Osi ↪agni ↪ecia Stanu Buddy
przez Mańdziuśriego) (patrz: Chang, G. C. A Treasury of Mahâyâna Sûtras, Pennsylvania
State University Press, University Park, Pa. and London, 1983).

23Oceany Doskona lości – Buddowie i Bodhisattwowie.

24Wed lug Gesze Kelsang Gyatso, w. 54:
”
istniej ↪a trzy warunki rozwoju Bodhisattwy:

1) studiowanie Mahajany, opisuj ↪acej metody i owoce rozwoju Bodhisattwy; 2) duchowy
nauczyciel, daj ↪acy szczegó lowe instrukcje i 3) świ ↪ete miejsca, w których Bodhisattwowie
piel ↪egnowali Bodhiczitt ↪e. W Indiach istnieje wiele miejsc pielgrzymek, w których zna-
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komici kontemplatorzy osi ↪agn ↪eli owoce duchowej praktyki. Zw laszcza Bodhgaja, gdzie
Budda Szakjamuni osi ↪agn ↪a l pe lne oświecenie, uważa si ↪e za miejsce sprzyjaj ↪ace doskona-
leniu rozwoju. P ↪atnicy odwiedzaj ↪a również miejsca, gdzie Budda si ↪e urodzi l (Lumbini),
po raz pierwszy obróci l ko lem Dharmy (Sarnath) i opuści l ten świat (Kuszinagar)”.

25Tyb.:
”
Opatów klasztorów, nauczycieli i uczniów”.

26Szczegó lowe objaśnienia o Schronieniu (patrz: Cze Tsonkapa: Wielki przewodnik na
stopniowej ścieżce do Oświecenia, w. 223-269, oraz Karma Agwan Jondan Czamtsho:
Pochodnia wiary, T.1, w. 104-111).

27Sanskr.:
”
Wszystkie przest ↪epstwa, których ja, nikczemnik, dopuści lem si ↪e lub zmu-

si lem do ich pope lnienia innych, w tym i poprzednich żywotach na przestrzeni nie ma-
j ↪acej pocz ↪atku sansary, i wszystko, w czym zaślepiony znajdowa lem przyjemność, tym
samym szkodz ↪ac sobie samemu, dr ↪eczony wyrzutami sumienia, wszystkie z le czyny, wy-
znaj ↪e [Opiekunom]”.

28Szantidewa mówi o swoich rodzicach z tych i przesz lych żywotów.

29Sanskr.:
”
Śmierć nie patrzy, czy zakończy leś swe sprawy, czy nie. Tej zdrajczyni nie

może zaufać ni zdrowy, ni chory, gdyż uderza ona niespodzianie, jak grom z jasnego nieba”.

30Tyb.:
”
Jak zatem podobni mnie mog ↪a unikn ↪ać śmierci?”.

31Tyb.:
”
Z powodu tego nietrwa lego życia”.

32Tyb.:
”
Co dopiero mówić o m ↪ekach [cz lowieka], schwytanego przez okrutnych wys lan-

ników Jamy, sparaliżowanego potwornym strachem?”.

33Sanskr.:
”
zaciemnienie”.

34Tyb.:
”
Ofiarowuj ↪e swoje cia lo Mandziughoszy”.

35W: Paňjikâ, w. 33, jaksze, rakszasy i inne.

36Tyb.:
”
Szukam schronienia w Wadżrapani, widz ↪ac go, źli pos lańcy Jamy w przerażeniu

rozbiegaj ↪a si ↪e na wszystkie świata strony”.

37Sanskr.:
”
A już tym bardziej, jeśli dotkn ↪e ly go czterysta cztery choroby”.

38Wed lug Paňjikâ, w. 34, w tym wierszu dopatruje si ↪e aluzji do dżataki o Padmaku,
królu Raszi.

”
Tak s lysza lem. Dawno, dawno temu, kiedy Bhagawan by l jeszcze Bodhi-

sattw ↪a, w królestwie Raszi panowa l król o imieniu Padma. W tych czasach wszyscy lu-
dzie w Dżambudwipie cierpieli na straszn ↪a, śmierteln ↪a chorob ↪e. Wówczas pomyśleli: Nasz
w ladca, wielce mi losierny król, znajdzie jakís środek zaradczy. Powinnísmy powiedzieć mu
o naszych cierpieniach: ’O, Wielki w ladco, oto co dzieje si ↪e z nami. Pomóż nam Panie,
pragn ↪acy naszej pomyślności’. Serce króla przepe lnia lo wspó lczucie, nie móg l spokojnie
patrzeć na ich m ↪eki, rozkaza l wi ↪ec lekarzom: ’Jak najpr ↪edzej uwolnijcie ludzi od cierpień,
powodowanych t ↪a chorob ↪a’. Lekarze obiecali wykonać rozkaz, zag l ↪ebili si ↪e w medyczne
traktaty, ale nie znaleźli żadnego lekarstwa, oprócz świeżego mi ↪esa ryby zwanej Rohita...
Ta dżataka stanowi opis ziemskiego życia (...)”.
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39Zgodnie z Paňjikâ, w. 35, przepaść g l ↪eboka na tysi ↪ac jodżan to piek lo Awiczi
(zob. glossarium). Zgodnie z Encyklopedi ↪a Wschodu [wyd. Rrok...] Jodźana [ang. yojana]
to starożytna miara odleg lości, tj. mile czy kilometry, ok. 25-30km, czyli dystans jaki
może przej́sć cz lowiek w ci ↪agu jednego dnia.

40Istniej ↪a dwa rodzaje zgubnych dzia lań: 1) 10 czynów, o zgubnej naturze (prakştyâ-
-vadya): zabójstwo, przyswojenie sobie cudzej w lasności, rozpusta, k lamstwo, obmowa,
niegodziwość (z le intencje), chciwość, fa lszywe pogl ↪ady (patrz: Cze Tsonkapa: Wielki
przewodnik na stopniowej ścieżce do Oświecenia. T.1., w. 277-299, oraz Karma Agvan
Jondan Czamtsho: Pochodnia wiary, w. 93); 2) zgubne dzia lania, zwi ↪azane z narusze-
niem ślubów i przyrzeczeń (sanskr.: prajňapty-avadya). Dzia lania pierwszej kategorii s ↪a
zgubne dla wszystkich istot, dzia lania drugiej – dotycz ↪a tylko tych, którzy zobowi ↪azali
określonymi ślubami lub obietnicami.
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Rozdzia l III

Wzbudzenie Bodhiczitty41

2 Wielk ↪a radość odnajduj ↪e
W cnocie, która ujmuje cierpień
Istotom z niższych światów
I nape lnia szcz ↪eściem potrzebuj ↪acych pomocy.

3 Raduj ↪e si ↪e z zebranych zas lug,
Sprzyjaj ↪acych Przebudzeniu.
Pragn ↪e, aby wszystkie czuj ↪ace istoty
Ca lkowicie wyzwoli ly si ↪e z cierpień samsary.

4 Radości ↪a nape lnia mnie Przebudzenie Opiekunów
I duchowy poziom Synów Buddów.

5 Wielkie szcz ↪eście i radość znajduj ↪e
W dobroczynnej Bodhiczittcie, bezbrzeżnej jak ocean,
Który przynosi b logość i pożytek
Wszystkiemu co żyje.

6 Z lożywszy d lonie na sercu, b lagam
Doskona lych Buddów wszystkich stron świata:

”
Zapalcie Pochodni ↪e Dharmy

Wszystkim cierpi ↪acym z powodu zaciemnień”.

7 Sk ladam d lonie na sercu i b lagam
Zwyci ↪ezców, pragn ↪acych odej́sć w Nirwan ↪e:

”
B ↪adźcie z nami przez niezliczone kalpy,

Nie opuszczajcie żyj ↪acych w mroku!”

8 Niechaj moc ↪a zas lugi,
Któr ↪a zebra lem, wznosz ↪ac t ↪e [modlitw ↪e]42,
Wszyscy żyj ↪acy
Ca lkowicie uwolni ↪a si ↪e od wszelkich cierpień.

9 Niechaj stan ↪e si ↪e lekarzem i lekarstwem
Dla potrzebuj ↪acych pomocy,
Niechaj b ↪ed ↪e ich opiekunem,
Dopóki każdy z nich nie ozdrowieje.

10 Niechaj zdo lam deszczem jad la i napojów
Zaspokoić cierpi ↪acych g lód i pragnienie,
A w g lodowe kalpy43

Niech ja sam stan ↪e si ↪e pokarmem i wod ↪a.
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11 Niechaj dla biednych stan ↪e si ↪e
Skarbcem niewyczerpanym.
Niechaj zamieni ↪e si ↪e we wszystko, czego im trzeba,
Chc ↪e, aby zawsze mieli mnie pod r ↪ek ↪a.

12 Bez najmniejszego żalu,
Oddaj ↪e swe cia lo, to, co posiadam
I wszystkie zas lugi trzech czasów
Dla dobra wszystkich żyj ↪acych.

13 Nirwana to wyrzeczenie si ↪e wszystkiego,
Nirwana to cel moich poszukiwań.
I jeśli trzeba wszystko odrzucić,
To lepiej rozdać to innym istotom.

14 Odda lem swoje cia lo
Dla szcz ↪eścia wszystkich żyj ↪acych.
Niech robi ↪a z nim, co chc ↪a –
Bij ↪a, poniżaj ↪a, pozbawi ↪a życia.

15 Niech bawi ↪a si ↪e moim cia lem,
Wystawi ↪a je na śmiech i pot ↪epienie.
Co mi do tego?
Wszak odda lem im swe cia lo44.

16 Niech post ↪epuj ↪a z nim, jak chc ↪a
Byle nie zaszkodzi lo to im samym.
Ktokolwiek zwróci si ↪e do mnie,
Zawsze odniesie z tego korzyść.

17 Jeśli w tych, którzy zetkn ↪a si ↪e ze mn ↪a,
Zrodzi si ↪e z la albo gniewna myśl,
Niech nawet ona stanie si ↪e wiecznym źród lem
Spe lnienia wszelkich ich pragnień45.

18 Niechaj wszystkim tym, którzy
Mnie znieważaj ↪a, którzy drwi ↪a ze mnie
Albo przysparzaj ↪a innego z la,
Przypadnie w udziale szcz ↪eście pe lnego Przebudzenia.

19 Niechaj b ↪ed ↪e obrońc ↪a bezbronnych,
Przewodnikiem zb l ↪akanych,
Niechaj stan ↪e si ↪e mostem,  lodzi ↪a i tratw ↪a
Dla tych, którzy chc ↪a dotrzeć na ten brzeg46.
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20 Niech stan ↪e si ↪e wysp ↪a dla tych, co l ↪ad ujrzeć pragn ↪a
I pochodni ↪a dla szukaj ↪acych świat la.
Niech b ↪ed ↪e  lożem dla znużonych
I s lug ↪a dla potrzebuj ↪acych pomocy.

21 Niech stan ↪e si ↪e magicznym kamieniem47, cennym naczyniem48,
Skuteczn ↪a mantr ↪a i lekarstwem na wszelkie choroby.
Niech b ↪ed ↪e drzewem, spe lniaj ↪acym wszystkie życzenia,
I rogiem obfitości49 dla wszystkich żyj ↪acych.

22 Tak, jak ziemia i inne elementy,
Daj ↪a rozmaite korzyści
Niezliczonym istotom
Bezkresnych przestworzy50,

23 Tak i ja niech b ↪ed ↪e źród lem życia
Dla czuj ↪acych istot
Z różnych kierunków przestrzeni,
Dopóki wszystkie nie osi ↪agn ↪a Nirwany.

24 Tak, jak Sugatowie przesz lości
Zaszczepili Bodhiczitt ↪e w swoich sercach
I, krok za krokiem, wykonywali
Praktyki Bodhisattwów,

25 Tak i ja dla pomyślności wszystkich żyj ↪acych,
Zdo lam wzbudzić Bodhiczitt ↪e
I, krok za krokiem,
Zaczn ↪e wykonywać te praktyki.

26 Rozumni, którzy, osi ↪agn ↪awszy jasność,
Wzbudzili Bodhiczitt ↪e,
Powinni wys lawiać j ↪a tak,
Aby bezustannie wzrasta la:

27 Obecne moje życie jest owocem,
Dzi ↪eki szcz ↪eśliwym okolicznościom przybra lem ludzk ↪a postać.
Dzisiaj odrodzi lem si ↪e w rodzinie Buddy,
I teraz jestem jednym z jego Synów.

28 Dlatego powinienem
Czynić tylko to, co godne mej rodziny.
Nie chc ↪e splamić
Tego nieskazitelnego rodu.
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29 Jestem jak ślepiec,
Który odnalaz l per l ↪e na śmietniku,
Jakimś niepoj ↪etym cudem
Bodhiczitta zakie lkowa la we mnie.

30 To najlepsza na świecie amrita,
Zwyci ↪eżaj ↪aca śmierć51.
To niewyczerpana skarbnica,
Wyzwalaj ↪aca świat z ubóstwa.

31 To uniwersalne lekarstwo
Ratuj ↪ace świat od chorób.
To drzewo, pod którym odpoczywaj ↪a wszystkie istoty,
Zm ↪eczone tu laczk ↪a po ścieżkach bytu.

32 To most dla wszystkich istot
Wyprowadzaj ↪acy z niedoli ku wolności.
To wschodz ↪acy ksi ↪eżyc umys lu,
Którego promienie koj ↪a cierpienia, zrodzone z zaciemnień.

33 To wielka gwiazda,
[Której świat lo] na wieki rozprasza mrok niewiedzy we wszechświecie.
To świeże mas lo
Pozyskane z mleka prawdziwej Dharmy.

34 Dla karawany istot, b l ↪adz ↪acych po ścieżkach bytu
I pragn ↪acych zaznać szcz ↪eścia,
To świ ↪eto przynosz ↪ace bezmiern ↪a radość
Wszystkim przyby lym gościom.

35 W obecności wszystkich Opiekunów
Przywo luj ↪e dzisiaj ca ly świat,
Aby zazna l ziemskiej radości i stanu Sugatów.
Niechaj raduj ↪a si ↪e bogowie, asurowie i wszystkie istoty!

Taki jest trzeci rozdzia l Bodhiczaria-awatara, zatytu lowany Wzbudzenie Bodhiczitty.
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Przypisy

41Sanskr.: bodhicitta-parigraha. Warianty t lumaczenia – opanowanie Bodhiczitty; pie-
l ↪egnowanie Bodhiczitty itp.

42Wed lug Geshe Kelsang Gyatso:
”
recytuj ↪ac t ↪e [modlitw ↪e]” oznacza

”
recytuj ↪ac siedmio-

cz ↪eściow ↪a modlitw ↪e”. Modlitwa ta to uświ ↪econy tradycj ↪a sposób na oczyszczenie si ↪e ze z la,
zebranie zas lugi i przygotowanie umys lu do wzbudzenia Bodhiczitty. Jej trzy pierwsze cz ↪e-
ści zosta ly opisane w rozdziale II. S ↪a to: 1) pok lony, 2) ofiarowanie, 3) uświadomienie sobie
wyrz ↪adzonego z la. W cz ↪eści III Szantidewa nawi ↪azuje do czterech pozosta lych cz ↪eści tej
modlitwy: 4) dzielenia si ↪e radości ↪a z powodu cnót innych, 5) prośby do Buddów o poru-
szenie ko lem Dharmy, 6) prośby do Buddów o nieodchodzenie w Nirwan ↪e i 7) poświ ↪ecenia
zas lug. Każda z cz ↪eści siedmiocz ↪eściowej modlitwy odnosi si ↪e do określonych zaciemnień.
Praktykowanie pok lonów niszczy dum ↪e, a praktyka ofiarowania – chciwość. Uświadomie-
nie sobie wyrz ↪adzanego z la eliminuje trzy podstawowe trucizny – niewiedz ↪e, przywi ↪azanie
i gniew, ale przede wszystkim skierowane jest przeciwko niewiedzy. Radość z cnót in-
nych usuwa zawísć, a prośba do Buddów o poruszenie ko lem Dharmy pomaga pozbyć
si ↪e fa lszywych pogl ↪adów. B lagaj ↪ac Buddów o to, by nie odchodzili w Nirwan ↪e, likwidu-
jemy niebezpieczeństwa i przeszkody pojawiaj ↪ace si ↪e w naszym życiu i zasiewamy ziarna,
które – gdy dojrzej ↪a – pozwol ↪a nam uzyskać cia lo Buddy. Poświ ↪ecenie zas lug wszystkim
żyj ↪acym istotom pozwala przezwyci ↪eżyć przywi ↪azanie do w lasnego

”
ja”.

43Sanskr.: antarakalpa – okres upadku, w którym ludzkie życie trwa tylko dziesi ↪eć lat.
Charakteryzuje go skrajna niestabilność i g lód.

44Tyb.:
”
Skoro już odda lem im [cia lo], po co si ↪e z nim cackać?”.

45Tyb.:
”
Jeśli w tych, którzy spojrz ↪a na mnie, zrodzi si ↪e wiara albo gniew, niech stanie

si ↪e to wiecznym źród lem spe lnienia wszystkich ich pragnień”.

46Wszystkie te określenia cz ↪esto spotyka si ↪e w sutrach, gdzie
”
obrońc ↪a i przewodnikiem”

nazywa si ↪e Budd ↪e, a
”
mostem,  lodzi ↪a i tratw ↪a” – świ ↪et ↪a Dharm ↪e.

47Wed lug buddyjskiej kosmologii na po ludnie od góry Meru znajduje si ↪e Ośmiok ↪atny
Klejnot Spe lniaj ↪acy Życzenia, jasny jak promienie s lońca, blaskiem si ↪egaj ↪acego w nie-
skończoność (patrz: Karma Agwan Jonten Gyatso. Pochodnia wiary).

48Na pó lnocny zachód od góry Meru znajduje si ↪e cudowne naczynie ze skarbami, w któ-
rym ukryte jest nieprzebrane bogactwo drogocennych klejnotów, mi ↪edzy innymi szafirów
(patrz: Karma Agwan Jonten Gyatso. Pochodnia wiary).

49Dos lownie:
”
krowa obfitości”. Na zachód od góry Meru żyje Stado Krów Dostatku,

z których mlekiem s ↪aczy si ↪e wszystko, czego si ↪e tylko zapragnie (patrz: Karma Agwan
Jonten Gyatso. Pochodnia wiary).

50Cztery pierwotne elementy (sanskr. mahâbhǔta) – ziemia, woda, ogień, wiatr. Tyb.:

”
Jak wszechogarniaj ↪aca przestrzeń, ziemia i pozosta le wielkie elementy, niechaj i ja stan ↪e
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si ↪e źród lem życia dla wszystkich niezliczonych istot”.

51Tyb.:
”
To najlepszy eliksir życia, zwyci ↪eżaj ↪acy W ladc ↪e Śmierci”.
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Rozdzia l IV

Samokontrola52

2 Utwierdzony w Bodhiczittcie
Syn Zwyci ↪ezcy nie może już z drogi zawrócić.
Ci ↪agle dbać musi,
Aby nie odej́sć od praktyki.

3 Nawet zwi ↪azani przysi ↪eg ↪a,
Koniecznie rozważcie na nowo –
Czy podj ↪ać pochopne i
Nieprzemyślane dzia lania.

4 Jak można w ↪atpić w to,
Co z wielk ↪a m ↪adrości ↪a kontemplowali
Buddowie i ich Synowie,
I ja sam kontemplowa lem w miar ↪e si l swoich?

5 Jeśli z loży lem obietnic ↪e,
I nie dotrzymam jej,
Oszukam wszystkich żyj ↪acych.
Jaki los mnie wtedy czeka?

6 Powiedziano, że cz lowiek,
Który zamierza podarować choćby drobiazg,
I nie spe lni swego zamiaru,
Odrodzi si ↪e jako g lodny duch53.

7 Gdy szczerze zapraszam wszystkie istoty,
By zakosztowa ly niezrównanego szcz ↪eścia,
Po czym zwodz ↪e je,
Czy uzyskam szcz ↪eśliwe odrodzenie?

8 Tylko Wszechwiedz ↪acy zna sens
Niepoj ↪etych dzia lań tych,
Co porzucaj ↪a Bodhiczitt ↪e
I pomimo to osi ↪agaj ↪a Wyzwolenie54.

9 Dla Bodhisattwy
To najgorszy upadek.
Jeśli jednak si ↪e zdarzy,
Zagrozi pomyślności wszystkich istot.

10 Gdyby inni choć przez chwil ↪e
Utrudniali mu szlachetne dzia lania,
Stan ↪a si ↪e przeszkod ↪a powszechnego dobrobytu
I nie b ↪edzie końca ich odrodzeniom w niższych światach.
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11 Przysparzaj ↪ac zgryzot choć jednej istocie,
Wyrz ↪adzam sobie niepowetowan ↪a szkod ↪e,
A cóż dopiero mówić o wszystkich stworzeniach,
Których ilość jest niezmierzona jak przestrzeń55?

12 Ci, którzy wzbudzili w sobie Bodhiczitt ↪e,
A potem niwecz ↪a to z lymi nawykami,
Kr ↪aż ↪a w ko lowrocie życia
I d lugo nie osi ↪agaj ↪a poziomu Bodhisattwy.

13 Dlatego z powag ↪a b ↪ed ↪e
Dotrzymywa l obietnic.
Bo jeśli już dzís si ↪e nie postaram,
Zaczn ↪e si ↪e staczać coraz niżej.

14 Niezliczeni Buddowie przybywali do naszego świata
Dla dobra wszystkich istot.
Z powodu moich wad
Nie zazna lem ich mi lości.

15 Post ↪epuj ↪ac tak nadal,
Bez końca b ↪ed ↪e doświadcza l
Cierpień z lego losu, chorób, śmierci,
Niewoli i obrażeń cia la.

16 Wyj ↪atkowo rzadko pojawia si ↪e Tathagata,
Wiara, ludzkie cia lo
I możliwość niesienia dobra.
Kiedyż znów osi ↪agn ↪e to wszystko?

17 Dzís jestem syty i zdrowy,
I umys l mam jasny jak s lońce.
Ale życie jest z ludne i krótkie,
A to cia lo jak rzecz pożyczona na chwil ↪e.

18 Post ↪epuj ↪ac jak dot ↪ad,
Nie zdo lam już zyskać
Cennego ludzkiego odrodzenia.
[A w innych światach] b ↪ed ↪e sia l z lo, nie dobro.

19 Skoro dzís mam szcz ↪eście czynić dobro,
A mimo to post ↪epuj ↪e niew laściwe,
To co wskóram
Spowity mrokiem cierpień z lego losu?
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20 Jeżeli tam nie zdzia lam nic dobrego,
Niechybnie przyb ↪edzie mi wad,
I wówczas przez miliony kalp
Nie us lysz ↪e nawet s lowa o

”
dobrym życiu”.

21 Oto dlaczego B logos lawiony rzek l,
Że równie trudno żó lwiowi wsun ↪ać szyj ↪e
W obr ↪ecz gnan ↪a przez otch lanie oceanu,
Jak niewiarygodnie trudno uzyskać ludzkie cia lo56.

22 Skoro nawet jeden przejaw z la
Przyp lacam ca l ↪a kalp ↪a w piekle Awiczi,
Nie mam co marzyć o dobrym losie, bo
Zbyt wiele z la zebra lem od czasu bez pocz ↪atku.

23 Przej́scie przez m ↪eki piekielne
Nie zapewni mi wyzwolenia,
Bowiem doświadczaj ↪ac ich,
Przysporz ↪e na nowo wiele z la.

24 Mam tak cenne odrodzenie,
I nie robi ↪e nic dobrego.
Czy można bardziej zb l ↪adzić?
Co g lupszego być może?

25 Jeśli jestem tego świadom,
I mimo to trwam w lenistwie z g lupoty,
To w godzin ↪e śmierci
Ogarnie mnie wielki żal.

26 Cia lo me b ↪edzie przez wieki p lon ↪ać
W nieznośnym ogniu piekielnym,
A żar dokuczliwych wyrzutów sumienia
B ↪edzie dr ↪eczy l mój nieokie lznany umys l.57

27 Jakimś niepoj ↪etym cudem
Zyska lem tak rzadkie, b logos lawione odrodzenie.
I jeśli teraz, świadom tego,
Znów skazuj ↪e si ↪e na m ↪eki piekielne,

28 To chyba ktoś urok na mnie rzuci l,
Żem zatraci l w lasn ↪a wol ↪e
I nie wiem, co przyćmi lo mój umys l?
Co ow ladn ↪e lo mym cia lem?
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29 Wszak moi wrogowie – nienawísć i nami ↪etność
Nie maj ↪a r ↪ak ani nóg,
Ni m ↪adrości, ni odwagi,
Jak zatem zamienili mnie w niewolnika?

30 Goszcz ↪ac w moim umyśle,
Rade mi szkodz ↪a.
Znosz ↪e ich przecie bez gniewu, cierpliwie,
Choć cierpliwość to haniebna i zbyteczna.

31 Nawet gdyby wszyscy bogowie i ludzie58

Sprzysi ↪egli si ↪e przeciwko mnie,
Nie zdo laj ↪a mnie str ↪acić
W hucz ↪ace p lomienie piek la Awiczi.

32 Lecz zaciemnienia – pot ↪eżni wrogowie
Precz spychaj ↪a mnie w piek lo,
Gdzie nie osta lby si ↪e nawet popió l
Z Sumeru – Króla Gór.

33 Żaden wróg nie b ↪edzie
Gn ↪ebi l mnie tak d lugo,
Jak moi wrogowie – zaciemnienia,
Wieczni towarzysze od czasu bez pocz ↪atku.

34 Wszystkie istoty, które szanujemy,
Odp lac ↪a dobrem za dobro i szcz ↪eście nam przynios ↪a.
Lecz jeśli wielbimy swe zaciemnienia,
W zamian cierpienia tylko dostaniemy.

35 Czy mog ↪e znaleźć szcz ↪eście w ko lowrocie życia,
Skoro w moim sercu bezpieczny k ↪at gotowy
Dla mych odwiecznych wrogów,
Którzy mnoż ↪a wszystko, co szkodliwe?

36 Czy mog ↪e liczyć na szcz ↪eście
Jeśli w sercu mym, co w sieć poż ↪adliwości oplecione,
Mieszkaj ↪a owi strażnicy wi ↪ezienia – samsary –
Kaci i oprawcy piekielnych światów?

37 Dopóki na w lasne oczy nie ujrz ↪e ich końca,
Dopóty nie spoczn ↪e.
Najmniejsza zniewaga wywo luje gniew pysza lków.
Nie zasn ↪a spokojnie, nim nie zniszcz ↪a wroga.
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38 W wirze walki nami ↪etnie chc ↪a zniszczyć tych,
Których zaciemnienia i tak skazuj ↪a na cierpienia w czas śmierci,
Nie dostrzegaj ↪a ran od kopii i strza l
I nie opuszcz ↪a pola walki dopóty, dopóki nie osi ↪agn ↪a celu.

39 Zdecydowa lem si ↪e pokonać mych nieod l ↪acznych wrogów,
Od niepami ↪etnych czasów skazuj ↪acych mnie na m ↪eki.
Teraz już nawet setki cierpień
Nie z lami ↪a mej woli.

40 Skoro szramy od kopii i strza l n ↪edznych wrogów
Ludzie nosz ↪a na ciele jak ozdoby,
Czemu, d ↪aż ↪ac do wielkiego celu,
Uważam swoje cierpienie za z lo?

41 Rybacy, rzeźnicy i rolnicy
W trosce o w lasn ↪a skór ↪e
Cierpliwie znosz ↪a upa l i ch lód.
Czemu ja nie trwam cierpliwie dla pożytku wszystkich żyj ↪acych?

42 Kiedy obieca lem uwolnić od zaciemnień
Wszystkie istoty obecne
W dziesi ↪eciu kierunkach przestrzeni,
Nie by lem wolny od w lasnych zaciemnień.

43 Czyż nie by lo szaleństwem sk ladanie obietnic
Bez pewności, że zdo lam je spe lnić?
Skoro jednak da lem s lowo, nigdy już nie zaprzestan ↪e
Walki ze swymi zaciemnieniami.

44 Ca lkowicie oddam si ↪e tej walce.
Powodowany nienawísci ↪a, zetr ↪e si ↪e z nimi w boju!
Niech tymczasem zaciemnienie to tkwi we mnie,
Gdyż prowadzi do zniszczenia pozosta lych.

45 Lepiej sp lon ↪ać, stracić g low ↪e,
Paść ofiar ↪a mordercy,
Niż poddać si ↪e mym wrogom –
Wszechobecnym zaciemnieniom.

46 Zwyk ly wróg przegnany z kraju,
Znajdzie przystań w innym państwie,
A odzyskawszy si ly znów powróci.
Inaczej post ↪epuj ↪a moi wrogowie – zaciemnienia.
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47 Pokonane zaciemnienia! Gdzie si ↪e udacie,
Kiedy okiem m ↪adrości przep ↪edz ↪e was ze swego umys lu?
Gdzie si ↪e ukryjecie, by ponownie zadać mi cios?
A ja, niem ↪adry, znowu nie podejmuj ↪e [tego] trudu.

48 Zaciemnień nie odnajdziesz w przedmiotach ni w organach zmys lów,
Mi ↪edzy nimi, ani nigdzie indziej.
Gdzież przebywaj ↪a, zadaj ↪ac straty ca lemu światu?
To tylko iluzja, a wi ↪ec
Wyrzuć strach z serca i d ↪aż wytrwale ku m ↪adrości.
Po co bez powodu skazywać si ↪e na m ↪eki piekie l?

49 Zatem, przemyślawszy wszystko starannie,
Powinienem dok ladnie stosować si ↪e do powyższych pouczeń.
Bo czyż uzdrowi chorego lekarstwo,
Jeśli nie s lucha rad lekarza59?
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Przypisy

52Sanskr.: bodhicitta – apramâda. Warianty t lumaczenia – ’brak [nieobecność] niedba-
 lości i nieuważności’.

53Saddharmasmritjupasthana-sutra, Thog-me Zang-po: The Ocean of Good Explana-
tion, a Commentary to (Shantideva‘s) Guide to the Bodhisattva‘s Way of Life (By-
ang.chub sems.dpa‘i spyod.pa.la ’jug.pa‘i ’grel.pa (legs.par bshad.pa‘i rgya.mtsho)), Sar-
nath, 1974, w. 57 (Dalej: Thog)

”
Jeżeli cz lowiek zachowa dla siebie nawet najdrobniejsz ↪a

rzecz, któr ↪a wcześniej zamierza l oddać innej osobie, może odrodzić si ↪e jako g lodny duch.
A jeśli obieca l cokolwiek dać komuś i nie dotrzyma l s lowa, to może odrodzić si ↪e piekle”.

54Wed lug Geshe Kelsang Gyatso, Meaningful to Behold. A commentary to Shantideva‘s
Guide to the Bodhisattva‘s Way of Life. London: Tharpa Publications, 1989, w. 109,

”
(...) za ilustracj ↪e tego wersu może s lużyć znana historia o uczniu Buddy, Szariputrze,

opisana w Saddharmapundarika-sutrze. Szariputra by l zwolennikiem Mahajany i na tej
ścieżce osi ↪agn ↪a l duże powodzenie. Pewnego razu pojawi l si ↪e przed nim demon, który, chc ↪ac
go sprawdzić i doprowadzić do upadku, poprosi l praktykuj ↪acego, aby odda l mu swoj ↪a
praw ↪a r ↪ek ↪e. W odpowiedzi na to Szariputra odci ↪a l praw ↪a r ↪ek ↪e i wr ↪eczy l j ↪a demonowi.
Demon, rozwścieczony, odmówi l przyj ↪ecia ofiary: ’Jak śmiesz sk ladać ofiar ↪e lew ↪a r ↪ek ↪a!
Czy wiesz, co to szacunek?!’ – wykrzykn ↪a l demon. Szariputra by l g l ↪eboko rozgoryczony:
’Jeśli żywe istoty s ↪a tak niem ↪adre, jak mog ↪e przynieść im pożytek?’ – pomyśla l. Wraz z t ↪a
myśl ↪a porzuci l Bodhiczitt ↪e i wróci l na drog ↪e Hinajany. W efekcie osi ↪agn ↪a l owoc swoich
poszukiwań i stan arhata przez jedno życie”.

55Prasantawiniszczajapratiharija-sutra, Thog., w. 59:
”
(...) Gdyby jakís cz lowiek zabi l

wszystkie stworzenia świata i przyw laszczy l sobie ich mienie, a inny przeszkodzi l Bodhisat-
twie w przysporzeniu choćby najmniejszego dobrodziejstwa, na przyk lad podzieleniu si ↪e
ze zwierz ↪eciem kawa lkiem jad la, to zbrodnia tego drugiego by laby nieporównanie wi ↪eksza
niż pierwszego, bo dokonanie jej stanowi loby przeszkod ↪e dla dobrodziejstwa sprzyjaj ↪acego
pojawieniu si ↪e Buddy (...)”.

56Yang dag.par ldan.pa‘pa‘i lung, Thog., w. 61 i dalej:
”
(...) O, mnisi, wyobraźcie so-

bie, że ca l ↪a ogromn ↪a ziemi ↪e pokry l ocean, na którego powierzchni unosi si ↪e samotna ob-
r ↪ecz, miotana wiatrem na wszystkie strony. Wyobraźcie też sobie, że w g l ↪ebinach oceanu
mieszka ślepy żó lw i powiedzcie mi, czy  latwo by loby mu, wyp lywaj ↪ac na powierzchni ↪e
raz na sto lat, trafić g low ↪a w t ↪e obr ↪ecz? O nie, Panie – odrzekli mnisi. I wówczas Pan
powiedzia l: (...) Tak samo, o mnisi, niewyobrażalnie trudno uzyskać odrodzenie w ludzkim
ciele”.

57Tyb.:
”
(...) I jeśli moje cia lo przez wieki b ↪edzie p lon ↪ać w nieznośnych p lomieniach

piek la, to nieuchronnie ogień wyrzutów sumienia, które s ↪a nie do wytrzymania, b ↪edzie
dr ↪eczy l mój umys l”.

58Tyb.:
”
(...) Nawet gdyby wszyscy bogowie i asurowie (...)”.
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59Budd ↪e tradycyjnie porównywano do lekarza, który proponuje lekarstwo (oświecenie)
na wszystkie cierpienia świata. Z tego punktu widzenia warto rozważyć Cztery Szlachetne
Prawdy – podstawy buddyzmu. prawd ↪e o cierpieniu można rozpatrywać jako diagnoz ↪e,
prawd ↪e o przyczynach cierpienia jak określenie powodu choroby, prawd ↪e o przekroczeniu
cierpienia jako lekarsk ↪a konkluzj ↪e, że choroba jest uleczalna, a prawd ↪e o Drodze jako
opisanie metod leczenia (patrz: Birnbaum Raoul: The Healing Buddha, Boston, 1989).
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Rozdzia l V

Czujność60

2 Ci, co pragn ↪a gorliwie praktykować Nauki,
Powinni uważnie śledzić swój umys l,
Bo temu, kto go nie obserwuje,
Nie uda si ↪e wytrwać w praktyce.

3 Tu, na ziemi, niepokorne i szalone s lonie61

Nie wyrz ↪adz ↪a tylu szkód,
Co zbieg ly s loń mego umys lu,
Zdolny str ↪acić mnie w piek lo Awiczi.

4 Jeśli s lonia umys lu sp ↪etam
Sznurem uważności,
Wszystkie l ↪eki znikn ↪a,
A dobrodziejstwa same sp lyn ↪a w me r ↪ece.

5 Tygrysy, lwy, wielkie s lonie, niedźwiedzie,
Żmije i wrogów wszelkiego rodzaju,
Straże piekielnych światów,
Dakinie62 i rakszasy —

6 Wszystkich można poskromić,
Poskramiaj ↪ac w lasny umys l jedynie.
Wszystkich można ujarzmić —
Ujarzmiaj ↪ac w lasny umys l63.

7 Nauczaj ↪acy Prawdy64 rzek l:

”
Wszystkie obawy,
I wszystkie bezgraniczne cierpienia
Maj ↪a pocz ↪atek w umyśle”.

8 Kto ze z lej woli stworzy l
Piekielne narz ↪edzia [tortur]?
Kto wymyśli l grunt z rozpalonego żelaza65?
I sk ↪ad si ↪e wzi ↪e ly te wszystkie kobiety66?

9 M ↪adry rzek l, że wszystko to s ↪a
[Wytwory] wyst ↪epnego umys lu.
Tedy we wszystkich trzech światach,
Nie ma czego si ↪e obawiać prócz umys lu67.

10 Skoro paramita szczodrości68 polega
Na wybawieniu istot od n ↪edzy,
A jednak na świecie wci ↪aż bieda,
Po co wprawiali si ↪e w niej Buddowie przesz lości?

— 34 —



Rozdzia l V Czujność

11 Powiedziano, że paramita szczodrości
To gotowość do oddania wszystkiego innym
Razem z owocem [tej doskona lości].
A zatem to nic innego jak stan umys lu.

12 Gdzie ukryć ryby i inne stworzenia,
Aby uchronić je przed zag lad ↪a?
Zamiar odrzucenia [zgubnych dzia lań]
Zwie si ↪e paramit ↪a moralności69.

13 Ilość groźnych istot jest niezmierna jak przestrzeń.
Nie da si ↪e ich pokonać.
Ale jeśli pokonasz gniew,
Ujarzmisz wszystkich wrogów70.

14 Gdzie znalaz lbym dość skóry,
By przykryć ni ↪a ziemi ↪e?
Zwyk la skórzana podeszwa moich butów
W zupe lności wystarczy71.

15 Tak samo, nie jestem w stanie
Wp lyn ↪ać na bieg wydarzeń,
Ale jeśli zdo lam ujarzmić mój umys l,
Czy b ↪edzie trzeba pokonać coś jeszcze?

16 Gdy umys l u lomny, dzia lania cia la i mowy
Nie przywiod ↪a do odrodzenia w świecie Brahmy,
Osi ↪aga si ↪e to jedynie poprzez rozwój
G l ↪ebokiej koncentracji72.

17 Znaj ↪acy prawd ↪e rzek l:

”
Nawet d lugie czytanie mantr

I umartwianie cia la s ↪a nadaremne,
Jeśli umys l odci ↪aga coś innego”73.

18 Ci, którzy nie poj ↪eli tajemnicy umys lu —
Najwyższej istoty Dharmy74,
B ↪ed ↪a b l ↪adzić bez sensu i bez celu
Szukaj ↪ac szcz ↪eścia i wybawienia z cierpień.

19 Przeto,
Trzymaj w ryzach swój umys l i czujnie go strzeż.
Bo jeśli go nie pilnujesz,
Na cóż inne przysi ↪egi?
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20 Tak, jak os lania lbym ran ↪e na swym ciele
We wzburzonym i nieokie lznanym t lumie,
Tak bez ustanku musz ↪e strzec s labych miejsc umys lu
Wśród z lych ludzi.

21 Ze strachu  latwo urazić ran ↪e,
Zatem nie spuszczam z niej oka.
Czemu nie dbam tak o s labe punkty umys lu
I nie boj ↪e si ↪e, że zmiażdż ↪a go piekielne góry75?

22 Jeśli b ↪ed ↪e tak żyć,
Nawet w otoczeniu kobiet
I w towarzystwie z lych ludzi
Nie przestan ↪e pilnie przestrzegać ślubowań.

23 Lepiej już pozbyć si ↪e bogactw,
Stracić przywileje, cia lo,
Środki do życia i ca l ↪a reszt ↪e,
Niż utracić szlachetne nastawienie umys lu76.

24 Wy, ludzie pragn ↪acy trzymać w ryzach swój umys l —
Z d lońmi na sercu b lagam was:
Ze wszystkich si l zachowujcie
Uważność i czujność77!

25 Cz lowiek ogarni ↪ety cielesn ↪a niemoc ↪a
Do niczego nie jest zdolny.
Tak i umys l, pozbawiony tych dwóch [w laściwości]78

Nie może niczego dokonać.

26 To, co przyswoi umys l pozbawiony czujności,
W trakcie s luchania, rozważań i medytacji,
Wycieknie z pami ↪eci,
Jak woda z p ↪ekni ↪etego dzbana.

27 Nawet tych, którzy maj ↪a rozleg l ↪a wiedz ↪e,
Wiar ↪e i rzadk ↪a wytrwa lość,
Zgubi ↪a z le nawyki,
Jeżeli strac ↪a oni czujność.

28 Utrata czujności to z lodziej;
Kiedy już uśpi uważność,
Wykradnie zgromadzone zas lugi,
Skazuj ↪ac mnie na odrodzenie w niższych światach.
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29 Moje zaciemnienia to szajka z lodziei:
Czyhaj ↪a tylko na okazj ↪e.
Gdy znajd ↪a sposobn ↪a chwil ↪e, porw ↪a me cnoty,
Nie daj ↪ac nadziei na odrodzenie w wyższych światach.

30 Dlatego nigdy nie pozwol ↪e uważności
Odej́sć od bram mego umys lu.
Jeśli tak si ↪e zdarzy — wspomn ↪e o m ↪ekach piekielnych79

I przywo lam j ↪a na miejsce.

31 Uważność  latwo utrzymać tym
Szcz ↪eśliwcom, którzy s ↪a blisko duchowego nauczyciela,
Z szacunkiem odnosz ↪a si ↪e do rad mistrza
I przepe lnia ich bojaźń80.

32 Buddowie i Bodhisattwowie, obdarzeni nieznaj ↪acym przeszkód wzrokiem,
Patrz ↪a na wszystkie strony świata.
Wszystko objawia si ↪e ich oczom,
Ja też stoj ↪e przed nimi.

33 Rozmyślaj ↪ac tak,
Nape lnij si ↪e wstydem, uwielbieniem i strachem.
Wówczas pami ↪eć o Buddach
Ci ↪agle b ↪edzie odradzać si ↪e [w umyśle]81.

34 Gdy uważność stoi
Na straży wrót umys lu,
Przychodzi też czujność.
I nawet jeśli nas opuści — powraca.

35 Kiedy tylko zrozumiesz,
Że w umyśle jest skaza,
Zastygnij
[Bez ruchu], jak s lup82.

36 Wzrok nie powinien b l ↪adzić
Rozproszony bez celu.
Skoncentruj umys l,
Spojrzenie skieruj w dó l83.

37 Czasem tylko rozejrzyj si ↪e wokó l,
Aby dać odpoczynek oczom.
Jeśli ujrzysz kogoś,
Skieruj na niego wzrok i powitaj go.
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38 Aby sprawdzić czy droga jest bezpieczna,
Wielokrotnie si ↪e rozejrzyj.
A zanim zatrzymasz si ↪e na spoczynek,
Odwróć si ↪e i popatrz w dal.

39 Spojrzyj przed siebie i do ty lu,
Kontynuuj sw ↪a podróż albo wracaj z powrotem.
W każdej sytuacji dzia laj dopiero wtedy,
Gdy masz pewność, co należy zrobić.

40 Zdecyduj:
”
Me cia lo pozostanie w tej pozycji”,

I zabierz si ↪e do dzie la.
Od czasu do czasu sprawdź,
Czy utrzymujesz obran ↪a pozycj ↪e.

41 Dok ladnie sprawdzaj,
Czy oszala ly s loń umys lu nie wyrwa l si ↪e spod kontroli,
Czy uwi ↪azany jest do
Wielkiego filaru rozmyślań o Dharmie.

42 Aby nawet przez chwil ↪e
Nie utracić koncentracji84,
Stale obserwuj swój umys l,
Zadaj ↪ac sobie pytanie:

”
Czym jest zaj ↪ety?”.

43 Jeśli w chwilach zagrożenia lub radości to si ↪e nie uda,
Zachowaj spokój.
Powiedziano, że praktykuj ↪ac szczodrość
Można nie zważać na dyscyplin ↪e moraln ↪a

85.

44 Kiedy wiesz, co należy uczynić,
Skoncentruj swój umys l na [wykonaniu zadania]
I nie zajmuj si ↪e niczym innym,
Dopóki go nie wykonasz.

45 Jeśli tak zrobisz, wszystko ci si ↪e uda.
Inaczej nic nie osi ↪agniesz,
A tylko nasil ↪a si ↪e wtórne zaciemnienia,
Powstaj ↪ace z braku czujności86.

46 Porzuć upodobanie
Do czczej gadaniny,
Która nie jest rzadkości ↪a,
I do rozrywek wszelakich.
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47 Jeśli bez celu zaczniesz rwać traw ↪e,
Kopać ziemi ↪e i kreślić na niej linie87,
Przypomnij sobie pouczenia Tathagatów
I przel ↪ekniony, natychmiast si ↪e wstrzymaj.

48 Gdy zapragniesz udać si ↪e
Gdzieś albo wyrzec s lowo,
Najpierw zbadaj swój umys l,
A potem zdecyduj, jak post ↪apić.

49 Kiedy w umyśle pojawi si ↪e
Przywi ↪azanie lub gniew,
Wstrzymaj si ↪e od czynów i s lów
Zastygnij [bez ruchu] jak s lup.

50 Kiedy zawita w umyśle wynios lość88,
Sarkazm, pycha, arogancja,
Ch ↪eć rozprawiania o cudzych wadach,
Hipokryzja i k lamliwość,

51 Kiedy  lakniesz pochwa l
Lub zamierzasz pot ↪epiać innych,
Gdy chcesz wyrzec ostre s lowo i wszcz ↪ać waśń —
Zastygnij [bez ruchu] jak s lup.

52 Kiedy zapragniesz
Maj ↪atku, zaszczytów i s lawy,
Kiedy zaczniesz szukać s lug i orszaku,
Zastygnij [bez ruchu] jak s lup.

53 Gdy przestaniesz myśleć o innych,
I rozmyślać wy l ↪acznie o w lasnej pomyślności,
Gdy zamierzasz mówić, by przyci ↪agn ↪ać uwag ↪e,
Zastygnij [bez ruchu] jak s lup.

54 Kiedy ogarnia ci ↪e zniecierpliwienie, lenistwo,
Nieśmia lość, bezwstyd, gadulstwo
Lub obsesyjne myśli,
Zastygnij [bez ruchu] jak s lup.

55 Sprawdziwszy starannie, czy zaciemnienia nie zaw ladn ↪e ly umys lem
I czy nie staje si ↪e on bezużyteczny,
Bohater89 musi strzec sta lości umys lu,
Stosuj ↪ac antidotum.
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56 Stanowczo, z wiar ↪a i pokor ↪a,
Niez lomnie, uprzejmie i rzetelnie,
 Lagodnie, z niezm ↪aconym spokojem
Staraj si ↪e dla dobra innych90.

57 Pe lne sprzeczności zachcianki niedojrza lych istot
Nie powinny pogr ↪ażać ci ↪e w smutku.
Spogl ↪adaj na nie ze wspó lczuciem,
Wiedz ↪ac, że wynikaj ↪a z zaciemnień.

58 Post ↪epuj ↪ac nienagannie
Dla dobra w lasnego i innych
Pami ↪etaj, że umys l wolny od pychy
Jest jak twór wyobraźni.

59
”
Wreszcie uda lo mi si ↪e uzyskać
Owo drogocenne odrodzenie.”
Rozmyślaj ↪ac o tym wci ↪aż od nowa,
Upodobnij umys l do niezachwianej góry Meru.

60 O umyśle, kiedy s ↪epy ż ↪adne cia la
Wlok ↪a je po ziemi i szarpi ↪a na strz ↪epy,
Ty nie czujesz żalu.
Po co wi ↪ec tak troszczysz si ↪e o nie?

61 Skoro uważasz to cia lo za
”
swoje”,

Przed czym tak je chronisz, umyśle?
Skoro cia lo i umys l s ↪a oddzielone,
Jaki masz z niego pożytek?

62 Czemu, zaślepiony, nie przylgniesz
Do jakiej́s czystej drewnianej formy,
Tylko chronisz ten brudny mechanizm
Wype lniony nieczystościami?

63 Najpierw w myślach oddziel
Warstw ↪e skóry od [mi ↪esa],
A potem mieczem m ↪adrości
Oddziel mi ↪eso od szkieletu.

64 Rozdrobniwszy kości,
Wejrzyj w sam mózg,
Zadaj ↪ac pytanie:

”
Gdzie jest istota tego [cia la]?”.
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65 Skoro mimo upartych poszukiwań
Nie zdo lasz dociec jego istoty,
Odpowiedz, czemu
Nadal otaczasz je opiek ↪a

91?

66 Jaki pożytek masz z cia la?
Brudne trzewia nie s ↪a do jedzenia,
Krew nie jest do picia,
A kości do wysysania.

67 Chociaż może warto go strzec
Na żer dla s ↪epów i szakali.
To ludzkie cia lo
Powinno s lużyć praktyce.

68 Oboj ↪etnie, gdzie ukryjesz swe cia lo,
Bezlitosny W ladca Śmierci
Wykradnie ci je i odda psom i s ↪epom.
Co wtedy poczniesz?

69 Jeśli wiesz, że s luga porzuci twój dom,
Nie b ↪edziesz go odziewa l i wynagradza l.
Po co wi ↪ec zadr ↪eczać si ↪e trosk ↪a o cia lo —
Choćbyś je karmi l bez końca, i tak ci ↪e opuści92.

70 Odp lać mu za utrzymanie
Spraw, by pracowa lo dla twego dobra,
Bo robotnikowi nie oddaje si ↪e
Wszystkiego, co wytwarza93.

71 Uważaj swe cia lo za  lódk ↪e —
To tylko środek transportu.
I ku pomyślności żyj ↪acych
Przemień je w cia lo spe lniaj ↪ace życzenia.

72 Teraz, kiedy masz w ladz ↪e nad umys lem,
Zawsze si ↪e uśmiechaj.
Przestań marszczyć czo lo i brwi,
Pierwszy zaczynaj rozmow ↪e i b ↪adź wszystkim przyjacielem94.

73 Zawsze b ↪adź rozważny.
Nie ha lasuj, przesuwaj ↪ac siedziska i inne przedmioty,
Nie trzaskaj drzwiami.
W ciszy znajduj os lod ↪e.
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74 Czaple, koty i z lodzieje
Skradaj ↪ac si ↪e cicho i
Bezszelestnie osi ↪agaj ↪a cel.
Niech i asceta tak si ↪e porusza.

75 Z szacunkiem95 przyjmuj uwagi tych,
Którzy m ↪adrze radz ↪a
I sami oferuj ↪a pomoc.
B ↪adź zawsze uczniem wszystkich żyj ↪acych.

76 Każdemu, kogo mowa prawa,
Mów:

”
Dobrze powiedziane”.

A gdy ujrzysz czyni ↪acego dobro,
Wesprzyj go pochwa l ↪a.

77 Wychwalaj zalety innych, nawet gdy tego nie s lysz ↪a.
Po stokroć opowiadaj o nich z zadowoleniem96.
Jeśli mowa o twoich zaletach,
Po prostu wiedz, że je ceni ↪a.

78 Celem wszystkich poczynań jest radość.
Nie latwo j ↪a posi ↪aść, nawet gdy ma si ↪e bogactw co niemiara.
Dlatego raduj si ↪e zaletami innych,
Wzros lymi w wielkim mozole.

79 Tym sposobem nic ci w tym życiu nie umknie,
A w nast ↪epnych poznasz wielkie szcz ↪eście.
Jeśli znienawidzisz innych, skażesz si ↪e na cierpienie,
A w przysz lych istnieniach — na nieznośny ból.

80 Mi ↪ekkim i  lagodnym g losem
Mów od serca i na temat,
Aby s lowa twe by ly zrozumia le, mi le dla ucha
I wypowiadane ze wspó lczuciem97.

81 Na każdego
Patrz z mi lości ↪a przez otwarte serce,
Myśl ↪ac:

”
Ta istota pomoże mi

Osi ↪agn ↪ać stan Buddy”.

82 Na polu doskona lości, pomocy i cierpienia
Zawsze kieruj si ↪e wyższymi racjami
I stosuj antidotum.
Tak zyskasz dobra nieprzebrane98.
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83 Umiej ↪etnie i z oddaniem
Wykonuj każd ↪a prac ↪e.
Cokolwiek robisz,
Nie zdawaj si ↪e na nikogo.

84 W szeregu paramit, pocz ↪awszy od szczodrości,
Każda przewyższa znaczeniem poprzedni ↪a.
Z powodu ma lości nie wyrzekaj si ↪e wielkiego,
Jeśli nie ma ku temu szczególnych powodów99.

85 Poj ↪awszy to,
Stale dok ladaj starań dla dobra innych.
Wszechwidz ↪acy Mi losierni pozwalali
Robić nawet to, co zakazane100.

86 Dziel ↪ac swój stó l z wi ↪eźniami niższych światów,
Z bezbronnymi i z wype lniaj ↪acymi ślubowania winaji,
Spożywaj poma lu.
Rozdaj wszystko oprócz trzech mnisich szat101.

87 To cia lo pomaga zrozumieć świ ↪et ↪a Dharm ↪e.
Nie przynoś mu ujmy dla drobnych korzyści.
Tak oto zdo lasz szybko spe lnić
Życzenia wszystkich istot.

88 Jeśli brak ci czystego wspó lczucia,
Nie sk ladaj swego cia la w ofierze.
W tym i w kolejnym życiu
Wykorzystaj go do osi ↪agni ↪ecia wielkiego celu.

89 G l ↪ebokiej i rozleg lej Dharmy102 nie przedstawiaj
Tym, którzy nie okazuj ↪a jej szacunku,
Którzy jak w chorobie owin ↪eli g low ↪e tkanin ↪a,
Którzy maj ↪a przy sobie parasole, kije, broń i nakrycie g lowy;

90 Ludziom o w ↪askich horyzontach103

Kobietom, jeśli nie towarzyszy im m ↪eżczyzna.
[Ale] okazuj jednaki szacunek
Wyższej i niższej Dharmie.

91 Nie wyjawiaj niższej Dharmy
Temu, kto jest naczyniem rozleg lej Dharmy.
Nie porzucaj drogi Bodhisattwy
I nie wprawiaj innych w pomieszanie sutrami i mantrami104.

— 43 —



Rozdzia l V Czujność

92 Kiedy plwasz i wyrzucasz wyka laczki,
Zasypuj je ziemi ↪a

105.
Nie wypada sikać i wypróżniać si ↪e
Do wody i na ziemi ↪e, z której korzystaj ↪a inni ludzie.

93 Kiedy jesz, nie napychaj ust,
Szeroko ich nie rozdziawiaj i g lośno nie bekaj.
Nie siedź z wyci ↪agni ↪etymi nogami
I nie zacieraj d loni106

94 Nie podróżuj, nie spoczywaj i nie siedź
Na osobności z cudzymi kobietami.
Widz ↪ac i maj ↪ac rozeznanie, co przyj ↪ete [w danym miejscu],
Zrezygnuj z zachowań niepokoj ↪acych ludzi107.

95 Nie pokazuj palcem,
A wyjaśniaj ↪ac drog ↪e,
Z szacunkiem wyci ↪agnij
Otwart ↪a d loń prawej r ↪eki.

96 Nie krzycz i nie wymachuj r ↪ekami,
Jeśli nie ma nagl ↪acej potrzeby,
[Przyci ↪agaj uwag ↪e] pstrykni ↪eciem palców108.
Inaczej utracisz kontrol ↪e nad sob ↪a.

97 [Przed snem] po lóż si ↪e we w laściwym kierunku
Tak, jak leża l Nauczyciel odchodz ↪ac w Nirwan ↪e

109.
I tak samo, zachowuj ↪ac czujność,
Postaraj si ↪e obudzić bez oci ↪agania.

98 Niezliczone s ↪a dzia lania Bodhisattwy:
Tak g losz ↪a nauki.
Zatem przede wszystkim czyń
To, co oczyszcza umys l.

99 Trzykrotnie dniem i trzy razy noc ↪a
Przeczytaj na g los Triskandha Sutr ↪e

110.
Ufaj ↪ac Zwyci ↪ezcom i Bodhiczittcie
Oczyścisz swój umys l z pozosta lych wad i przewinień.

100 Pilnie stosuj nauki
Zalecane na okoliczności,
W których si ↪e znalaz leś
Z w lasnej woli lub z woli innych.
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101 Bo nie ma nic, czego nie powinien poznać
Syn Zwyci ↪ezcy111.
Ten, kto w tym wprawny,
Nie wie, co zguba.

102 Niech wszystko, co robisz bezpośrednio i pośrednio,
Przynosi innym korzyści.
Wszystkie dzia lania s luż ↪ace Przebudzeniu
Zaofiaruj pomyślności żyj ↪acych.

103 Nigdy, nawet za cen ↪e życia,
Nie wyrzekaj si ↪e duchowego przyjaciela,
Który poj ↪a l sens nauk Wielkiego Pojazdu
I dotrzymuje ślubowań Bodhisattwy.

104 Naucz si ↪e szanować nauczyciela,
Jak ukazano w Życiu Szrisambhawy112.
Te i inne wskazówki Buddy
Zrozumiesz, czytaj ↪ac sutry.

105 Czytaj sutry,
Bo w nich opisane s ↪a praktyki.
Zg l ↪ebiaj podstawowe przyk lady,
Przedstawione w Akaszagarbha Sutrze113.

106 Bezustannie, wci ↪aż od nowa
Wielokrotnie czytaj Siksa Samuccaya Sutr ↪e

114,
Bowiem tam szczegó lowo opisano
W laściwe post ↪epowanie.

107 Od czasu do czasu si ↪egnij
Po Samuccaya Sutr ↪e
I pilnie zg l ↪ebiaj
Prace niezrównanego Nagardżuny o tymże tytule.

108 Widz ↪ac, co zakazane,
A co wskazane,
Stosuj nauki,
Aby ochronić umys ly ludzi115.

109 Krótko mówi ↪ac:
Czujność —
To ci ↪ag la świadomość
Stanu umys lu i cia la.
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110 Musisz j ↪a przekuć w czyn,
Bo cóż można osi ↪agn ↪ać samymi s lowami?
Czyż pomożesz choremu
Czytaniem medycznych traktatów?

Taki jest pi ↪aty rozdzia l Bodhiczaria-awatara, zatytu lowany Pochwa la Bodhiczitty.
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Przypisy

60Sanskr.: samprajanya-rakşaňa. Wariant t lumaczenia —
”
zachowywanie czujności”.

61W indyjskiej literaturze tradycyjnie porównuje si ↪e umys l do oszala lego s lonia. Przy-
k ladem może s lużyć wers 326. Dhammapady :

”
Ten umys l b l ↪adzi l przedtem, pod ↪aża l tam

gdzie chcia l, jak chcia l, tak jak mu by lo wygodnie. Teraz poskromi ↪e go ca lkowicie jak
poganiacz rozwścieczonego s lonia” (patrz: Dhammapada, Petersburg: Wydawnictwo Czer-
nyszewa, 1993, w. 97). W okresie rui lub seksualnego podniecenia samce s loni staj ↪a si ↪e
skrajnie niebezpieczne, walcz ↪a mi ↪edzy sob ↪a o samice, wyrz ↪adzaj ↪ac znaczne szkody.

62Tyb.:
”
Dakinie” zamieniono na

”
z le duchy”.

63Ratnamegha-sutra, Thog., w. 71.:
”
Jeśli tylko zdob ↪edziesz w ladz ↪e nad swym umy-

s lem, zdob ↪edziesz w ladz ↪e nad wszystkim”. Oraz:
”
Zarówno dobre jak i zgubne dzia lania

gromadz ↪a si ↪e w umyśle”.

64G losz ↪acy Prawd ↪e (sanskr. tattvâvadin) tutaj — przydomek Buddy.

65

”
Pod loże [w ośmiu gor ↪acych piek lach] z rozpalonego żelaza, p lonie i skrzy si ↪e, a j ↪e-

zyki ognia przenosz ↪a si ↪e na niejedn ↪a setk ↪e jodźan” (patrz: Wasubandhu. Abhidharmakosza
(Encyklopedia Abhidharmy), rdz. 3: Nauki o świecie. w. 159).

66Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (w. 378–379) chodzi o mami ↪ace kobiety piekie l. Z po-
wodu negatywnej karmy cz lowiek trafia do lasu, wśród drzew z lísćmi-mieczami. Na wierz-
cho lku jednego z nich widzi sw ↪a ukochan ↪a. Powodowany poż ↪adaniem wspina si ↪e na drzewo,
a miecze p lataj ↪a jego cia lo. Kiedy w końcu wdrapie si ↪e na wierzcho lek, ukochana prze-
obraża si ↪e w potworne monstrum, które rzuca si ↪e na niego i str ↪aca go na ziemi ↪e. To
m ↪ecz ↪ace przeżycie powtarza si ↪e ci ↪agle od nowa prze d lugi czas.

67Saddharmasmrityupasthana Sutra, Tog., w. 72:
”
Najwi ↪ekszym wrogiem jest umys l.

Nie ma wroga gorszego niż on”.

68Paramita szczodrości stanowi pierwsz ↪a z szeregu paramit lub doskona lości, które prak-
tykuj ↪a Bodhisattwowie, pragn ↪ac osi ↪agn ↪ać Przebudzenie. Od tego wiersza Szantidewa roz-
poczyna opis paramit.

69Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (w. 135)
”
praktyka paramity dyscypliny moralnej nie

oznacza, że powinnísmy bez ustanku ratować życie istot, wybawiać ryby, jelenie itp. od
niebezpieczeństw i stwarzać im sprzyjaj ↪ace warunki. Paramita dyscypliny moralnej ozna-
cza raczej rezygnacj ↪e z pope lniania niew laściwych czynów. Tak wi ↪ec, owa paramita — to
również stan umys lu”.

70Rozważania w wierszu 12–14 dotycz ↪a paramity cierpliwości.

71Geshe Kelsang Gyatso (w. 136):
”
Przypuśćmy, że w ↪edruj ↪ac po twardej kamienistej

ziemi chcemy uchronić nogi. Jeśli zechcemy pokryć skór ↪a ca l ↪a ziemi ↪e, b ↪edzie to niem ↪a-
dre i niewykonalne. W zupe lności wystarczy okryć skór ↪a w lasne stopy; wtedy zdo lamy
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w ↪edrować wsz ↪edzie”.

72Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (w. 136) w tym wierszu rozważa si ↪e paramit ↪e pilności:

”
Nie da si ↪e osi ↪agn ↪ać odrodzenia w świecie Brahmy i innych bogów poprzez praktyk ↪e,

angażuj ↪ac ↪a tylko cia lo i mow ↪e. Taki rezultat można osi ↪agn ↪ać wy l ↪acznie poprzez trening
umys lu. Jednak, aby rozwin ↪ać wyraźn ↪a koncentracj ↪e o odpowiedniej sile, niezb ↪edny jest
trening umys lu oraz wielka determinacja i pilność”.

73Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (w. 136) w tym wierszu omawiana jest paramita me-
dytacji. Samadhisamgraha Sutra, Thog. (w. 74):

”
O, mnisi, jeśli praktykuje si ↪e z umys lem

rozproszonym przez obiekty poż ↪adania, to ani umartwianie cia la, ani czytanie mantr nie
przyniesie żadnych plonów”.

74Wed lug Geshe Kelsang Gyatso wiersz 136. dotyczy paramity m ↪adrości.
”
Wszyscy

pragniemy uwolnić si ↪e od cierpień i znaleźć szcz ↪eście, ale osi ↪agn ↪ać można to wy l ↪acznie
poprzez odkrycie najwi ↪ekszej tajemnicy umys lu, zrozumienie pustki wszystkich zjawisk”.

75Mowa o tak zwanym miażdż ↪acym piekle.
”
Gdy przebywaj ↪ace tu istoty zgromadz ↪a

si ↪e t lumnie, strażnicy piekie l wt laczaj ↪a ich mi ↪edzy dwie góry podobne do kozich pysków.
Nast ↪epnie obie góry równocześnie ściskaj ↪a ich i wtedy ze wszystkich otworów tych istot
wyp lywaj ↪a rzeki krwi. Rozgniataj ↪a ich też [górami] podobnymi do pysków owiec, koni,
s loni, lwów i tygrysów” (patrz: Dże Tsonkhapa. Wielka stopniowa droga ku Oświeceniu,
T. 1, w. 199).

76Tyb.:
”
[. . .] Niechaj utrac ↪e bogactwo, honory, cia lo i środki do życia, niechaj postra-

dam wszelkie zalety, bylebym nigdy nie waży l lekce swego umys lu [. . .]”.

77Uważność — bezustanne utrzymywanie w pami ↪eci [obiektu medytacji], świadomość,
uwaga. Jeden z pi ↪eciu mentalnych czynników zapobiegaj ↪acy zapomnieniu o obiekcie medy-
tacji. Duchowa czujność — świadomość funkcjonowania umys lu, cia la i mowy, świadome
obserwowanie wszelkich sk lonności umys lu do przygn ↪ebienia czy pobudzenia w czasie me-
dytacji.

78To znaczy, umys l pozbawiony uważności i czujności. Tyb.:
”
[. . .] Podobnie jak umys l

porażony zaciemnieniami [. . .]”.

79Tyb.:
”
[. . .] m ↪eki piekielne [. . .]” zamieniono na

”
[. . .] cierpienia niższych światów [. . .]”

80Geshe Kelsang Gyatso komentuje ten wers nast ↪epuj ↪aco:
”
Musimy pod ↪ażać za wska-

zówkami naszego duchowego nauczyciela, który przypomina nam o cierpieniach niższych
światów i konieczności przestrzegania ślubowań, które wzi ↪elísmy na siebie w obliczu opata
klasztoru lub nauczyciela” (Geshe Kelsang Gyatso. Meaningful to Behold, 1989, w. 141).

81Zgodnie z Prajňâkaramati należy doświadczać wstydu (sanskr. trapa), myśl ↪ac o nie-
w laściwych dzia laniach; szacunku (sanskr. âdâra) wobec nauk Buddy i strachu (sanskr.
bhaya) przed ich lekceważeniem.

82Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (w. 141) w tym wierszu przedstawiona jest podstawowa
metoda przestrzegania dyscypliny moralnej.

”
[. . .] Kiedy zaczynamy nad czymś rozmyślać,
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coś mówić lub robić, musimy najpierw zbadać swoje pobudki, by rozpoznać, czy s ↪a one
w laściwe czy niew laściwe. Jeśli stanie si ↪e jasne, że powoduj ↪a nami takie zaciemnienia jak
zawísć, chciwość, z le intencje itp., należy przypomnieć sobie, o zgubności tych zaciemnień
i niezw locznie porzucić niew laściw ↪a myśl [. . .]”.

83Wed lug Geshe Kelsang Gyatso w wersie 35–39 Szantidewa opisuje praktyki pozwala-
j ↪ace kontrolować dzia lanie cia la.

84W Paňjikâ (w. 60) przez koncentracj ↪e (sanskr. samâdhâna) należy tu rozumieć sza-
matha (patrz: Glosarium).

85Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (w. 144–145)
”
Bodhisattwa powinien przestrzegać

wszystkich przykazań moralnej dyscypliny. Czasem jednak bywaj ↪a okoliczności, w któ-
rych lepiej post ↪apić niew laściwie, niż trzymać si ↪e zasad moralnych. Oczywíscie, trzeba
posiadać m ↪adrość, aby rozstrzygn ↪ać, kiedy należy zaniechać dyscypliny moralnej, a kiedy
bezwzgl ↪ednie jej przestrzegać. Jeśli prowadzi nas Bodhisattwa, znacznie  latwiej doko-
nać takiego wyboru. Powinnísmy pomyśleć:

”
Co przyniesie najwi ↪ekszy pożytek innym?”.

”
Wyobraźcie sobie, że jakís cz lowiek goni za psem, żeby go zabić. Nawet jeśli Bodhisat-
twa wie, gdzie pies si ↪e ukry l, może powiedzieć prześladowcy:

”
Nie, nie wiem gdzie on

jest”. Najważniejsz ↪a powinności ↪a Bodhisattwy jest uratowanie psa. Jeśli nie stanie w jego
obronie, s ↪adz ↪ac, że ważniejsze jest unikanie k lamstw, naruszy o wiele ważniejsze zobowi ↪a-
zanie — s lużenia dobru wszystkich żywych istot. W tej sytuacji Bodhisattwa powinien
poj ↪ać, że ochrona żywych istot przed l ↪ekiem (jeden z aspektów paramity szczodrości)
przynosi znacznie wi ↪eksze korzyści niż powstrzymanie si ↪e od k lamstwa”. Akshayamatipa-
ripriccha Sutra, Thog., w. 81:

”
Przy praktykowaniu szczodrości można rozluźnić kontrol ↪e

nad przestrzeganiem dyscypliny moralnej, innymi s lowy można pozostawić j ↪a na neutral-
nym poziomie”.

86W wielu źród lach przytacza si ↪e różne opisy wtórnych zaciemnień (sanskr. upakleša).
Dharma Samgraha wyszczególnia 24 wtórne zaciemnienia: gniew, wrogość, ob luda, k ló-
tliwość, zazdrość, chciwość, k lamstwo, dwulicowość, pycha, z lość, bezwstyd, beztroska,
lenistwo, duma, niewierność, bezczynność, niedbalstwo, krótka pami ↪eć, nieuwaga, nie-
świadomość, b l ↪edne myślenie, ot ↪epia lość, rozproszenie i gonitwa myślowa. Geshe Kelsang
Gyatso (w. 146) tak komentuje ten wiersz:

”
Jeśli starannie analizujemy sw ↪a motywacj ↪e i,

podj ↪awszy si ↪e wykonania jakiej́s sprawy lub praktyki, doprowadzimy j ↪a do końca, zdo lamy
utrzymywać czujność na wyższym poziomie. Zachowuj ↪ac czujność, zapobiegamy powsta-
waniu wtórnych zaciemnień, zaśmiecaj ↪acych nasz umys l. W ten sposób przekszta lcamy
nasze codzienne zaj ↪ecia w praktyk ↪e Dharmy”.

87Te trzy czynności wymienia si ↪e w indyjskich tekstach (na przyk lad, Visnusmŗti, 71.
41) jako zakazane prawowiernym rolnikom. Zezwalano wykonywać je tylko przy pracach
rolniczych (pierwsze dwie czynności) i przy oczyszczaniu ziemi przed rozpocz ↪eciem rytua lu
(trzecia czynność). Uważano, że linia narysowana na ziemi rani j ↪a i wyrz ↪adza szkod ↪e
żywym istotom. Podczas wykonywania oczyszczaj ↪acego rytua lu ran ↪e na ciele ziemi gojono
wod ↪a. Chociaż Szantidewa cytuje tu indyjskie teksty, podobne wskazówki spotyka si ↪e
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również w zbiorze regu l dla mnichów buddyjskich.

88Tyb.:
”
[. . .] Ilekroć mój umys l poruszony [. . .]”.

89Przez
”
bohatera” rozumiemy Bodhisattw ↪e.

90Ten wiersz oraz wiersz 57. cytowane s ↪a w Siksa Samuccaya (patrz.: Bendall and
Rouse, w. 127).

91Tyb.:
”
[. . .] Czemu wi ↪ec strzeżesz go ci ↪agle z takim przywi ↪azaniem? [. . .]”.

92Tyb.:
”
[. . .] S lugom nieprzydatnym do pracy nie daj ↪a odzienia i innych [rzeczy] [. . .]”.

93Tyb.:
”
[. . .] Ale nie warto oddawać wszystkiego temu, co nie przynosi korzyści [. . .]”.

94W spo leczności mnichów i poza jej kr ↪egiem uważano, że cz lowiek, który pierwszy
rozpoczyna rozmow ↪e, przejawia szacunek do rozmówcy. Tyb.:

”
[. . .] B ↪adź oddanym przy-

jacielem dla wszystkich [. . .]”.

95Dos lownie
”
z g low ↪a”. Dotkni ↪ecie g low ↪a stóp darzonego szacunkiem cz lowieka i przy-

k ladanie do g lowy świ ↪etych relikwii uważano za oznak ↪e szacunku. Ten wiersz w nieco
zmienionej formie znajduje si ↪e w Siksa Samuccaya (patrz: Bendall and Rouse, w. 319).

96Tyb.:
”
[. . .] A gdy ktoś chwali ich, wesprzyj go [. . .]”.

97Tyb.:
”
[. . .] Zawsze mów z czystego serca i na temat, aby twoje s lowa by ly zrozu-

mia le i przyjemne dla uszu. Unikaj rozgor ↪aczkowanej i gniewnej mowy, przedstawiaj myśli
krótko i powści ↪agliwie [. . .]”.

98Zgodnie z Prajňâkaramati, jako pole doskona lości należy rozumieć Buddów i Bodhi-
sattwów, jako pole pomocy (lub dobroczyńców) — rodziców, nauczycieli i innych, a jako
pole cierpienia — potrzebuj ↪acych pomocy.

”
Antidotum” (sanskr. pratipakşa) oznacza po-

strzeganie pustki jako sposobu na przekroczenie zaciemnień. Tradycyjnie odwo luje si ↪e do
obrazu

”
pola”. Wyżej wymienione istoty porównywano do pól, na których praktykuj ↪acy

zasiewa nasiona pozytywnych uczynków (np. szczodrości) i z których zbiera zbawienny
plon zas lug (sanskr. puņya).

99Tyb.:
”
[. . .] Po pierwsze, oceń, co przyniesie najwi ↪ekszy pożytek innym [. . .]”.

100Geshe Kelsang Gyatso nast ↪epuj ↪aco komentuje ten wiersz:
”
Mi losierny Budda, który

widzi przysz lość i zna nast ↪epstwa każdego dzia lania, zabroni l istotom o niewysokich aspi-
racjach oraz istotom przywi ↪azanym do swego

”
ja” dopuszczać si ↪e siedmiu niew laściwych

dzia lań zwi ↪azanych z mow ↪a i cia lem. Jednak w Sutrze o zr ↪ecznych środkach (Mahaguhyau-
payakausialisutra — Sutra Wielkiej Tajemnej Metody Szcz ↪eścia) zezwala Bodhisattwie,
który ma wpraw ↪e w pracy dla dobra innych stworzeń, naruszać każdy z tych zakazów
w razie konieczności”.

101Zgodnie z regu lami życia mnisiej wspólnoty każdemu mnichowi zezwalano na posia-
danie minimalnej ilości rzeczy: trzech szat i pasa do spodni, misy ofiarnej, ig ly i nitki,
brzytwy, czerpaka do wody i lekarstwa.
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102Nauki Mahajany uznawane s ↪a za
”
rozleg le” z powodu wielości praktyk i zr ↪ecznych

środków oraz za
”
g l ↪ebokie” z racji m ↪adrości b ↪ed ↪acej wynikiem kontemplacji pustki.

103Wedlug Paňjikâ (w. 73) przez
”

ludzi o w ↪eższym horyzoncie” należy rozumieć tych,
których umys l nie jest gotów [do przyj ↪ecia wyższych nauk] oraz tych, którzy maj ↪a sk lon-
ności do studiowania Dharmy Ma lego Pojazdu.

104W Prajňâkaramati mówi si ↪e, iż nie należy wmawiać ludziom, że mog ↪a uzyskać oczysz-
czenie, czytaj ↪ac sutry i mantry, niezależnie od tego, czy ich post ↪epowanie jest prawe czy
nie.

105Ta zasada w nieco odmiennej formie znajduje si ↪e w Bodhisattva Prâtimokşa, przytacza
si ↪e j ↪a również w Siksa Samuccaya (patrz: Bendall and Rouse, w. 125).

106Zacieranie d loni uchodzi lo za gest oznaczaj ↪acy równocześnie zagrożenie i wyzwanie.
Ten wiersz spotyka si ↪e także w Siksa Samuccaya (patrz: Bendall and Rouse, w. 125).

107Tyb.:
”
Porzuć wszystko, co podważa wiar ↪e ludzi świeckich”.

108W Indiach i w Tybecie w odróżnieniu od krajów zachodnich, pstrykni ↪ecie palcami
uchodzi za uprzejm ↪a form ↪e przyci ↪agni ↪ecia uwagi. Tyb.:

”
Nie wymachuj r ↪ekami, lecz przy-

ci ↪agaj uwag ↪e cichymi dźwi ↪ekami albo pstrykni ↪eciem palców”.

109Mnichom zalecano zajmować pozycj ↪e, w której Budda odszed l w Nirwan ↪e. Budda
leża l g low ↪a na pó lnoc, na prawym boku, jego g lowa spoczywa la na prawej r ↪ece, lewa r ↪eka
by la wyci ↪agni ↪eta wzd luż biodra, a prześcierad la przylega ly do cia la.

110Triskandha Sutra sk lada si ↪e z trzech cz ↪eści: wyznania skruchy trzydziestu pi ↪eciu Bud-
dom, pochwa ly cnót i poświ ↪ecenia zas lugi. Szantidewa cytuje Triskandha Sutr ↪e w swoim
dziele Siksa Samuccaya. Wed lug Geshe Kelsang Gyatso jeśli naruszamy któreś z czter-
dziestu sześciu dodatkowych ślubowań, powinnísmy oczyścić swój umys l, czytaj ↪ac g lośno
Triskandha Sutr ↪e trzy razy w nocy i trzykrotnie w dzień, przyj ↪awszy uprzednio schronienie
i wzbudzić Bodhiczitt ↪e (patrz: Geshe Kelsang Gyatso: Meaningful to Behold, w. 163 oraz:
Confession to Thirty Buddhas and Vajrasattva Purification. t lum. i red. B. C. Beresford,
Rider 1979).

111Geshe Kelsang Gyatso t lumaczy ten wiersz nast ↪epuj ↪aco:
”
[. . .] Bodhisattwa powinien

przestrzegać każdej wskazówki Buddy [. . .]”.

112Życie Szrisambhawy (Szrisambhawa — wimoksza) w l ↪aczono w Gandawjuha Sutr ↪e,
Thog., (w. 97):

”
Z należnym uznaniem i szacunkiem powinieneś odnosić si ↪e do duchowego

przyjaciela, aby twój umys l upodobni l si ↪e do ziemi, która niesie najci ↪eższe brzemi ↪e, a nigdy
nie wpada w przygn ↪ebienie. Twój umys l powinien mieć wol ↪e niezniszczaln ↪a jak diament.
Powinien być jak pot ↪eżna os lona, która nie ugina si ↪e pod naciskiem cierpień. Powinien
być podobny do niewolnika wykonuj ↪acego każd ↪a prac ↪e bez skargi. Powinien być podobny
do sprz ↪ataczki, która wyrzek la si ↪e dumy. Powinien być podobny do furmanki przewoż ↪acej
ci ↪eżkie gruzy. Powinien być jak domowy pies, co nie zna wściek lości. Powinien być podobny
do  lódki, która bez wzgl ↪edu na warunki wyrusza w drog ↪e i powraca. Powinien być jak
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m ↪adry syn, który rozpoznaje oblicze duchowego przyjaciela. Szlachetny Synu, przystoi ci
uznać si ↪e za chorego, swego duchowego przyjaciela za lekarza, jego instrukcje za lekarstwo,
a wytrwa l ↪a praktyk ↪e za sposób na pozbycie si ↪e choroby”.

113Tyb.:
”
[. . .] Najpierw zapoznaj si ↪e z Akashagarbha Sutr ↪a [. . .]”. Akashagarbha Sutra

stanowi jedn ↪a z sutr zawartych w Mahasamnipata Sutrze. Sanskrycki orygina l tej sutry nie
przetrwa l do naszych czasów za wyj ↪atkiem fragmentu, który Szantidewa cytuje w Siksa
Samuccaya (patrz: Bendall and Rouse, w. 61–70). We fragmencie tym opisanych jest osiem
podstawowych rodzajów upadku Bodhisattwy: 1) nauczać g l ↪ebokich sutr tych, którzy nie
s ↪a w stanie ich poj ↪ać i tym samym odci ↪agać ich od najwyższej ścieżki (mahajany); 2) na-
uczać niższej ścieżki (hinajany) tych, którzy zdolni s ↪a opanować wyższ ↪a ścieżk ↪e; 3) nauczać
najwyższej ścieżki, naruszaj ↪ac przy tym zasady mnisiej dyscypliny; 4) odradzać ludziom
pod ↪ażanie niższ ↪a ścieżk ↪a; 5) poniżać innych i wywyższać si ↪e, oraz przechwalać si ↪e pozy-
skaniem nadprzyrodzonych mocy; 6) znaj ↪ac nauki mahajany tylko z ksi ↪ażek twierdzić,
że uzyska lo si ↪e je poprzez wgl ↪ad; 7) utrzymywać stosunki z wp lywowymi ludźmi, którzy
wykorzystuj ↪a dla osobistych celów mienie wspólnoty mnisiej i przyw laszczaj ↪a je; 8) rezy-
gnować z duchowej ścieżki pod wp lywem czynników zewn ↪etrznych i poważać tych, którzy
post ↪epuj ↪a niew laściwie.

114Tekst ten zosta l napisany na podstawie różnych sutr mahajany; sporz ↪adzi l go sam
Szantidewa jako uzupe lnienie Bodhiczaria-awatary (patrz: C. Bendalland W. D. H. Rouse:
Shiksha Samuccaya. A Compendium of Buddhist Doctrine, Delhi: Motilal Banarsidas,
1971).

115Wed lug Geshe Kelsang Gyatso ten wiersz należy rozumieć tak:
”
[. . .] aby uchronić

ludzi przed utrat ↪a wiary [. . .]”.
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Rozdzia l VI

Paramita cierpliwości116

2 Jakiekolwiek zas lugi
Zgromadzilibyśmy przez tysi ↪ac kalp,
Czy to pok lony, czy ofiary dla Sugatów117,
Nag ly wybuch gniewu może wszystko zniweczyć.

3 Nie ma z la gorszego niż nienawísć
I poświ ↪ecenia wi ↪ekszego niż cierpliwość118.
Dlatego pilnie ćwicz si ↪e w cierpliwości,
Korzystaj ↪ac z wszelkich sposobów.

4 Umys l nie doświadczy spokoju,
Nie znajdzie szcz ↪eścia ni radości,
Nie zazna snu, utraci stabilność,
Jeśli gniew przeszywa serce.

5 Cz lowiek przepe lniony nienawísci ↪a
Może nawet zgin ↪ać z r ↪ak tych,
Których obdarza
Bogactwem i zaszczytami.

6 Bliscy i przyjaciele pe lni b ↪ed ↪a obaw,
Nawet gdy doświadcz ↪a jego szczodrości, nie b ↪ed ↪a mu oddani.
S lowem – nic nie da szcz ↪eścia
Gniewnemu cz lowiekowi.

7 Każdy, kto rozpozna wroga w gniewie,
Który powoduje takie cierpienia,
I pokona go w uporczywej walce,
Zazna szcz ↪eścia i tutaj, i w innych światach.

8 Niezadowolenie rodz ↪ace si ↪e we mnie,
Kiedy coś dzieje si ↪e wbrew mojej woli,
Lub przeszkadza w spe lnieniu moich pragnień,
To strawa dla niszcz ↪acego mnie gniewu.

9 Dlatego musz ↪e pozbawić strawy
Tego nieprzyjaciela,
Bo to w laśnie on
Przysparza mi k lopotów.

10 Cokolwiek przyniesie los
Niech niezmienna b ↪edzie moja radość,
Gdyż strapiony nie osi ↪agn ↪e celu,
I zaprzepaszcz ↪e swój potencja l.
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11 Po co si ↪e martwić,
Jeśli wszystko można jeszcze naprawić?
Po co si ↪e martwić,
Jeśli niczego naprawić już nie można119?

12 Ani sobie, ani swoim przyjacio lom
Nie życzysz cierpienia i wzgardy,
Hańby i zniewag.
Wrogom – wr ↪ecz odwrotnie.

13 Niech niezachwiany b ↪edzie mój umys l!
Przyczyn szcz ↪eścia jest niewiele,
Przyczyn cierpienia bez liku,
Ale bez cierpień nie
uwolni ↪e si ↪e z ko lowrotu życia.

14 Asceci z Karnatu i synowie bogini Kali
Na darmo ofiarowuj ↪a swe cia la na stos i pod miecz120.
A mnie zbrakn ↪ać mia loby odwagi
W d ↪ażeniu do Oświecenia?

15 Nie ma nic, czego stopniowo nie można si ↪e nauczyć121.
Gdy nawykniesz do przezwyci ↪eżania
Drobnych cierpień,
Zdo lasz wytrzymać wielkie m ↪eki.

16 Czyż nie uważasz za b lahostki
Takich cierpień,
Jak uk ↪aszenia żuków, gzów i komarów122,
Pragnienie, g lód i wysypka na skórze?

17 Znoś cierpliwie
Upa l i ch lód, wiatr i deszcz,
Podróże i choroby, przemoc i niewol ↪e,
Bo inaczej twoje cierpienia b ↪ed ↪a si ↪e mnożyć.

18 Jedni, widz ↪ac w lasn ↪a krew,
Nabieraj ↪a szczególnej odwagi i opanowania.
Inni zaś, widz ↪ac krew cudz ↪a,
Trac ↪a przytomność.

19 Zarówno opanowanie, jak i ma loduszność
Bior ↪a pocz ↪atek w umyśle.
Nie poddawaj si ↪e wi ↪ec cierpieniom
I przezwyci ↪eżaj swój ból.
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20 Nawet cierpi ↪ac m ↪edrcy zachowuj ↪a
Jasny i niezm ↪acony umys l.
W żadnej bitwie nie brak udr ↪eki,
Bo to starcie z zaciemnieniami123.

21 Bohaterami zw ↪a tych, którzy
Nie zważaj ↪ac na cierpienia,
Pokonuj ↪a swych wrogów – nienawísć i poż ↪adanie.
Zaś pozostali trac ↪a tylko si ly.

22 Cierpienie ma również dobre strony,
Poskramia nasz ↪a dum ↪e,
Budzi wspó lczucie do wszystkich istot w sansarze,
L ↪ek przed upadkiem i d ↪ażenie ku Zwyci ↪ezcom124.

23 Jeżeli nie jestem z ly na żó ltaczk ↪e,
Przyczyn ↪e straszliwych m ↪eczarni,
Czegóż mia lbym z lościć si ↪e na żyj ↪acych,
Skoro i oni padli ofiar ↪a uwarunkowań?

24 Chociaż nikt nie chce chorować,
Choroby wci ↪aż nas n ↪ekaj ↪a.
Podobnie jest z gniewem: nikt go nie chce,
A on wybucha wbrew naszej woli125.

25 Ludzie nie myśl ↪a:
”
O, rozgniewam si ↪e”,

Bezwiednie wpadaj ↪a w sza l.
Tak samo wybucha gniew,
Bez zamys lu:

”
Oto powstan ↪e”.

26 Ca le z lo tego świata
I wszystkie zgryzoty
Powstaj ↪a z powodu uwarunkowań.
Nic nie pojawia si ↪e samo z siebie.

27 Zaistnia le warunki
Nie s ↪a zamierzeniem:

”
Niech powstanie...”

Ani ich efekt
Nie jest zamierzeniem:

”
Niech si ↪e stan ↪e...”

28 To, co wydaje si ↪e pramateri ↪a
126,

I to, co opisywane jest jako
”

ja”,
Nie przychodzi na świat z myśl ↪a:

”
Oto powstan ↪e”.
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29 Skoro nie powstaj ↪a, to i nie istniej ↪a,
Jakże mog ↪a chcieć si ↪e pojawić?
Gdyby [

”
ja”] by lo stale zwi ↪azane

z obiektami [postrzegania]
[Zwi ↪azek] ten nigdy by si ↪e nie kończy l.

30 Gdyby atman by l wieczny127,
By lby bierny jak przestrzeń.
I nawet gdyby znalaz l si ↪e w innych warunkach,
Jak ↪a aktywność on, niezmienny – móg lby podj ↪ać?

31 Jak atman może dzia lać,
Jeśli w chwili dzia lania jest taki, jak by l?
Jeśli wi ↪ec wykonuje on dzia lanie si l ↪a zwi ↪azku [z czymś innym],
To czy jest przyczyn ↪a [dzia lania]?

32 Wszystko wi ↪ec zależy od określonych [przyczyn],
Które również od czegoś zależ ↪a.
Po co, zrozumiawszy to, gniewać si ↪e
Na zjawiska podobne do miraży?

33 Czy wi ↪ec poskramianie gniewu jest g lupie,
Kto i co mia loby go okie lznać128?
Jest rozs ↪adne, bo cierpienie odcina si ↪e

129

Si l ↪a wspó lzależnego powstawania.

34 Dlatego widz ↪ac wroga lub przyjaciela,
Który dokonuje wyst ↪epnego czynu,
Zachowam niezm ↪acony spokój,
Pami ↪etaj ↪ac, że:

”
To rezultat uwarunkowań”.

35 Gdyby wszystkie pragnienia
Spe lnia ly si ↪e, wówczas
Nikt nie doznawa lby cierpień,
Bo któż chcia lby cierpieć?

36 Ludzie przez brak uwagi,
Rani ↪a swe cia la o ostre przedmioty.
A pragn ↪ac zdobyć kobiety i bogactwa,
Staj ↪a si ↪e zaciekli, trac ↪a apetyt.

37 S ↪a i tacy, którzy wieszaj ↪a si ↪e,
Rzucaj ↪a ze ska l w przepaść,
Zażywaj ↪a truj ↪acych i szkodliwych substancji,
Unicestwiaj ↪a si ↪e niew laściwym dzia laniem.
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38 Jeśli pod wp lywem zaciemnień
Pozbawiaj ↪a życia nawet swe drogocenne

”
ja”,

To jak mog ↪a nie wyrz ↪adzać szkody
Cia lom innych czuj ↪acych istot?

39 Nawet jeśli nie wspó lczujesz tym,
Którzy, zniewoleni zaciemnieniami,
Pope lniaj ↪a samobójstwo,
To czy możesz gniewać si ↪e na nich?

40 Jeśli natura niedojrza lych istot
Sprawia, że przysparzaj ↪a one z la innym,
To gniew na nie jest tak samo niedorzeczny
Jak z lość na ogień za to, że parzy.

41 Jeżeli wady tych istot s ↪a przypadkowe,
Zaś one same s ↪a dobre z natury,
To gniew na nie jest równie niedorzeczny,
Jak z lość na niebo za to, że zasnuwa je dym.

42 Wściekam si ↪e nie na kij, powód mojego bólu,
Lecz na tego, kto mnie nim ok lada.
Skoro jednak powoduje nim nienawísć –
Na ni ↪a powinienem si ↪e z lościć.

43 W przesz lości sprawia lem
Taki sam ból innym istotom
I jeśli teraz one mi szkodz ↪a,
Sam sobie na to zas luży lem.

44 Miecz wroga i moje cia lo –
Oto dwie przyczyny cierpienia.
Na kogo wi ↪ec mam obrócić swój gniew:
Na miecz, w jego d loni, czy na cia lo, które sam nosz ↪e?

45 To cia lo jest jak bolesny wrzód,
Dotkni ↪eć wytrzymać nie sposób.
Jeśli w zaślepieniu trzymam si ↪e go kurczowo,
Kogo mam winić, gdy przeszywa je ból?

46 Jestem g lupcem – nie chc ↪e cierpieć,
A pragn ↪e przyczyn cierpienia.
Jeśli wi ↪ec cierpi ↪e z powodu moich wad,
Jakże mog ↪e być z ly na innych?
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47 Swoimi post ↪epkami wywo la lem ten [ból],
I las drzew z lísćmi – mieczami,
I ptaki piekielnych światów130,
Na kogo zatem mam si ↪e gniewać?

48 Moje w lasne czyny
Sprawiaj ↪a, że inni mi szkodz ↪a.
Z powodu moich dzia lań id ↪a oni w krainy piekie l.
Czyż nie jestem ich zgub ↪a?

49 Dzi ↪eki nim pozbywam si ↪e
Licznych wad, rozwijam cierpliwość,
A oni przeze mnie pogr ↪ażaj ↪a si ↪e na wieki
W przerażaj ↪acych światach piekielnych.

50 Krzywdz ↪e ich,
Chociaż mi pomagaj ↪a.
Dlaczego wi ↪ec, post ↪epuj ↪ac tak podle,
Gniewasz si ↪e jeszcze, zajad ly umyśle?

51 Jeśli mam czyste myśli,
Wyzwalam si ↪e z piekielnych światów.
Sam wi ↪ec potrafi ↪e si ↪e uchronić,
Ale jak ocalić inne istoty?

52 Jeśli na z lo odpowiem z lem,
Im to nie pomoże,
Ja zaś narusz ↪e normy etyczne
I po prawdziwym poświ ↪eceniu nie b ↪edzie ni śladu.

53 Skoro umys l jest bezcielesny
Nikt nie zdo la mu zaszkodzić.
To z powodu przywi ↪azania do cia la
Targaj ↪a nim cierpienia.

54 Ani pogarda, ani z le s lowa,
Ani hańba
Nie szkodz ↪a temu cia lu.
Czemu zatem umys l tak szaleje?

55 Ani w tym, ani w kolejnym życiu
Wrogość innych istot
Nie zdo la mnie zniszczyć.
Czemu zatem tak od niej uciekam?

— 58 —



Rozdzia l VI Paramita cierpliwości

56 Czy nie dlatego, że ich niech ↪eć
Przeszkadza mi zbić maj ↪atek?
I tak wszystko, co posiadam, przepadnie
I pozostan ↪a mi tylko moje wady.

57 By loby lepiej umrzeć już dzís
Niż przeżyć d lugie i niegodziwe życie.
Przecież nawet d lugowiecznych
Nie ominie cierpienie śmierci.

58 Przypuśćmy, że ktoś budzi si ↪e ze snu,
W którym by l szcz ↪eśliwy przez sto lat,
A ktoś inny budzi si ↪e ze snu,
W którym by l szcz ↪eśliwy ledwie jedn ↪a chwil ↪e.

59 Kiedy obaj si ↪e przebudz ↪a,
Czy powróci b logość?
Tak samo życie, krótkie jest czy d lugie,
W chwili śmierci urwie si ↪e.

60 Nawet jeśli zgromadz ↪e wiele dóbr
I sp ↪edz ↪e beztrosko d lugie lata,
Zejd ↪e z [tego świata] nagi,
Z pustymi r ↪ekoma i bez odzienia.

61 Korzystaj ↪ac z maj ↪atku
Mog ↪e wykorzenić z le nawyki i zebrać zas lugi.
Ale jeśli z tego powodu stan ↪e si ↪e gniewny,
Czyż zas luga nie przepadnie i nie przyb ↪edzie mi wad?

62 Tym sposobem moje życie
Straci wszelk ↪a wartość.
No bo jaki sens ma życie kogoś,
Kto ci ↪agle post ↪epuje niew laściwie?

63 Jeśli irytuj ↪a ci ↪e oszczercy
Bo sprawiaj ↪a, że inni stroni ↪a od ciebie,
To dlaczego nie oburzasz si ↪e
Kiedy oczerniaj ↪a innych?

64 Jeżeli cierpliwie znosisz
Plotki o innych,
To czemu nie możesz znieść z lych s lów o sobie,
Przecież mówi ↪a one o powstawaniu zaciemnień?
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65 Niem ↪adrze jest gniewać si ↪e na ludzi
Co znieważaj ↪a i oczerniaj ↪a
Wizerunki, stupy i świ ↪et ↪a Dharm ↪e,
Bowiem nie można zaszkodzić Buddom i Bodhisattwom.

66 Jak już wcześniej powiedziano,
Nie pozwalaj sobie na gniew wobec tych,
Którzy szkodz ↪a nauczycielom, bliskim i przyjacio lom,
Zrozum, że wynika to z si ly uwarunkowań.

67 Ożywione i nieożywione
Rani czuj ↪ace istoty.
Dlaczego czujesz uraz ↪e tylko do żywych?
Znoś cierpliwie każde nieszcz ↪eście.

68 Jeden z niewiedzy czyni z lo,
A drugi z niewiedzy wpada w gniew,
Którego nazwiemy nieskazitelnym,
A którego nikczemnikiem?

69 Po co robi lem kiedyś takie rzeczy,
Za które inni teraz mnie krzywdz ↪a?
Wszyscy zbieraj ↪a owoce swoich czynów,
Kim jestem, że chc ↪e to zmienić?

70 Rozumiej ↪ac to,
Powinienem gorliwie czynić dobro,
Aby wszystkie istoty wzajemnie
Darzy ly si ↪e mi lości ↪a.

71 Gdy ogień zajmie jeden dom
I gotów przerzucić si ↪e na drugi,
Usuwa si ↪e s lom ↪e i wszystko,
Co sprzyja pożodze.

72 Podobnie dzieje si ↪e, gdy p lomienie nienawísci
Ogarn ↪a umys l z powodu jego przywi ↪azania.
Odrzuć je, nie zwlekaj,
W obawie, że zas lugi twoje sp lon ↪a.

73 Czy to dobrze, gdy gotowemu na śmierć
Odejm ↪a tylko d loń?
A jeśli za cen ↪e ziemskich cierpień wybawisz si ↪e od piek la,
Czy to dobrze?
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74 Jeśli przezwyci ↪eżenie drobnych cierpień
Tego życia jest ponad twoje si ly,
Dlaczego nie odrzucisz gniewu,
Źród la piekielnych m ↪eczarni?

75 Z powodu gniewu131

Tysi ↪ace razy p lon ↪a lem w piekle,
Ale nie przynios lo to pożytku
Ani mnie, ani innym.

76 Cierpienia [tego życia] nie mog ↪a si ↪e równać z [m ↪ekami piekie l]
I przynosz ↪a wielkie korzyści.
Trzeba mi tylko cieszyć si ↪e z takiego cierpienia,
Ponieważ uwalnia wszystkich od m ↪eki.

77 Kiedy ktoś doznaje radości i szcz ↪eścia,
Wychwalaj ↪ac zalety innych istot,
Dlaczego i ty, o umyśle, nie cieszysz si ↪e,
S lawi ↪ac ich?

78 Radość, której doświadczasz [chwal ↪ac inne istoty],
To źród lo czystego zadowolenia.
Nie broni ↪a jej Doskonali.
To najlepszy sposób, by przyci ↪agn ↪ać innych.

79 Jeśli nie chcesz być świadkiem szcz ↪eścia innych,
S ↪adz ↪ac, że jest ono tylko ich udzia lem,
Przestań im p lacić i dawać prezenty,
Ale pami ↪etaj, że źle to wp lynie na przejawione i nieprzejawione132.

80 Kiedy wychwalaj ↪a twoje zalety,
Pragniesz dzielić twe szcz ↪eście z innymi.
Ale kiedy chwal ↪a innych,
Sam nie jesteś zdolny do radości.

81 Życz ↪ac szcz ↪eścia wszystkim istotom
Wzbudzi leś Bodhiczitt ↪e.
Jakże wi ↪ec możesz być z ly,
Kiedy one same znajduj ↪a szcz ↪eście?

82 Jeśli pragniesz, aby wszystkie istoty
Sta ly si ↪e Buddami czczonymi w trzech światach133,
Czemu si ↪e trapisz,
Kiedy oddaj ↪a im honory tu, na Ziemi?
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83 Gdy krewny, którym si ↪e opiekujesz
Sam znajdzie środki na życie,
To czy masz mu to za z le,
Czy b ↪edziesz si ↪e cieszyć?

84 Jeśli nawet tyle nie życzysz innym istotom,
To czy możesz życzyć im Oświecenia?
Czy Bodhiczitta jest w kimś,
Kogo z lości, że innym powodzi si ↪e lepiej?

85 Po co obdarzasz innych?
Czy prezent trafi w cudze r ↪ece
Czy zostanie w twoim domu –
Sam nic nie zyskasz134!

86 Powiedz, dlaczego nie gniewasz si ↪e
[Na siebie samego], niwecz ↪acego zas lugi,
Relacje mi ↪edzy ludźmi i godność.
Dlaczego sam nie stwarzasz przyczyn pomyślności135?

87 Kiedy zrobisz coś z lego,
Nie tylko nie odczuwasz skruchy,
Lecz na dodatek próbujesz równać si ↪e
Z tymi, którzy robi ↪a coś wartościowego.

88 Nawet jeśli twój wróg jest przygn ↪ebiony,
Co ci ↪e może w tym cieszyć?
Po co źle mu życzyć,
Skoro samo [życzenie] mu nie zaszkodzi?

89 A nawet jeśli cierpi tak, jak mu życzy leś,
Czy to dla ciebie powód do radości?
Jeśli powiesz –

”
B ↪ed ↪e zadowolony”,

Cóż może być bardziej niebezpieczne?

90 Jeśli z lapi ↪e si ↪e na ten potworny haczyk,
Zarzucony przez rybaków – zaciemnienia,
Strażnicy piekie l bez w ↪atpienia,
Ugotuj ↪a mnie w swoich kot lach!

91 Pochwa ly, s lawa i honory
Nie tworz ↪a zas lugi i nie przed lużaj ↪a życia.
Nie dodaj ↪a si l, nie chroni ↪a przed chorob ↪a
I nie nape lniaj ↪a cia la rozkosz ↪a.
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92 Gdybym wiedzia l, co daje prawdziw ↪a korzyść,
Czy zacz ↪a lbym to bardziej cenić?
A jeśli mój umys l szuka tylko przyjemności,
To czy nie lepiej bawić si ↪e, pić wino i korzystać z uciech?

93 Ludzie w pogoni za s law ↪a
Trwoni ↪a maj ↪atek i narażaj ↪a życie.
Jaki sens maj ↪a puste s lowa [pochwa ly]?
Kiedy umrzemy, komu sprawi ↪a radość?

94 Kiedy utracimy s law ↪e i pochlebstwa,
Nasz umys l upodabnia si ↪e do ma lego dziecka,
Które p lacze zrozpaczone
Widz ↪ac, jak rozsypuje si ↪e jego zamek z piasku.

95 S lowo nie ma woli,
Nie ono sprawia, że jestem chwalony.
To radość osoby, która mnie chwali
Jest źród lem mojego szcz ↪eścia136.

96 Co mi z tego, że ktoś znajduje zadowolenie,
Chwal ↪ac innych albo i mnie?
Ta radość należy wy l ↪acznie do niego,
Nie przypadnie mi w udziale ani odrobina.

97 Jeśli zdo lam dzielić z nim jego szcz ↪eście,
To powinienem czynić tak zawsze.
Dlaczego wi ↪ec jestem nieszcz ↪eśliwy,
Kiedy inni znajduj ↪a szcz ↪eście w mi lości?

98 Niedorzeczna zatem jest radość,
Rodz ↪aca si ↪e we mnie Wraz z myśl ↪a –

”
Chwal ↪a mnie.”

To zwyk la dziecinada.

99 S lawa i pochwa ly rozpraszaj ↪a mnie
I rozwiewaj ↪a smutek sansary.
Zaczynam zazdrościć innym zalet
I z loszcz ↪a mnie ich osi ↪agni ↪ecia137.

100 Dlatego ci, którzy usilnie staraj ↪a si ↪e
Pozbawić mnie s lawy i zaszczytów,
W gruncie rzeczy chroni ↪a mnie
Przed ich zgubnym wp lywem.
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101 D ↪aż ↪ac do wyzwolenia
Nie należy wi ↪azać si ↪e zaszczytami i bogactwem.
Jakże wi ↪ec mog ↪e nienawidzić tych,
Którzy zdejmuj ↪a ze mnie p ↪eta?

102 Jak mog ↪e być z ly na tych,
Którzy, jak b logos lawieństwo Buddy,
Zamykaj ↪a przede mn ↪a bramy
Wiod ↪ace ku cierpieniu?

103 Niem ↪adrze gniewać si ↪e na kogoś,
Kto utrudnia mi zebranie zas lug,
Bowiem nie ma cnoty nad cierpliwość.
W niej w laśnie powinienem si ↪e doskonalić.

104 A jeśli z powodu moich wad
Nie okazuj ↪e cierpliwości,
Oznacza to, że sam sobie tworz ↪e przeszkody
W gromadzeniu zas lug.

105 Jeżeli bez pierwszego ogniwa nie powstaje drugie,
A wraz z pierwszym pojawia si ↪e drugie,
Znaczy to, że pierwsze jest przyczyn ↪a drugiego.
Zatem jak może być ono przeszkod ↪a

138?

106 Żebrak co przybywa na czas,
Nie jest przeszkod ↪a dla szczodrości.
I nie można powiedzieć, że ten, kto udziela świ ↪eceń zakonnych,
Stanowi przeszkod ↪e w ich uzyskaniu.

107 Na świecie jest wielu ubogich
Ale nie wszyscy s ↪a z loczyńcami.
Jeżeli nie przysporzy lem bólu innym,
Ma lo kto b ↪edzie chcia l mnie ranić.

108 Jak ze skarbu, który pojawi l si ↪e w moim domu,
Bez mojego wysi lku
Powinienem cieszyć si ↪e z nieprzyjaciela,
Bo on wspiera mnie w dzia laniach Bodhisattwy.

109 Razem z nim
Osi ↪agniemy owoce cierpliwości.
On pierwszy otrzyma je w ofierze,
Bowiem jest przyczyn ↪a cierpliwości.
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110 Jeśli powiesz, że wroga nie ma za co szanować,
Bo nie zamierza ci pomóc w rozwijaniu cierpliwości,
To za co szanować świ ↪et ↪a Dharm ↪e?
Ona również nie zamierza wspierać twych osi ↪agni ↪eć.

111
”
Za co mam szanować mego wroga,

Skoro zamierza mi szkodzić?”
Ale czy móg lbym okazać cierpliwość,
Gdyby uleczy l mnie jak lekarz?

112 Jeżeli cierpliwość powstaje
Tylko w zetkni ↪eciu z nieżyczliwym umys lem,
Oznacza to, że jest on jedyn ↪a przyczyn ↪a cierpliwości.
Musz ↪e szanować go jak świ ↪et ↪a Dharm ↪e.

113 Pole żyj ↪acych, mawia l M ↪edrzec,
To Pole Zwyci ↪ezców 139,
Bowiem szanuj ↪ac jednych i drugich,
Wielu osi ↪agn ↪e lo wyższy poziom.

114 Zarówno czuj ↪ace istoty, jak i Zwyci ↪ezcy,
Mog ↪a rozwin ↪ać w laściwości Buddy.
Dlaczegóż wi ↪ec nie szanuj ↪e żyj ↪acych
Tak samo, jak czcz ↪e Zwyci ↪ezców?

115 Upodabniaj ↪a ich, rzecz jasna
Nie dobre intencje, lecz skutki dzia lania.
Na tym polega doskona lość żywych istot,
I dlatego s ↪a one równe Buddom140.

116 [Zas luga p lyn ↪aca] z szacunku do uczciwych istot,
Świadczy o doskona lości żyj ↪acych,
A zas luga zrodzona z zaufania do Buddy,
Mówi o doskona lości Buddów141.

117 Żywe istoty s ↪a równe Zwyci ↪ezcom,
Bo pomagaj ↪a uzyskać przymioty Buddy.
Jednakże nikt z żyj ↪acych [swoimi zaletami]
Nie może równać si ↪e z Buddami – bezbrzeżnym oceanem doskona lości.

118 I jeśli ktoś przejawi choćby najdrobniejsz ↪a cz ↪astk ↪e
Niezrównanego nagromadzenia zalet,
Nawet ofiarowanie trzech światów,
Nie wystarczy, aby oddać mu cześć.
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119 Tak oto żyj ↪acy sprzyjaj ↪a
Przejawianiu wyższych w laściwości Buddy.
W laśnie z powodu tej wi ↪ezi
Należy ich szanować.

120 Cóż zatem, oprócz szacunku żyj ↪acych,
Może być nagrod ↪a
Dla prawdziwych przyjació l,
Przynosz ↪acych korzyść bez miary142?

121 S luż ↪ac czuj ↪acym istotom wynagrodzisz tych,
Którzy poświ ↪ecaj ↪a im życie i schodz ↪a do piek la Awiczi.
Zatem musz ↪e sprzyjać ludziom,
Nawet jeśli wyrz ↪adzaj ↪a mi wiele z la.

122 I jeśli dla nich moi W ladcy
Nie szcz ↪edz ↪a siebie samych,
Czemu wi ↪ec mnie, g lupca, przepe lnia pycha?
Czemuż ja im nie s luż ↪e?

123 Szcz ↪eście żyj ↪acych daje b logość Najm ↪adrzejszym z m ↪adrych,
A ich cierpienie przynosi M ↪edrcom smutek.
Uszcz ↪eśliwiaj ↪ac istoty, darzysz szcz ↪eściem Najm ↪adrzejszych z m ↪adrych,
A przysparzaj ↪ac im z la, przysparzasz go i M ↪edrcom.

124 Spe lnienie pragnień nie daje umys lowi szcz ↪eścia,
Gdy cia lo trawi p lomień143,
Podobnie Mi losierni nie s ↪a w stanie cieszyć si ↪e,
Gdy czuj ↪acym istotom dzieje si ↪e krzywda.

125 Dlatego ja, com wyrz ↪adzi l wiele z la żywym istotom,
I zasmuci l Wielce Mi losiernych,
Wyrażam dzís skruch ↪e z powodu z lych czynów.
O, M ↪edrcy, wybaczcie mi utrapienia, których by lem powodem!

126 Odt ↪ad, aby uradować Tathagatów144,
Zaczn ↪e s lużyć światu ca lym swoim sercem.
Niech miriady istot dotkn ↪a stopami mej g lowy145

I str ↪ac ↪a mnie na ziemi ↪e, [a ja] b ↪ed ↪e radować Opiekunów Świata.

127 Mi losierni bez w ↪atpienia
Widz ↪a si ↪e we wszystkich żyj ↪acych istotach146.
I dlatego istoty te też s ↪a Opiekunami.
Jakże ich nie szanować?
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128 Tylko tak147 zdo lam ucieszyć Tathagatów.
Tylko tak zdo lam osi ↪agn ↪ać swój cel.
Tylko tak mog ↪e rozproszyć cierpienia świata.
Tylko to musz ↪e zrobić.

129 Jeśli na rozkaz w ladcy s luga
Dr ↪eczy wielu ludzi,
To nikt przezorny, nawet gdyby móg l,
Nie b ↪edzie na z lo odpowiadać z lem

130 Widz ↪ac, że za s lug ↪a
Stoi moc w ladcy.
Nie należy lekceważyć
S labych istot, które nam szkodz ↪a,

131 Bo za nimi stoj ↪a straże piekie l
I Mi losierni.
Przeto raduj żywe istoty
Tak, jak poddani uszcz ↪eśliwiaj ↪a w ladc ↪e srogiego.

132 Czy rozgniewany pan móg lby
Skazać ci ↪e na piekielne m ↪eczarnie?
Doświadczysz ich, jeśli
Przysporzysz cierpień żyj ↪acym istotom.

133 Czyż mi losierny pan móg lby
Podarować ci stan Buddy?
Doświadczysz go,
Przynosz ↪ac radość żyj ↪acym istotom.

134 Zatem cóż można rzec o Stanie Buddy...
Czyżbyś nie widzia l, że i w tym życiu
Bogactwo, s lawa, szcz ↪eście –
Wszystko to owoc radości, podarowanej żywym istotom?

135 Bowiem w sansarze cierpliwość rodzi
Pi ↪ekno i zdrowie,
S law ↪e, d lugowieczność,
I wielki b logostan Czakrawartinów.

Taka jest VI cz ↪eść Bodhiczaria-awatary, zatytu lowana Paramita cierpliwości.
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Przypisy

116Sanskr. kşânti-pâramitâ.

117Sugata (t.: bde.gshegs.pa) – cecha, w laściwość, przydomek Buddy.

118Upatruje si ↪e tu aluzji do Dhammapady :
”
wielka cierpliwość – najwi ↪ekszy ascetyzm”

(patrz: Dhammapada, Petersburg: Wydawnictwo Czernyszewa, 1993, wers 97, str. 184)

119Ten wiersz znajduje si ↪e również w Shiksha Samuccaya (patrz: Bendall C. and Rouse
W.H.D: A Compendium of Buddhist Doctrine. Delhi: Motilal Banarsidas, 1971, wers 176)

120Szantidewa nawi ↪azuje do staroindyjskich ascetów z Karnatu (aktualnie Karnatak,
Indie), którzy prześcigali si ↪e w dr ↪eczeniu w lasnych cia l, a także wyznawców Kali, którzy
przechodzili okropne m ↪eki, aby zadowolić bogini ↪e.

121Pierwsze dwie linijki tego wiersza znajduj ↪a si ↪e w Shiksha Samuccaya (patrz: Bendall
C. and Rouse W.H.D: A Compendium of Buddhist Doctrine. Delhi: Motilal Banarsidas,
1971, wers 176).

122Tyb.:
”
takie cierpienia, jak uk ↪aszenia żmij i owadów”.

123Dwie ostatnie linijki tego wiersza zawarte s ↪a w Siksa Samuccaya (patrz: Bendall C.
and Rouse W.H.D: A Compendium of Buddhist Doctrine. Delhi: Motilal Banarsidas, 1971,
wers 319).

124Tyb.:
”
Wyrzeka si ↪e on nieprawości i znajduje radość w cnocie”.

125Tyb.:
”
Tak samo, nikt nie chce zaciemnień, a powstaj ↪a one wbrew naszej woli”.

126Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (patrz: Geshe Kelsang Gyatso: Meaningful to Be-
hold, 1989, wers 27-28) Szantidewa obala tez ↪e niebuddyjskiej szko ly filozoficznej Sankhija.
Zwolennicy tej szko ly twierdz ↪a, że istnieje pramateria (sanskr. prakŗti), która jest przy-
czyn ↪a powstania świata, zamieszkuj ↪acych go istot i obiektów postrzegania zmys lowego.
Przy czym sama pramateria jest bezprzyczynowa, niezależna i niezmienna. Wyznawcy tej
szko ly twierdz ↪a ponadto, że pramateria stanowi praprzyczyn ↪e wszystkich poznawalnych
zjawisk. Mówi ↪a także o niezależnie istniej ↪acym

”
ja”. Szantidewa wskazuje na sprzecz-

ność tych twierdzeń. Gdyby pramateria by la niezależna, nie mog laby niczego stworzyć.
Gdyby

”
ja” by lo niezależne, nie mog loby postrzegać żadnych zjawisk. Gdyby

”
ja” by lo

niezmienne, mia loby zawsze jednakow ↪a form ↪e lub dźwi ↪ek. Jeśli jednak przejawia si ↪e w for-
mie różnych zjawisk, wówczas twierdzenie o jego niezmienności jest ca lkowicie fa lszywe.
Opieraj ↪ac si ↪e na takich rozważaniach, Szantidewa odrzuca istnienie niezmiennej prama-
terii i niezależnego

”
ja”. (Tamże: rozdzia l IX).

127Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (patrz: Geshe Kelsang Gyatso: Meaningful to Behold,
1989, wers 29-30) Szantidewa podważa koncepcj ↪e szko ly Waibhasika o wiecznym i nie-
zmiennym

”
ja” czyli atmanie.

”
Gdyby

”
ja” by lo niezmienne jak przestrzeń, nie mog loby

podejmować żadnych dzia lań. Waibhasika mówi, że choć
”

ja” jest niezmienne, to jednak
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w określonych warunkach zdolne jest wydać owoce. Szantidewa przekonuje, iż to nie-
możliwe. Przede wszystkim, czy coś, co jest niezmienne może ulec wp lywowi warunków?
I czyż może ono zmienić si ↪e pod ich wp lywem? Zjawisko określa si ↪e jako niezmienne,
w laśnie z tego powodu, że nie podlega ono zmianom. Jeśli

”
ja” jest niezmienne, b ↪edzie

ono pozostawać takie samo, jak wcześniej, niezależnie od wp lywu warunków. Czyż coś,
co jest niezmienne, może zrodzić jakiekolwiek owoce? Nie, wszystkie te twierdzenia s ↪a
bezpodstawne i sprzeczne”. (Tamże: rozdzia l IX).

128Szantidewa przedstawia ewentualne zastrzeżenie ze strony niebuddyjskich szkó l.

129Tyb.:
”
Nie ma nic niem ↪adrego w przekonaniu, że opanowanie gniewu odcina cierpie-

nie”.

130Tyb.:
”
ptaki piekielnych światów” zamienione na

”
strażnicy piekielnych światów”. Las

drzew z lísćmi-mieczami jest jednym z piekie l.
”
Kiedy szukaj ↪acy miejsca na odpoczynek

wchodz ↪a do niego i usadowi ↪a si ↪e w cieniu drzew, zaczynaj ↪a na nich spadać miecze, które
przek luwaj ↪a lub odcinaj ↪a różne cz ↪eści cia la”.

”
Gdy któraś z istot upadnie, nadbiegaj ↪a

ciemnoczerwone psy, chwytaj ↪a j ↪a od ty lu i pożeraj ↪a. Do lasu tego przylega g ↪estwina żela-
znych drzew szalmali... Żyj ↪a tam stalowodziobe wrony. Siadaj ↪a one na ramiona lub g low ↪e
i wydziobuj ↪a oczy.” (patrz: Cze Tshongkapa: Wielki przewodnik po stopniowej ścieżce ku
Oświeceniu. T. 1, St.-Petersburg: Nartang, 1994, wers 204-205).

131Tyb.:
”
Z powodu pragnień”.

132

”
Na przejawionym i nieprzejawionym” znaczy

”
w tym i w kolejnych żywotach”. Ge-

she Kelsang Gyatso (Geshe Kelsang Gyatso: Meaningful to Behold. 1989, wers 189), tak
komentuje ten wiersz:

”
Jeżeli nie lubimy być świadkiem szcz ↪eścia innych istot, to prze-

stańmy p lacić ludziom, którzy na nas pracuj ↪a, bo to też przynosi im szcz ↪eście. Jednak
dobrze wiemy, że jeśli nie b ↪edziemy wyp lacać im pensji, b ↪edziemy mieć k lopoty. Pra-
cownicy b ↪ed ↪a pracować byle jak, albo w ogóle przestan ↪a dla nas pracować i my też nie
doświadczymy już szcz ↪eścia ani w tym, ani w kolejnym życiu. Tak oto możliwość znale-
zienia szcz ↪eścia w gloryfikowaniu innych podobna jest do p lacenia naj ↪etym pracownikom,
bo z jednej strony przynosi radość im, z drugiej strony s luży naszym interesom”.

133Pod poj ↪eciem
”
trzech światów” rozumie si ↪e trzy poziomy istnienia w buddyjskiej

kosmologii: kamaloka – świat zmys lowej percepcji; rupaloka – świat formy i arupaloka –
świat bez formy.

134Szantidewa rozważa zagadnienie zawísci w kontekście rywalizacji mnichów o ja lmużn ↪e
od ludzi świeckich.

135Wed lug Geshe Kelsang Gyatso (Meaningful to Behold. 1989, wers 190)
”
(...) zasad-

nicz ↪a przyczyn ↪a posiadania bogactwa, maj ↪atku i innych dóbr jest zgromadzenie zas lug,
które można uzyskać praktykuj ↪ac szczodrość, wspó lczucie oraz rozwijaj ↪ac wiar ↪e w nauki”.

136Ten wiersz oraz pierwsze dwie linijki wiersza 95 zawarte s ↪a w Siksa Samuccaya (patrz:
Bendall C. and Rouse W.H.D: A Compendium of Buddhist Doctrine. Delhi: Motilal Ba-
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narsidas, 1971, wers 234-244).

137Tyb.:
”
Nawet to, co najlepsze, niszczeje”.

138Geshe Kelsang Gyatso (Meaningful to Behold. 1989, wers 193), nast ↪epuj ↪aco komentuje
ten wiersz:

”
Owoc cierpliwości może powstać tylko wtedy, gdy istnieje jego przyczyna –

nasz wróg. Bez przyczyny niemożliwe jest pojawienie si ↪e owocu. Nies lusznie jest s ↪adzić,
że wróg może przeszkodzić nam w praktykowaniu Dharmy”.

139Dharmasangiti-sutra, Thog., wers 126:
”
Pole żyj ↪acych – to Budda-pole, albowiem w la-

śnie w tej sferze osi ↪aga si ↪e w laściwości Buddy i nie sposób tu b l ↪ednie praktykować”. Geshe
Kelsang Gyatso (Meaningful to Behold, 1989, wers 194) tak komentuje ten wers:

”
Budda

Szakjamuni powiedzia l, że istniej ↪a dwa pola dla wzrastania zas lug: sfera oświeconych
istot i sfera zwyk lych istot. Jeżeli wierzymy w te pierwsze i mamy wol ↪e dzia lać dla dobra
drugich, przyniesiemy pożytek jednym i drugim”.

140Dalaj-lama objaśnia ten wers nast ↪epuj ↪aco:
”
Oczywíscie, żywe istoty i Buddowie nie

s ↪a równi pod wzgl ↪edem w laściwości. Jednak możemy powiedzieć, że s ↪a równi, jeśli chodzi
o potencjaln ↪a możliwość wspierania nas w nagromadzaniu zas lug i osi ↪agni ↪eciu Przebudze-
nia.” (Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama: A Flash of Lightning in the Dark of
Night: A Guide to Bodhisattva’s Way of Life. Boston&London: Shambhala, 1994, wers 72).

141Wiersz ten znajduje si ↪e także w Siksa Samuccaya (patrz: Bendall C. and Rouse
W.H.D: A Compendium of Buddhist Doctrine. Delhi: Motilal Banarsidas, 1971, wers 155).

142Ten wiersz oraz wiersze 120-134 znajduj ↪a si ↪e w Siksa Samuccaya (patrz: Bendall
C. and Rouse W.H.D: A Compendium of Buddhist Doctrine. Delhi: Motilal Banarsidas,
1971, wers 154-155). Pod poj ↪eciem

”
prawdziwych przyjació l, przynosz ↪acych niewymierne

korzyści”należy rozumieć Buddów i Bodhisattwów, co wynika jasno z nast ↪epnych wierszy.

143Obraz cia la ogarni ↪etego p lomieniem cz ↪esto wykorzystuje si ↪e do zilustrowania wzgl ↪ed-
nej natury zmys lowych rozkoszy. Wszyscy mnisi wspó lcześni Szantidewie znali Ogniow ↪a
Nauk ↪e, któr ↪a Budda wyg losi l po osi ↪agni ↪eciu Oświecenia. W tym drugim z kolei pouczeniu
wszystkie doświadczenia zmys lowe Budda porównuje do ognia. (patrz: Rhys Davids &
Oldenberg: Vinaja Texts. Part 1. Reprint wydania z 1885 roku, New Delhi: Barnarsidass,
1982, wers 134-135).

144Tathagata (t.de.bzin bsheg.pa), dos lownie
”
Tak przychodz ↪acy”. W hinajanie to okre-

ślenie Buddy Szakjamuniego, które mog lo być używane w stosunku do każdego Arhata.
W tekstach mahajany wyst ↪epuje jako przydomek, miano Buddy.

145W kulturze indyjskiej stopy uważa si ↪e za najniższ ↪a cz ↪eść cia la, dlatego dotykanie
stopami czyjej́s g lowy jest oznak ↪a skrajnego lekceważenia. Natomiast sk lanianie g lowy
u czyichś stóp oznacza pokor ↪e i podporz ↪adkowanie.

146Tutaj Szantidewa przypomina o praktyce zamiany siebie na innych, opisanej w roz-
dziale VIII.

147Zgodnie z Paňjikâ (patrz: Bodhicaryâvatâra of Šantideva with the Commentary of

— 70 —



Rozdzia l VI Przypisy

Paňjikâ of Prajňâkaramati. Edited by P.L.Vaidya. Buddhist Sanskrit Texts, no 12. Dar-
bhanga: The Mithila Institute of Post-Graduete Studies and Research in Sanskrit Lear-
ning, wers 114),

”
tylko tak” znaczy

”
s luż ↪ac żywym istotom”.
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Rozdzia l VII
Paramita entuzjazmu148

2 Maj ↪ac cierpliwość, rozwijaj entuzjazm,
Bowiem bez niego nie zaznasz Przebudzenia.
Jak bez wiatru nie ma ruchu149,
Tak bez entuzjazmu nie ma zas lug.

3 Czym jest entuzjazm? D ↪ażeniem do szcz ↪eścia.
Co zw ↪a jego przeciwieństwem?
Lenistwo, poci ↪ag do z lego,
Przygn ↪ebienie, samoponiżanie.

4 Źród la lenistwa to:
Bezczynność, sk lonność do uciech,
Upodobanie do snu i gnuśności
I oboj ↪etność na cierpienia sansary.

5  Lowcy – zaciemnienia zap ↪edzili ci ↪e
W pu lapk ↪e narodzin.
Jak to si ↪e sta lo, iż jeszcze nie zrozumia leś,
Że tkwisz w paszczy śmierci?

6 Czyż nie widzisz,
Jak zabija takich jak ty jednego po drugim?
Jesteś jak rzeźny wó l
Pogr ↪ażony w g l ↪ebokim śnie.

7 Dopóki Jama depcze ci po pi ↪etach
Dopóty wszystkie drogi odwrotu odci ↪ete
Jak możesz tedy znajdować os lod ↪e życia w jadle,
Śnie i rozkoszach cia la?

8 Śmierć przychodzi nagle, z wymierzon ↪a broni ↪a
150.

Nawet jeśli wówczas
Zdo lasz otrz ↪asn ↪ać si ↪e z lenistwa,
B ↪edzie za późno. Co wtedy poczniesz?

9
”
Tego nie skończy lem, to rozpocz ↪a lem,

A to wykona lem tylko po lowicznie.
Śmierć nadesz la tak nieoczekiwanie!
O, ja nieszcz ↪esny!” – pomyślisz sobie.

10 Spogl ↪adaj ↪ac na bliskich trac ↪acych nadziej ↪e,
Na ich twarze zalane  lzami,
Ich czerwone i spuchni ↪ete od smutku oczy,
Ujrzysz wys lanników boga śmierci.
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11 Dr ↪eczony wspomnieniem swych przewinień,
Us lyszysz dźwi ↪eki światów piekielnych.
Z przerażenia brudz ↪ac cia lo nieczystościami,
Cóż zdo lasz zrobić w malignie?

12 Jeśli wówczas, przepe lniony strachem,
Pomyślisz:

”
Jestem jak żywa ryba [na rozgrzanym piasku]”.

To co można rzec o nieludzkich torturach w piekle,
Które b ↪ed ↪a p lodem twoich zbrodni?

13 O, rozpieszczone dzieci ↪e,
Nawet zwyk ly wrz ↪atek parzy twe cia lo.
Jak możesz zachować spokój
Pope lniwszy czyny wiod ↪ace do piek la?

14 Pragniesz osi ↪agni ↪eć bez wysi lku.
Jesteś taki wrażliwy i tak bardzo cierpisz.
W uścisku śmierci zachowujesz si ↪e jak nieśmiertelny.
O, nieszcz ↪esny – skazujesz si ↪e na zatracenie.

15 Wsiadaj ↪ac w  lódź ludzkiego cia la,
Przetnij ten wielki strumień cierpień.
Nie czas na sen, g lupcze!
T↪e  lódź trudno zdobyć ponownie.

16 Porzuciwszy najwyższ ↪a radość świ ↪etej Dharmy –
Źród lo bezmiernej radości,
Czemuż znajdujesz pociech ↪e w beztroskiej zabawie –
Przyczynie cierpienia?

17 Nie poddawaj si ↪e zniech ↪eceniu, zbieraj si ly
I trzymaj si ↪e mocno w ryzach.
Widz ↪ac, że inni s ↪a tacy jak ty,
Praktykuj zamian ↪e siebie na innych151.

18 Nie rozpaczaj, myśl ↪ac:

”
Czy zdo lam si ↪e przebudzić?”

Bowiem Tathagatowie g losz ↪acy prawd ↪e
Wyjawili tak ↪a rzecz:

19
”
Nawet ci, którzy byli muchami, komarami, pszczo lami czy larwami,

Ćwicz ↪ac si ↪e w pilności [praktykuj ↪ac entuzjazm],
Osi ↪agn ↪eli najwyższe Przebudzenie,
Które tak trudno uzyskać”.152
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20 Czyżbyś ty, zrodzony jako cz lowiek
Zdolny odróżnić dobro od z la,
Nie móg l osi ↪agn ↪ać wyzwolenia,
Zaufawszy Wszechwiedz ↪acemu?153.

21 Jeśli przeraża ci ↪e myśl,
Że przyjdzie ci poświ ↪ecić r ↪ece, nogi i inne cz lonki,
Oznacza to, że nie umiesz odróżniać,
Spraw ważnych od b lahostek.154

22 Przecież przez miliony kalp
Wielokrotnie ci ↪eto ci ↪e na kawa lki, palono, sztyletowano,
Żywcem obdzierano ze skóry,
A ty i tak si ↪e nie przebudzi leś.

23 A ma le cierpienie
Wiod ↪ace do Doskona lego Przebudzenia
Jest jak ból
Przy wyjmowaniu drzazgi155.

24 Wszyscy lekarze usuwaj ↪a choroby
Przykrymi metodami.
Dlatego znoś cierpliwie ma ly ból,
Aby wykorzenić miriady cierpień.

25 Jednak Najwyższy Lekarz unika
Zwyk lych m ↪ecz ↪acych sposobów.
Naj lagodniej jak może
Uwalnia od najci ↪eższych cierpień.

26 Na pocz ↪atek Wskazuj ↪acy Drog ↪e
Zaleca ofiarowanie jedzenia.
Później, gdy już to przyswoisz,
Stopniowo wyrzekniesz si ↪e w lasnego cia la.

27 Rozwin ↪awszy w sobie m ↪adrość,
Spojrzysz na cia lo jak na pokarm.
Czy b ↪edzie ci wtedy trudno
Wyrzec si ↪e swego cia la?

28 Jeśli porzucisz z le nawyki, nie b ↪edzie cierpień.
Jeśli rozwiniesz m ↪adrość, nie b ↪edzie niepokoju.
Źród lem duchowych cierpień s ↪a fa lszywe pogl ↪ady,
A przyczyn ↪a cierpień cia la niew laściwe dzia lania.
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29 Dzi ↪eki zas lugom Mi losiernych ich cia la przebywaj ↪a w b logostanie,
A dzi ↪eki m ↪adrości ich umys ly poznaj ↪a szcz ↪eście.
Czy mog ↪a być zasmuceni
Z powodu innych, co zostali w ko lowrocie życia?

30 Dzi ↪eki Bodhiczitcie
Bodhisattwa wykorzenia dawne nawyki
I zdobywa oceany zas lug.
Dzi ↪eki temu idzie na czele Śrawaków.

31 Wspi ↪awszy si ↪e na pojazd Bodhiczitty156

Rozp ↪edzaj ↪acy każde przygn ↪ebienie i zm ↪eczenie,
B ↪edzie li trapić si ↪e ten,
Kogo umys l nie posiada si ↪e z radości?

32 Aspiracja, wytrwa lość, radość i odpoczynek
S ↪a pomocne w pracy dla dobra żyj ↪acych157.
Przepe lniony obaw ↪a przed cierpieniami
Wzbudź aspiracj ↪e, kontempluj ↪ac p lyn ↪ace z niej pożytki.

33 Starannie rozwijaj swój entuzjazm,
Wykorzeniaj ↪ac przeciwstawne mu si ly158,
Dzi ↪eki aspiracji, dumie159, radości, wypoczynkowi,
Stanowczości i opanowaniu.

34 Musisz przezwyci ↪eżyć niezliczone wady
Dla dobra swego i innych160.
Ale przeminie ca ly ocean kalp,
Nim pokonasz choćby jedn ↪a z nich.

35 Nie widz ↪e w sobie ni krzty uporu,
By wykorzenić te wady.
Że też serce mi nie p ↪eknie?
Sam przecież jestem ostoj ↪a niezmierzonych cierpień.

36 Musz ↪e rozwijać niezliczone zalety
Dla siebie i innych161.
Ale minie ca ly ocean kalp,
Zanim posi ↪ad ↪e choć jedn ↪a z nich.

37 Nie wysilam si ↪e,
By rozwin ↪ać choć odrobin ↪e tych zalet.
Po co tracić na próżno
Cudem osi ↪agni ↪ete odrodzenie!
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38 Nie sk lada lem ofiar Bhagawanom,
Nie radowa lem istot wielkimi świ ↪etami,
Nie trudzi lem si ↪e dla dobra Nauk,
Nie spe lnia lem pragnień pokrzywdzonych.

39 Nie zaszczepi lem nieustraszoności w zal ↪eknionych,
Nie obdarza lem spokojem potrzebuj ↪acych.
By lem jeno ostr ↪a ig l ↪a
Zadaj ↪ac ↪a ból matczynemu  lonu.

40 Nie czu lem wcześniej sk lonności do Dharmy,
St ↪ad te wszystkie nieszcz ↪eścia,
Które teraz mnie spotykaj ↪a.
Jak mog lem wyrzec si ↪e Dharmy?

41 M ↪adry prawi l:

”
Aspiracja to korzeń wszystkich doskona lości,

A jego podstawa to
Nieustanne myślenie o skutkach dzia lań”.

42 Cierpienia, przygn ↪ebiaj ↪ace przeżycia,
Wszelkie l ↪eki
I przeszkody na drodze do spe lnienia marzeń,
S ↪a owocami niew laściwego post ↪epowania.

43 Czegokolwiek pragnie
Czyni ↪acy dobro,
Zewsz ↪ad spotyka go szacunek
I zbiera on owoce swych zas lug.

44 Czegokolwiek zapragnie
Czyni ↪acy z lo,
Wsz ↪edzie dosi ↪egn ↪a go strza ly cierpień,
Zrodzone z jego niew laściwych czynów.

45 Za szlachetne czyny rodzisz si ↪e w przestronnym,
Ch lodnym i pachn ↪acym sercu kwiatu lotosu.
Wykarmione s lodk ↪a mow ↪a Zwyci ↪ezcy
Twe pi ↪ekne cia lo wy loni si ↪e z kwiatu
Rozkwitaj ↪acego w promieniach M ↪edrca
I pośród Synów Sugatów staniesz przed nim162.
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46 Za z le czyny s ludzy Jamy obedr ↪a ci ↪e ze skóry,
A cia lo twe zanurz ↪a w p lynn ↪a miedź
Roztopion ↪a niewiarygodnym żarem.
Przeszyte ognistymi mieczami i sztyletami
Cia lo twe rozleci si ↪e na setki kawa lków
I runie w rozszala le p lomienie żelaznej ziemi.

47 Zatem zmierzaj ku temu, co szlachetne,
Kontempluj ↪ac to z szacunkiem.
Potem rozwijaj prawdziw ↪a dum ↪e,
Jak zalecano w Wadżradhwadża Sutrze163.

48 Nade wszystko pomyśl o przysz lości
I zdecyduj: zabrać si ↪e do dzie la czy nie.
Lepiej wcale nie zaczynać,
Niż zacz ↪ać i zaniechać.

49 Wtedy bowiem nawyk takiego post ↪epowania przetrwa do nast ↪epnego życia.
Cierpień i wad b ↪edzie przybywać,
A inne dzia lania nie dadz ↪a rezultatów
Albo przynios ↪a znikome efekty.

50 Prawdziw ↪a dum ↪e spożytkuj na spe lnienie szlachetnych celów,
Walk ↪e z wtórnymi zaciemnieniami i rozwój zdolności.

”
Dokonam tego samodzielnie” –

Oto duma przejawiaj ↪aca si ↪e w dzia laniu.

51 Ludzie tego świata, pomieszani zaciemnieniami,
Nie mog ↪a przynieść sobie pożytku.
Niech wi ↪ec to ja podejm ↪e ten trud,
Bo, w odróżnieniu od nich, nie jestem bezsilny.

52 Jak mog ↪e siedzieć z za lożonymi r ↪ekami,
Pozwalaj ↪ac innym si ↪e mozolić?
Post ↪epuj ↪e tak z powodu pychy,
Lepiej by by lo, gdybym j ↪a zniszczy l.

53 Przy martwej żmii
Nawet wrona ma si ↪e za Garud ↪e.
Nawet ma le przykrości mog ↪a z lamać,
Kiedy duch s laby.

54 K lopoty czyhaj ↪a zawsze na tego,
Kto popad l w przygn ↪ebienie, utraci l si ly.
Ale nawet najci ↪eższe doświadczenie nie z lamie kogoś,
Kto ma entuzjazm i odwag ↪e.
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55 Dlatego wykszta lc ↪e w sobie wytrwa lość
I opanuj ↪e wszystkie k lopoty.
Bo dopóty one mnie zwyci ↪eżaj ↪a,
Mój zamiar ujarzmienia trzech światów budzi śmiech.

56 Odnios ↪e zwyci ↪estwo nad wszystkim,
I nic na świecie nie zdo la mnie pokonać!
Tak, przepe lnia mnie duma,
Przecież jestem synem Lwa – Zwyci ↪ezcy.

57 Nieszcz ↪esne istoty, porażone pych ↪a
164:

Nie ma w nich śladu prawdziwej dumy.
S ↪a w mocy wroga – pychy.
Ktoś, kogo przepe lnia prawdziwa duma, nie podda si ↪e wrogowi.

58 Pysza lkowie odradzaj ↪a si ↪e w niższych światach.
Nawet w ludzkim ciele nie mog ↪a zaznać radości.
G lupi, ża lośni i szpetni,
Staj ↪a si ↪e s lugami jedz ↪acymi z pańskiego sto lu.

59 A jeśli pysza lków – ascetów
Wsz ↪edzie lekceważonych
Uznać za pe lnych prawdziwej dumy,
Cóż bardziej ża losnego być może?

60 Ci, co z prawdziw ↪a dum ↪a poskromi ↪a wroga – pych ↪e,
To ofiarni, zwyci ↪escy bohaterowie.
Pokonawszy wszechobecnego wroga,
Okaż ↪a światu owoce swego zwyci ↪estwa.

61 Jeśli otocz ↪a ci ↪e zast ↪epy zaciemnień,
Odeprzyj je na tysi ↪ac sposobów.
B ↪adź niedosi ↪eżny dla watahy zaciemnień,
Jak lew wśród szakali165.

62 Nawet gdy świat chwieje si ↪e w posadach
Oko nie wyczuje smaku166.
Tak i ty nie poddaj si ↪e zaciemnieniom
Nawet w trudnych chwilach167.

63 Jak wygrana mami hazardzist ↪e,
Tak wci ↪aga Bodhisattw ↪e
Każda sprawa.
Nienasycony w dzia laniu, znajduje w nim radość.
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64 Ludzie z mozo lem poszukuj ↪a szcz ↪eścia,
Ale nie zawsze szcz ↪eście im si ↪e trafia.
Lecz czy mog ↪a próżnować ci,
Co znajduj ↪a szcz ↪eście w samej pracy?

65 Zmys lowe rozkosze s ↪a jak miód na ostrzu brzytwy,
Ale nigdy nie ma si ↪e ich dosyć.
Nie można nasycić si ↪e nektarem zas lug,
Przynosz ↪acych s lodkie owoce pożytku.

66 Zatem by wykonać zadanie,
Oddaj mu si ↪e bez reszty
Tak jak s loń um ↪eczony s lonecznym skwarem
Zanurza si ↪e w wodach jeziora.

67 Wyczerpany, od lóż wszelk ↪a prac ↪e,
Aby znów do niej powrócić.
Kiedy wszystko wykonasz, zostaw j ↪a,
I pe len zapa lu zabierz si ↪e do nast ↪epnej.

68 Unikaj napaści zaciemnień
I zdecydowanie atakuj je
Tak, jakbyś z mieczem w d loni ściera l si ↪e
Z doskona lym przeciwnikiem168.

69 Kiedy wojownik upuści miecz,
Przerażony natychmiast go schwyci.
Podobnie ty, gdy uronisz miecz,
Pochwyć go, wspomniawszy o piekle.

70 Jak jad, który przenikn ↪a l krew,
Roznosi si ↪e po ca lym ciele,
Tak i wady, znalaz lszy s labe miejsce,
Wype lniaj ↪a umys l.

71 Niech ten, kto przyj ↪a l ślubowania, b ↪edzie tak uważny,
Jak cz lowiek nios ↪acy garniec oleju z gorczycy
Pod bacznym okiem straży
Gotowej go zabić, jeśli si ↪e potknie.

72 Gdy żmija wpe lznie ci na kolana,
Natychmiast zerwiesz si ↪e na nogi.
Tak samo, gdy ogarnie ci ↪e senność i lenistwo,
Natychmiast staw im opór.
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73 Gdy pope lnisz przest ↪epstwo,
Za każdym razem os ↪adź si ↪e,
Myśl ↪ac:

”
Jak post ↪epować,

Żeby nie powtórzyć go znowu?”

74
”
W każdych warunkach należy
Zachować przytomność”.
Myśl ↪ac tak, pod ↪ażaj ku zacnym ludziom
I dobrym sprawom.

75 Pomny wskazań o samokontroli169.
Nabierz zdecydowania,
Byś zawsze by l gotów
Wype lnić każde zadanie.

76 ......
......
......
......

77 Tak, jak bawe lniany puch poddaje si ↪e wiatrowi,
Unoszony jego porywami tam i ówdzie,
Tak i ty oddaj si ↪e d ↪ażeniu ku szcz ↪eściu170,
A rozwiniesz duchow ↪a si l ↪e

171.
Taki jest siódmy rozdzia l

”
Bodhiczaria-awatary”

zwany
”
Paramit ↪a entuzjazmu”.
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Przypisy

148Sanskr. v̂ırya-pâramitâ.

149W tym wierszu stosuje si ↪e analogi ↪e do ruchu cia la. Wed lug tradycyjnej indyjskiej
fizjologii nawet ruchy cia la zwi ↪azane s ↪a z dzia laniem elementu wiatru wewn ↪atrz cia la.

150Tyb.:
”
Ponieważ śmierć przychodzi niespodziewanie, zbieraj nagromadzenia [zas lug

i wiedzy]”.

151Praktyki te szczegó lowo opisane s ↪a w rozdziale VIII.

152Subahuparipriczha Sutra, Thog., w. 136.

”
Co wi ↪ecej, Bodhisattwa powinien myśleć: ’Jeśli ci, co dzís przebywaj ↪a w ciele lwów,

tygrysów, psów, szakali, or lów, bocianów, wron, sów, pszczó l i komarów, [w przysz lości]
osi ↪agn ↪a Niedoścignione Przebudzenie, jakże ja – cz lowiek, mog ↪e upaść na duchu w drodze
do Przebudzenia, nawet gdyby [za osi ↪agni ↪ecie tego celu] przysz lo mi zap lacić życiem?’
(...)”.

153Tyb.:
”
Nieustannie pod ↪ażaj ↪ac drog ↪a Bodhisattwów?”.

154Tyb.:
”
Oznacza to, że nie umiej ↪ac rozpoznać, co jest ważne, a co ma lo znacz ↪ace,

poddaj ↪e si ↪e l ↪ekom wywo lanym zaciemnieniami”. Wed lug Geshe Kelsang Gyatso, w. 208;

”
(...) Kiedy s lyszymy opowieści o tym, jak poświ ↪ecali si ↪e Bodhisattwowie przesz lości id ↪acy

t ↪a drog ↪a, możemy wpaść w przygn ↪ebienie. Myśl o tym, że przyjdzie nam poświ ↪ecić w lasne
cia lo tak, jak to czynili oni, zasiewa w nas strach. Ale ten strach powstaje wy l ↪acznie
dlatego, że nie potrafimy odróżnić wielkich cierpień od ma lych”.

155Tyb.:
”
podobne do bólu przy otwarciu wrzodu, pozwalaj ↪acym unikn ↪ać dr ↪ecz ↪acej cho-

roby”.

156Tyb.:
”
Osiod lawszy konia Bodhiczitty”.

157Wed lug Geshe Kelsang Gyatso, w. 210, entuzjazm do Dharmy podtrzymuje si ↪e przy
pomocy czterech si l:

”
1) aspiracji, 2) wytrwa lości, 3) radości, 4) odpoczynkowi. Aspiracja

pozwala nam przyst ↪apić do wykonywania praktyk, wytrwa lość pomaga pilnie je wykony-
wać. Podejmuj ↪ac energiczne wysi lki, doświadczamy radości, jednak gdy d lugie praktyki
zm ↪ecz ↪a nasze cia lo i umys l, należy zregenerować si ly, odpoczywaj ↪ac”.

158Chodzi o cztery czynniki przeciwstawne entuzjazmowi, które Szantidewa wymienia
w wierszu 2, rozdz. VII: lenistwo, sk lonność do negatywnych dzia lań, przygn ↪ebienie i po-
niżanie si ↪e.

159Sanskr.: mâna; tyb.: nga-rgyal. Tu dany termin jest odpowiednikiem wytrwa lości (tyb.
brtan pa), drugiej z czterech si l, pomagaj ↪acych rozwijać entuzjazm. Nie należy jej my-
lić z pych ↪a (też tyb. nga-rgyal). Bardziej szczegó lowo różnice mi ↪edzy tymi terminami
rozpatrzono w rozdziale VII, 56-59.

160Tyb.:
”
Powinienem zwyci ↪eżyć niezliczone wady, swoje i cudze”.
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161Tyb.:
”
Powinienem rozwin ↪ać w sobie niezliczone zalety, swoje i cudze”.

162W tym wierszu Szantidewa rekonstruuje opis Sukhawati – czystej krainy Buddy Ami-
tabhy. B ↪ed ↪ac Bodhisattw ↪a, przyj ↪a l on czterdzieści osiem ślubowań, w tym ślubowanie by
stworzyć czyst ↪a krain ↪e dla wszystkich tych, którzy mu wierz ↪a. W krainie tej nie ma
niższych form istnienia, a także kobiet, bo wszystkie kobiety, które si ↪e tam odradzaj ↪a,
zamieniaj ↪a si ↪e w m ↪eżczyzn w chwili śmierci. W tej krainie istoty rodz ↪a si ↪e z p ↪aku lotosu,
który same stwarzaj ↪a, przywo luj ↪ac Amitabh ↪e. Wszystkie istoty maj ↪a tu z lote cia la nosz ↪ace
trzydzieści dwie oznaki doskona lości. Wszyscy tu urodzeni posiadaj ↪a wiedz ↪e o swoich prze-
sz lych żywotach, a także

”
boskie oko” (to znaczy wiedz ↪e o cyklach narodzin wszystkich

istot) i
”
niebiańskie ucho” (tj. zdolność s luchania g losów ludzi i bogów). Wszyscy maj ↪a

zdolność przemieszczania si ↪e nadnaturalnymi sposobami i odczytywania myśli innych istot
(patrz: The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen. Boston, 1991).

163Wadżradhwadża Sutra nie przetrwa la do naszych dni, jednak Szantidewa cytuje jej
fragmenty w swej Shiksha Samuccaya:

”
Na przyk lad, Dewaputro, kiedy s lońce śle swe promienie, oświetla każde dost ↪epne miejsce

i nie zrażaj ↪a go takie przeszkody, jak ślepota ludzka czy nierówne grzbiety gór. Tak samo
i Bodhisattwa, promieniuj ↪ac w lasnym świat lem, wiedzie ku dojrza lości i wyzwoleniu każ-
dego czcigodnego ucznia. I nie zrażaj ↪a go najróżniejsze przeszkody kryj ↪ace si ↪e w żywych
istotach”.

164Tyb.:
”
Pe lne zaciemnień s ↪a istoty skażone pych ↪a”.

165Tyb.:
”
Jak lew wśród szakali”.

166Tyb.:
”
Nawet w chwili wielkiego wstrz ↪asu ludzie chroni ↪a swe oczy”.

167W wersji tybetańskiej tekstu mi ↪edzy 61 i 62 wierszem wstawiony jest nast ↪epuj ↪acy
wiersz:

”
Bodaj bym sp lon ↪a l, straci l g low ↪e, pad l ofiar ↪a zabójstwa, gdybym kiedykolwiek

sk loni l g low ↪e przed tymi wsz ↪edobylskimi zaciemnieniami. Tak samo w każdej sytuacji rób
tylko to, co w laściwe”.

168Tyb.:
”
Jak w bitwie z doświadczonymi przeciwnikami uchylaj si ↪e przed broni ↪a za-

ciemnień i zr ↪ecznie je zwi ↪aż”.

169Patrz: Rozdzia l IV
”
Samokontrola”

170Patrz: Rozdzia l VII
”
Entuzjazm”, w. 2.

171Tyb.:
”
(...) i osi ↪agniesz powodzenie”.
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Rozdzia l VIII

Paramita medytacji172

2 Kiedy wzbudzisz w sobie entuzjazm,
Umocnij si ↪e w samadhi,
Bo cz lowiek o roztargnionym umyśle
Tkwi w szponach swych kleśa.

3 Gdy odosobnisz cia lo i umys l,
Uwolnisz si ↪e od rozproszenia,
Zatem poniechaj światowego życia
I porzuć b l ↪adz ↪ace myśli.

4 Przywi ↪azanie i ż ↪adza gromadzenia
Przeszkadzaj ↪a w wyrzeczeniu si ↪e świata,
Dlatego, kontempluj ↪ac,
M ↪edrcy odrzucaj ↪a je173.

5 Wipaśana oparta o śamath ↪e
Uwalnia od kleśa.
Wiedz ↪ac o tym, najpierw skup si ↪e na śamacie.
Osi ↪agniesz j ↪a, odtr ↪acaj ↪ac światowe uciechy174.

6 Na co nietrwa lemu cz lowiekowi
Przywi ↪azanie do innych przemijaj ↪acych istot,
Skoro przez wiele tysi ↪ecy odrodzeń
Nie spotka ponownie swych ukochanych?

7 Roz l ↪aka z nimi unieszcz ↪eśliwia ci ↪e
Umys l twój nie może osi ↪agn ↪ać samadhi;
Nie zaznajesz spokoju nawet gdy ich widzisz;
Pragnienia targaj ↪a tob ↪a tak jak przedtem.

8 Niezdolny poznać prawdziw ↪a rzeczywistość,
Przestajesz żywić odraz ↪e do sansary.
Pragn ↪ac spotkać ukochanych,
Zatracasz si ↪e w smutku.

9 Myśl ↪ac wy l ↪acznie o bliskich,
Strwonisz życie na próżno.
Z powodu nietrwa lych istot
Utracisz wieczn ↪a Dharm ↪e.

10 Jeśli swymi czynami upodabniasz si ↪e do g lupców,
Niechybnie odrodzisz si ↪e w niższych światach.
Jeśli nie b ↪edziesz ich naśladować, poczuj ↪a niech ↪eć.
Po co wi ↪ec zadawać si ↪e z nimi?
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11 Przed chwil ↪a byli przyjació lmi,
Po chwili — s ↪a już wrogami.
Gdy czas si ↪e radować, ich przepe lnia gniew.
Zwyk lym ludziom175 nie latwo dogodzić.

12 Drażni ↪a ich dobre rady,
Odradzaj ↪a to, co pożyteczne,
A jeśli ich nie s lucham,
Wpadaj ↪a w gniew i trafiaj ↪a w niższe światy.

13 Zazdroszcz ↪a wyższym rang ↪a,
Rywalizuj ↪a z równymi i wynosz ↪a si ↪e nad niższych.
Z pych ↪a przyjmuj ↪a pochwa ly, z gniewem zarzuty.
Kiedy b ↪edzie jakís pożytek z tych g lupców?

14 Obcowanie z g lupcami
Nieuchronnie wiedzie do zguby,
Samochwalstwa, poniżania innych
I rozmów o radościach sansary.

15 Przyjaźń z g lupcami
Przynosi tylko nieszcz ↪eścia.
Lepiej szcz ↪eśliwie żyć w samotności,
Ratuj ↪ac swój umys l od kleśa176.

16 Trzymaj si ↪e z dala od g lupców,
A jeśli ich napotkasz, uraduj uprzejmym traktowaniem,
Unikaj przy tym poufa lości;
B ↪adź uprzejmy lecz bezstronny.

17 Tak jak pszczo la, co zbiera nektar z kwiatu,
Wezm ↪e tylko to, co przys luży si ↪e Dharmie.
B ↪ed ↪e żyć, nie zawieraj ↪ac znajomości,
Jakbym nigdy nie istnia l.

18 Nawet ktoś, kto myśli:
”
Jestem bogaty,

Szanuj ↪a mnie, wielu mnie lubi”,
Nie uniknie śmierci
I doświadczy l ↪eku, gdy ona nadejdzie.

19 Oboj ↪etnie, w czym odnajdzie szcz ↪eście
Umys l zaślepiony rozkosz ↪a;
Cierpienie pojawi si ↪e na tysi ↪ac sposobów
I dosi ↪egnie go.

— 84 —



Rozdzia l VIII Paramita medytacji

20 Niech m ↪adry nie zna pragnień,
Bo rodz ↪a strach.
Mijaj ↪a same z siebie, wi ↪ec
B ↪adź niez lomny i wejrzyj w nie bezstronnie.

21 Wielu posiad lo bogactwo
I osi ↪agn ↪e lo s law ↪e.
Ale nikt nie wie, dok ↪ad
Odeszli ci bogaci i s lawni.

22 Jeśli ktoś żywi do mnie uraz ↪e,
Jak mog ↪e odnaleźć radość w pochwale?
Jeśli s ↪a tacy, co mnie wychwalaj ↪a,
Jak mog ↪e martwić si ↪e obelgami?

23 I skoro nawet Zwyci ↪ezcy nie zadowol ↪a
Wszystkich istot o różnych sk lonnościach,
Cóż dopiero rzec o mnie — prostaczku?
Po co wi ↪ec troszczyć si ↪e o zwyk lych ludzi?

24 Oni gardz ↪a n ↪edzarzami
I pot ↪epiaj ↪a bogatych.
Czy odnajdziesz radość, obcuj ↪ac z tymi,
Których natur ↪a jest cierpienie?

25 G lupiec nie może być niczyim przyjacielem,
Bo dopóki nie zrezygnuje z w lasnych korzyści,
Dopóty nie może si ↪e radować.
Tak powiedzieli Tathagatowie177.

26 Mi lość dla korzyści
To mi lość w lasna,
Zaś żal za utraconym maj ↪atkiem
Bierze si ↪e z utraty przyjemności178.

27 Drzewa, jelenie i ptactwo
Nie wygaduj ↪a g lupot.
Kiedyż zamieszkam mi ↪edzy tymi,
Których przyjaźń jest pociech ↪a?

28 Kiedyż osi ↪ad ↪e w jaskini,
W opuszczonej świ ↪atyni lub przy pniu drzewa,
Bez spojrzeń wstecz
I bez przywi ↪azania?
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29 Kiedyż zamieszkam w przestworzach
Dziewiczych l ↪adów niczyich,
Spoczywaj ↪ac i b l ↪adz ↪ac
Gdzie mi si ↪e spodoba?

30 Gdzież b ↪ed ↪e ży l bez l ↪eku,
Nie maj ↪ac nic prócz misy ofiarnej,
Odziany w szaty, na które nie po lakomi si ↪e z lodziej,
Nie troszcz ↪ac si ↪e o cia lo?

31 Kiedyż drogi zawiod ↪a mnie na cmentarz,
Gdzie zdo lam zrównać
Swe gnij ↪ace cia lo
Z innymi trupami?

32 Bo moje cia lo b ↪edzie
Roztaczać ten sam smród.
Z powodu odoru nawet szakale
Nie ośmiel ↪a si ↪e podej́sć zbyt blisko.

33 Nawet lite kości,
Powsta le razem z cia lem,
Rozpadn ↪a si ↪e na kawa lki,
A cóż dopiero przyjaciele i ukochani?

34 Cz lowiek rodzi si ↪e w samotności
I samotnie umiera.
Tej gorzkiej doli nikt nie odmieni,
Po co wi ↪ec nam ukochani tworz ↪acy przeszkody?

35 Tak jak w ↪edrowiec
Znajduje przystań,
Tak istoty, b l ↪adz ↪ace po drogach bytu,
Odnajduj ↪a przystań w każdym nowym odrodzeniu.

36 Póki czterej grabarze
Nie wynios ↪a tego cia la
Na oczach zasmuconych ludzi,
Oddal si ↪e w las.

37 Nie żywi ↪ac do nikogo przyjaźni ani wrogości,
B ↪ed ↪e przebywać na odosobnieniu.
Wszyscy uznaj ↪a mnie za zmar lego,
Wi ↪ec kiedy umr ↪e naprawd ↪e, świata nie zasmuc ↪e.

— 86 —



Rozdzia l VIII Paramita medytacji

38 Nikt nie b ↪edzie mnie niepokoi l
Ża losnym zawodzeniem
I nikt mnie nie odwiedzie
Od rozmyślań o Buddzie.

39 Dlatego b ↪ed ↪e wieść życie samotne,
B logie i beztroskie,
Wiod ↪ace ku pomyślności,
Uwalniaj ↪ace od rozproszenia.

40 Gdy porzuc ↪e wszelkie obawy
I skupi ↪e umys l na jednym
Do loż ↪e starań by osi ↪agn ↪ać samadhi
I poskromić umys l.

41 W tym i w innych światach
Pragnienia przynosz ↪a tylko nieszcz ↪eścia:
W tym życiu — zniewolenie, mord i rany,
A w kolejnym — [odrodzenie] w piek lach i innych niższych światach.

42 Ta, dla której
Tyle razy szed leś do str ↪eczycieli i rajfurek,
Dla której nie brzydzi leś si ↪e
Ani nies law ↪a, ani niew laściwymi czynami,

43 Naraża leś skór ↪e,
Trwoni leś maj ↪atek;
Ta, w której obj ↪eciach
Doznawa leś rozkoszy,

44 To tylko szkielet
Wyzbyty

”
ja” i w lasnej woli.

Doprawdy — tego pragniesz?
Czyż nie lepiej osi ↪agn ↪ać Wyzwolenie?

45 Czy widzia leś jej wstydliwie schylon ↪a twarz,
Zanim si l ↪a unios leś j ↪a ku [swym] oczom?
Czy spowita by la muślinem,
I nie zdo la leś jej ujrzeć?

46 S ↪epy,
Dogadzaj ↪ac twej niecierpliwości,
Obnaży ly to oblicze. Wejrzyj w nie!
Czemu uciekasz?
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47 Wcześniej ukrywa leś je
Przed cudzym wzrokiem.
Czemuż teraz, gdy pożeraj ↪a je [ptaki],
Ty, zazdrośnik, nie skrywasz [ukochanej]?

48 Widzisz, jak s ↪epy i inne [zwierz ↪eta]
Zjadaj ↪a ten kawa l mi ↪esa.
Czemu tylko ty wr ↪ecza leś kwietne girlandy, drzewo sanda lowe i ozdoby
Tej, co sta la si ↪e straw ↪a innych?

49 Nieruchome szkielety —
A jednak, patrz ↪ac na nie, wzdragasz si ↪e.
Czemu nie l ↪ekasz si ↪e cia la jak żywego trupa,
W którego wst ↪api l z ly duch179?

50 I ślina, i nieczystości
Bior ↪a si ↪e z pokarmu;
Czemuż wi ↪ec odchody masz za odrażaj ↪ace,
A ślin ↪e za przyjemn ↪a?

51 Dotyk delikatnej poduszki wypchanej bawe ln ↪a
Nie daje ci rozkoszy,
A przykrego zapachu cia la nie czujesz.
Lubieżniku, szalejesz za  lajnem!

52 Poż ↪ada leś tego cia la, gdy okrywa la je skóra,
Czemu go nie pragniesz, gdy jej nie ma?
Jeśli bez skóry na nic ci ono,
Po co je obejmować, gdy jest pokryte [skór ↪a]180?

53 Jeśli nie pragniesz nieczystości,
Po co obejmujesz innych?
Przecież to tylko kosze z kości,
Spi ↪ete musku lami i oblepione mazi ↪a cia la.

54 Ty sam pe len jesteś brudów,
Zadawalaj si ↪e tym
Z lakniony wszelkiej ohydy!
Zapomnij o innych workach z brudem181!

55
”
Kocham to cia lo” —

[Z t ↪a myśl ↪a] chcesz je widzieć i go dotykać.
Ale jak możesz go pragn ↪ać,
Skoro z natury wyzbyte jest świadomości182?
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56 Duszy, której poż ↪adasz,
Nie możesz zobaczyć ni dotkn ↪ać,
A to, co tkn ↪ać możesz — nie jest dusz ↪a.
Na cóż wi ↪ec bezsensowne obj ↪ecia?

57 Nic dziwnego, że nie rozumiesz,
Iż cia la innych s ↪a nieczyste.
Doprawdy, to zdumiewaj ↪ace,
Że nie widzisz w lasnej nieczystości!

58 O, umyśle ob l ↪akany na punkcie nieczystości,
Czemu nie patrzysz na cudowny lotos, zrodzony z bagna,
Który rozwin ↪a l si ↪e w świetle s lońca, w bezchmurny dzień?
Cóż ci ↪e tak cieszy w koszu z brudem?

59 Jeśli nie chcesz dotykać
Ziemi zbrukanej nieczystościami,
Czemu pragniesz dotykać cia la,
Z którego s ↪a wydalane?

60 Jeśli nie poci ↪agaj ↪a ci ↪e nieczystości,
Dlaczego obejmujesz innych,
Przyby lych na świat z nieczystego miejsca,
Zrodzonych z nieczystego nasienia i wykarmionych nieczystościami?

61 Czy brudnego robaka powsta lego z  lajna
Nie pragniesz tylko dlatego, że ma ly?
Widocznie tak, skoro pragniesz cia la
Z lożonego z masy brudów i z brudu zrodzonego!

62 Nie tylko nie czujesz wstr ↪etu
Do w lasnego brudu,
Lecz, ow ladni ↪ety nami ↪etności ↪a do nieczystego,
Poż ↪adasz innych worków z brudem.

63 Nawet takie cudowne jad lo,
Jak kamfora, ryż i przyprawy,
Plugawi ↪a ziemi ↪e,
Gdy wypluć je z ust.

64 Nieczystość cia l jest oczywista.
Lecz jeśli masz w ↪atpliwości,
Spójrz na ohydne cia la innych,
Rzucone tam, gdzie pali si ↪e trupy.
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65 Cia lo odarte ze skóry
Napawa odraz ↪a.
Jak można, wiedz ↪ac to,
Nadal mieć do niego poci ↪ag?

66 Zapach, który wydziela cia lo,
To zapach sanda lowca — nic wi ↪ecej.
Dlaczego pragniesz cia la
Z powodu zapachu, który do niego nie należy?

67 Czy, skoro z natury cia lo śmierdzi,
Nie lepiej porzucić poci ↪ag do niego?
Czemu ludzie znajduj ↪a rozkosz w bezużytecznym ciele,
Namaszczaj ↪ac je pachnid lami?

68 Skoro ta mi la woń należy do sanda lowca,
Czy cia lo jest jego źród lem?
Dlaczego cudze cia la poci ↪agaj ↪a nas
Zapachami, które do nich nie należ ↪a?

69 Jeśli nagie cia lo w naturalnym stanie,
Z d lugimi paznokciami i w losami,
Z pożó lk lymi, śmierdz ↪acymi z ↪ebami
I z woni ↪a brudu budzi tylko wstr ↪et,

70 Po co pucujesz je z takim zapa lem,
Jakbyś czyści l miecz, który ci ↪e porazi?
Ziemi ↪e i tak n ↪ekaj ↪a szaleństwa
Z woli tych, którzy żarliwie oszukuj ↪a siebie samych.

71 Widz ↪ac cia la w krematorium,
Czujesz odraz ↪e,
A przy tym znajdujesz radość w osadach-cmentarzach,
Przepe lnionych żywymi szkieletami.

72 Chociaż cia lo kobiece pe lne jest nieczystości,
Nie otrzymasz go w darze.
Dla niego wycieńczasz si ↪e prac ↪a,
M ↪eczysz w piek lach i innych światach.

73 Dziecko nie może zdobyć dóbr. Czyż może być szcz ↪eśliwe?
Cóż za przyjemność z m lodości?
Przemija na zdobywaniu pieni ↪edzy.
A na cóż starcowi uciechy cia la?
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74 S ↪a ludzie pe lni wyst ↪epnych pragnień,
Ca lymi dniami pracuj ↪a do upad lego,
A wieczorem, wróciwszy do domu,
Padaj ↪a z nóg i śpi ↪a jak zabici.

75 Inni, wyruszaj ↪a na wypraw ↪e
I cierpi ↪a na obczyźnie.
Latami nie widz ↪ac żon i dzieci,
Usychaj ↪a z t ↪esknoty.

76 Zaślepieni ż ↪adz ↪a,
Sprzedaj ↪a siebie za to,
Czego i tak nie dostan ↪a,
Pracuj ↪ac na innych, życie swe trac ↪a na próżno.

77 Żony najemników,
Stale na czyichś us lugach,
Rodz ↪a dzieci pod drzewami
W dzikich lasach.

78 Szukaj ↪ac środków do życia,
M ↪eżczyźni id ↪a na wojn ↪e i nadstawiaj ↪a g lowy.
Mile  lechcz ↪ac pych ↪e, id ↪a na s lużb ↪e.
O, jakże śmieszni s ↪a ci g lupcy — niewolnicy pragnień!

79 Dla pragnień jednemu — utn ↪a cz lonki,
Drugiego — nabij ↪a na pal,
Trzeciego — spal ↪a,
Czwartego — zak luj ↪a sztyletami.

80 Wiedz, że w bogactwie jest nieszcz ↪eść bez miary,
Bo cierpienie towarzyszy jego zdobyciu, ochronie i utracie.
Ci, których umys l odci ↪aga przywi ↪azanie do bogactwa,
Nie mog ↪a osi ↪agn ↪ać wyzwolenia z udr ↪eki bytu.

81 Tak jak byd lu ci ↪agn ↪acemu wóz
Uda si ↪e chwycić jeno źdźb lo trawy,
Tak i ludziom, ogarni ↪etym pragnieniami,
Przypada w udziale ci ↪eżka dola i ma lo przyjemności.

82 Dla chwil zadowolenia
Dost ↪epnych nawet byd lu
Nieszcz ↪eśni puszczaj ↪a z wiatrem
Rzadkie i cenne odrodzenie.
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83 Ludzie dokonuj ↪a niewiarygodnych wysi lków
Dla śmiertelnej pow loki,
Która nieuchronnie umrze i
Pogr ↪aży si ↪e w piekle i innych światach183.

84 Milionowa cz ↪eść tych trudów starczy,
By osi ↪agn ↪ać Przebudzenie.
Niewolnicy pragnień cierpi ↪a bardziej niż pod ↪ażaj ↪acy Drog ↪a,
Ale Oświecenia nie dost ↪api ↪a.

85 I miecz, i piek lo, i ogień,
I upadek w przepaść, i wrogowie —
Wszystko to nic w porównaniu z pragnieniami.
Pomyśl tylko o m ↪ekach piekielnych światów!

86 Przepe lniony odraz ↪a do pragnień,
Znajdź ukojenie w samotności,
W zacisznych lasach,
Gdzie nie ma sporów ni waśni.

87 Szcz ↪eśliwcy, muskani cichym i  lagodnym leśnym wietrzykiem,
W↪edruj ↪a po górskich tarasach przestronnych jak pa lace,
Ch lodzi ich sanda lowy balsam ksi ↪eżycowej poświaty.
Rozmyślaj ↪a, jak przynieść pożytek innym.

88 W pustych domach, u stóp drzew, w grotach
Żyj ↪a, jak dusza zapragnie,
Nie musz ↪a strzec dobytku
I nie znaj ↪a trosk.

89 Pos luszni tylko w lasnej woli, bez przywi ↪azań,
Nieskr ↪epowani żadnymi wi ↪ezami,
Smakuj ↪a b logości,
Której nawet Indra — w ladca bogów — rzadko dost ↪epuje.

90 Tak czy inaczej
Rozważ zalety odosobnienia,
A kiedy uspokoisz bez ladne myśli,
Rozwiń doskona l ↪a Bodhiczitt ↪e.

91 Nade wszystko bacznie obserwuj
Równość siebie i innych, myśl ↪ac:

”
Wszystkie istoty jednako odczuwaj ↪a cierpienie i szcz ↪eście.
Musz ↪e je chronić jak w lasn ↪a skór ↪e”.184
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92 Cia lo, [choć] podzielone na r ↪ece i inne cz ↪eści,
Chronimy jak jedn ↪a ca lość.
Tak samo chroń świat podzielony na odr ↪ebne istoty,
Ale jednolity w szcz ↪eściu i cierpieniu.

93 Moje cierpienie
Nie szkodzi cia lom innych istot,
Lecz dla mnie jest nieznośne
Bo przywi ↪aza lem si ↪e do w lasnego

”
ja”.

94 Nie mog ↪e też odczuć
Cudzego cierpienia,
Choć inni z trudem je znosz ↪a,
Przywi ↪azani do w lasnego

”
ja”.

95 Powinienem uwolnić innych od cierpień,
Bo ich cierpienie nie różni si ↪e od mego.
Powinienem pomagać innym,
Bo to istoty takie same jak ja.

96 Skoro i ja, i inni
Jednako pragniemy szcz ↪eścia,
Co szczególnego jest we mnie?
Czemu domagam si ↪e szcz ↪eścia tylko dla siebie?

97 Skoro i ja, i inni
Jednako boimy si ↪e cierpienia,
Co szczególnego jest we mnie?
Czemu chroni ↪e siebie, a nie innych?185

98 Jeśli nie chroni ↪e ich przed cierpieniem,
Bo ich udr ↪eki mi nie szkodz ↪a,
Dlaczego mam chronić si ↪e przed przysz lym cierpieniem,
Skoro teraz mi nie dokucza?

99 B l ↪edem jest s ↪adzić, że
To w laśnie mnie przypadnie nadchodz ↪ace cierpienie,
Bowiem jeden cz lowiek umiera,
A ca lkiem inny si ↪e rodzi.

100 Uważasz, że cierpi ↪acy sam
Powinien chronić si ↪e przed cierpieniem?
Skoro ból w nodze — to nie ból w r ↪ece,
Po co r ↪eka chroni nog ↪e?
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101 Powiadasz:
”
Choć to niem ↪adre,

Dzieje si ↪e tak przez chwytania si ↪e ja”.
Lecz to, co nierozs ↪adne dla ciebie i innych,
Należy ze wszystkich si l odrzucać.

102 Strumień umys lu podobny do różańca,
I zbiór elementów podobny armii, s ↪a nierealne.
A skoro cierpi ↪ace

”
ja” nie istnieje,

Do kogo należy cierpienie?186

103 Skoro nie ma cierpi ↪acego [
”

ja”],
To nie można dzielić cierpienia na moje i cudze.
Cierpienie trzeba usun ↪ać tylko dlatego, że jest.
Czy mog ↪a tu być jakieś ograniczenia?

104
”
Po, co zapobiegać cierpieniu wszystkich istot?”

Bez w ↪atpienia
Jeśli usuwać je, to usuwać bez reszty —
Inaczej nie warto usuwać ni swoich, ni cudzych cierpień.

105
”
Skoro wspó lczucie pot ↪eguje cierpienie,

Po co z zapa lem je piel ↪egnować?”.
Zastanów si ↪e nad ziemskimi m ↪ekami:
Czy duże jest cierpienie wywo lane wspó lczuciem?

106 Kiedy cierpienie jednego
Może po lożyć kres cierpieniom wielu,
Mi losierny oddaje si ↪e m ↪ece
Przez wzgl ↪ad na siebie i innych.

107 Wi ↪ec Supuszpaczandra,
Choć wiedzia l, jak rozgniewa si ↪e król,
Wzi ↪a l na siebie m ↪eki,
Aby wielu uchronić od cierpień187.

108 Ten, kto tak nastroi l sw ↪a świadomość,
Znajduje radość w kojeniu cudzych cierpień,
Zanurzy si ↪e w piek lo Awiczi
Tak ch ↪etnie, jak dzika g ↪eś w staw lotosowy.

109 A jeśli oceanem radości stanie si ↪e
Wyzwolenie wszystkich istot,
Czy to dla ciebie za ma lo?
Czemu pragniesz wyzwolenia tylko dla siebie?
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110 Pracuj ↪ac dla dobra innych,
Nie b ↪adź wynios ly i nie uważaj, żeś wyj ↪atkowy.
Nie czekaj na dojrzewaj ↪ace owoce dzia lań,
D ↪aż do jedynego celu — pożytku innym.

111 Tak, jak siebie ochraniam
Przed najmniejszymi nieprzyjemnościami,
Tak samo powinienem wzbudzić w sobie
Wspó lczucie dla innych i otaczać ich opiek ↪a.

112 sprawia, że za swoje ja
Uważam krople spermy i krwi rodziców,
Choć zrodzona z nich istota
Nie ma samoistnej podstawy188.

113 nie uznać za swoje
Cia l innych istot,
Skoro nietrudno ustalić,
Że moje cia lo nie należy do mnie?

114 że ja obci ↪ażone jest wadami,
A inni to ocean doskona lości,
Rozmyślaj o wyrzeczeniu si ↪e tożsamości
I o mi lości do innych stworzeń.

115 Cenimy r ↪ece i inne cz lonki,
Bo s ↪a to cz ↪eści naszego cia la.
Czemu nie cenimy wszystkich istot,
Skoro s ↪a cz ↪eści ↪a tego świata?

116 Myśl o ja przez wzgl ↪ad na niesamoistne cia lo
Pojawia si ↪e z przyzwyczajenia.
Czemuż nie zaszczepić nawyku
Widzenia si ↪e w innych istotach?

117 Pracuj ↪ac dla dobra innych,
Nie b ↪adź wynios ly i nie miej si ↪e za wyj ↪atek:
Przecież nie oczekujemy nagród,
Gdy zdobywamy dla siebie jedzenie?

118 Tak samo, jak ochraniasz si ↪e
Przed bólem, smutkiem i podobnymi rzeczami,
Piel ↪egnuj w sobie wspó lczucie dla innych
I staraj si ↪e otaczać ich opiek ↪a.
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119 Tak oto opiekun Awalokita
Obdarzy l swe imi ↪e moc ↪a
Zdoln ↪a oddalać wszelkie l ↪eki,
Nawet l ↪ek przed t lumem ludzi189.

120 Nie poddawaj si ↪e trudnościom.
Przyzwyczajenie sprawia, że
Ludzie t ↪eskni ↪a nawet za tym,
Którego imi ↪e budzi lo strach190.

121 Każdy, kto pragnie pr ↪edko wyzwolić
Innych i siebie z kr ↪egu sansary,
Musi dotrzeć do najwi ↪ekszej tajemnicy —
Medytacji o zamianie siebie na innych191.

122 Z powodu silnego przywi ↪azania do ja
Nawet niewielkie zagrożenie wyzwala strach.
Czy nie lepiej znienawidzić je
Jak wroga, który napawa l ↪ekiem?

123 Ten, kto zabija ptaki, ryby i jelenie,
Kto zastawia sid la,
Pragn ↪ac unikn ↪ać choroby,
Pragnienia i g lodu,

124 Kto dla korzyści i honorów
Zabija rodziców
I kradnie w lasność Trzech Klejnotów,
Ten sp lonie w p lomieniach piek la Awiczi.

125 Czy m ↪edrzec zechce
Ochraniać i czcić ja?
Czy warto je wielbić?
Nie lepiej widzieć w nim wroga?

126
”
Co b ↪ed ↪e jeść, jeśli oddam?” —

Oto interesowność z lych duchów.

”
Co oddam, jeśli zjem?” —

Oto bezinteresowność godna w ladcy bogów.

127 Jeśli dla w lasnej korzyści przysparzasz z la innym,
B ↪edziesz cierpieć w piek lach i innych niższych światach.
Ale jeśli przez wzgl ↪ad na innych szkodzisz sobie,
Osi ↪agniesz to, co najdoskonalsze.
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128 Jeśli zapragniesz wywyższenia,
Odrodzisz si ↪e n ↪edzarzem i g lupcem w z lych światach,
Ale jeśli życzysz s lawy innym,
Odrodzisz si ↪e w b logos lawionych światach, uwielbiany i m ↪adry.

129 Jeśli b ↪edziesz wykorzystywać innych do w lasnych celów,
Sam b ↪edziesz us lugiwać,
Ale jeśli b ↪edziesz s luży l innym,
Zostaniesz panem.

130 Każde b logos lawieństwo tego świata
Wynika z d ↪ażenia, aby przynieść szcz ↪eście innym,
Wszystkie cierpienia świata tego
Wynikaj ↪a z d ↪ażeń do w lasnego szcz ↪eścia.

131 Po co darmo strz ↪epić j ↪ezyk?
G lupcy d ↪aż ↪a do w lasnej wygody,
A Buddowie przynosz ↪a pożytek innym.
Spójrz po prostu na różnic ↪e!

132 Jeśli nie zamienisz swego szcz ↪eścia
Na cierpienia innych istot,
Nie zdo lasz osi ↪agn ↪ać stanu Buddy,
Wi ↪ec sk ↪ad w kr ↪egu sansary weźmie si ↪e szcz ↪eście?

133 Co dopiero mówić o kolejnych wcieleniach:
Nawet w tym życiu s luga, który nie pracuje,
I w laściciel, który nie p laci,
Nie mog ↪a spe lnić pragnień.

134 Nie dbaj ↪ac o szcz ↪eście swe nawzajem
I odmawiaj ↪ac b logos lawieństw w tym i przysz lym życiu,
Prymitywni ludzie skazuj ↪a si ↪e na cierpienia bez miary,
I szkodz ↪a jeden drugiemu.

135 Wszystkie nieszcz ↪eścia tego świata,
Różne cierpienia i l ↪eki
Powstaj ↪a z powodu chwytania si ↪e ja.
Po co mi ten krwiożerczy demon?

136 Jeśli nie odtr ↪acisz ja,
Nie zdo lasz unikn ↪ać cierpień,
Tak jak nie unikniesz oparzeń,
Jeśli nie ugasisz ognia.
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137 Zatem by z lagodzić swe cierpienia
I uśmierzyć m ↪eki innych,
Oddam siebie innym istotom
I b ↪ed ↪e dbać o nie jak o siebie samego.

138 O, umyśle zdecyduj:

”
Ja poddanym innych”.

Odt ↪ad nie myśl o niczym,
Prócz pomyślności wszystkich żywych.

139 Moje oczy należ ↪a do innych,
Nie wypada nimi szukać w lasnych wygód.
Moje r ↪ece i inne cz lonki należ ↪a do innych,
Nie wypada nimi starać si ↪e o w lasn ↪a pomyślność192.

140 Dlatego, podporz ↪adkowuj ↪ac si ↪e czuj ↪acym istotom,
Wszystko, co ujrz ↪e na w lasnym ciele,
Sam mu odbior ↪e
I użyj ↪e tego dla dobra innych.

141 Postaw na swoim miejscu niższe, równe i wyższe istoty,
A siebie na miejscu innych;
Skup swój umys l na pysze, zazdrości i zawísci,
Uwolnij go od w ↪edrówek myśli193.

142 Jego szanuj ↪a, a nie mnie.
Ja nie dorobi lem si ↪e tyle, co on.
Jego chwal ↪a, a mnie rugaj ↪a.
On jest szcz ↪eśliwy, a ja cierpi ↪e.

143 Ja trudz ↪e si ↪e i mozol ↪e,
A on tkwi bezczynnie.
On — wielki świata tego,
Ja zaś — n ↪edzarz wyzbyty godności.

144 Ale czy jest ktoś ca lkiem bez zalet?
Każdy je ma.
W porównaniu z jednymi jestem n ↪edzarzem,
W porównaniu z innymi — wielki.

145 Nie z w lasnej woli, lecz z powodu kleśa
Zachwia la si ↪e moja moralność i pogl ↪ady.
Marz ↪e o uzdrowieniu
I nawet ból znieść si ↪e godz ↪e.
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146 Lecz jeśli on nie zdo la mnie uleczyć,
Dlaczego mn ↪a gardzi?
Chociaż zalet mu nie brak,
Jak ↪a mam z nich korzyść?

147 On nie żywi wspó lczucia dla tych,
Którzy tkwi ↪a w jadowitej paszczy z lego losu.
Che lpi si ↪e swoimi zaletami
I pragnie przewyższyć m ↪edrców.

148 A kiedy uzna kogoś za równego sobie,
Stara si ↪e dowieść swej wyższości,
Zdobywaj ↪ac bogactwo i zaszczyty
Za cen ↪e rozwodów i k lótni.

149 Gdyby wszyscy ludzie na świecie
Dowiedzieli si ↪e o moich zaletach,
Nikt by nawet nie s lucha l
jego przymiotach.

150 Gdyby moje wady by ly ukryte przed ludzkim wzrokiem
Szanowaliby mnie, a nie jego.
Mnie przypad lyby bogactwa,
Wychwalaliby mnie, a nie jego.

151 Z radości ↪a spogl ↪ada lbym na niego —
Poniżonego,
Pogardzanego,
Wyśmianego przez wszystkich.

152 I temu n ↪edznikowi
Przysz lo na myśl mierzyć si ↪e ze mn ↪a!
Gdzie mu równać si ↪e ze mn ↪a
Szko lami, urod ↪a, m ↪adrości ↪a, rodem i maj ↪atkiem?

153 S lysz ↪ac, jak ludzie wsz ↪edzie
Wychwalaj ↪a moje zalety,
B ↪ed ↪e drżeć z zachwytu
I napawać si ↪e szcz ↪eściem.

154 Jeśli ma maj ↪atek,
Si l ↪a go odbior ↪e.
Jeśli b ↪edzie na mnie pracowa l,
Zarobi tylko na chleb.
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155 Szcz ↪eście mu odbior ↪e,
Skazuj ↪ac na cierpienie,
Bo setki razy w sansarze
Przynosi l mi szkod ↪e.

156 W ci ↪agu niezliczonych kalp
Ty, mój umyśle,
Myśla leś tylko o w lasnej pomyślności.
Lecz za niewiarygodne wysi lki
Dosta leś tylko cierpienie.

157 Wi ↪ec b lagam ci ↪e, nie zwlekaj
I zamień siebie na innych.
Sam zobaczysz, że to droga do doskona lości,
Bo s lowo M ↪edrca jest niepodważalne.

158 Gdybyś wcześniej tak post ↪epowa l,
Nie przypad laby ci ta dola,
Nie omin ↪e lyby ci ↪e
B logos lawieństwa i doskona lość Buddów.

159 Skoro wi ↪ec uważasz za w lasne
Krople spermy i krwi rodziców,
Naucz si ↪e tak samo
Spogl ↪adać na innych.

160 B ↪ed ↪ac szpiegiem wszystkich istot,
Skradnij temu cia lu
Wszystko, co na nim odkryjesz
I wykorzystaj dla ich dobra.

161
”
Ja szcz ↪eśliwy, a ktoś nie.

Ja wspania ly, a ktoś marny.
On pracuje, ja odpoczywam” —
Tak wzbudź zawísć do siebie samego194.

162 Zrezygnuj ze swego szcz ↪eścia
I przejmij cierpienia innych.

”
Czemu to robi ↪e?” —

Sprawdzaj tak, czy nie ma w tobie wad.

163 Bierz na siebie cudze winy.
Jeśli sam pope lnisz
Najmniejsze przewinienie,
Przyznaj si ↪e do tego przed Wielkim M ↪edrcem195.
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164 Wys lawiaj innych,
Niech w promieniach ich s lawy twoja s lawa zblaknie.
Tak jak najpodlejszy s luga
Pracuj dla dobra żyj ↪acych.

165 Nie pozwól, by chwalono zalety,
Które masz przypadkiem, boś pe len wad.
Post ↪epuj tak,
Aby nikt nie dowiedzia l si ↪e o twych cnotach.

166 Jednym s lowem wszelkie z lo
Które wyrz ↪adzi leś innym dla w lasnej wygody,
Niech spadnie na ciebie
Dla dobra czuj ↪acych istot.

167 Nie pozwól sobie na
W ladczość i zarozumialstwo,
B ↪adź skromny, nieśmia ly i powści ↪agliwy
Jak m loda żona.

168 Tak post ↪epuj! Takim pozostań!
Tego nie czyń! —
Trzymaj si ↪e w ryzach.
Nie us luchasz? Poddaj si ↪e karze.

169 Jeśli jednak, umyśle, b ↪edziesz post ↪epować
Wbrew wszystkiemu, co tu powiedziano,
Znajd ↪e na ciebie sposób,
Bo jesteś siedliskiem wszelkiego z la.

170 Gdzie si ↪e ukryjesz?
Widz ↪e ci ↪e na wylot
I zdo lam przytrzeć ci rogów.
Min ↪a l czas twoich zwyci ↪estw!

171
”
I tak b ↪ed ↪e myśla l o w lasnej korzyści” —

T↪e nadziej ↪e przyjdzie ci porzucić.
Sprzeda lem ci ↪e innym,
Zatem s luż im i nie martw si ↪e!

172 Jeśli przez lekkomyślność
Nie oddam ci ↪e czuj ↪acym istotom,
Ty bez w ↪atpienia oddasz mnie
Strażnikom piek la.
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173 Wiele razy wyda leś mnie im,
I d lugo trwa ly me udr ↪eki,
Pami ↪etaj ↪ac, jak by lem zdruzgotany,
Zniwecz ↪e teraz twe knowania.

174 Jeśli pragniesz szcz ↪eścia,
Nie szukaj go tylko dla siebie;
Jeśli chcesz siebie uchronić,
Stale ochraniaj innych.

175 Im bardziej troszczymy si ↪e o
w lasne cia lo,
Tym s labsze i bardziej kapryśne
Si ↪e staje.

176 Kiedy stanie si ↪e w ↪at le i ża losne
Nikt na ziemi
Nie b ↪edzie móg l spe lnić jego życzeń.
Jakże zdo lam je zaspokoić?

177 Ten, kto pragnie nieziszczalnego,
Poznaje rozpacz i zyskuje kleśa.
Ten, kto żyje bez oczekiwań,
Robi post ↪epy we wszystkim.

178 Zatem nie pob lażaj
Rosn ↪acym zachciankom cia la,
Bo brak przywi ↪azania do pokus —
To najlepsze, co możesz zyskać.

179 To cia lo, brudne i wstr ↪etne,
Obróci si ↪e w proch.
Inni ponios ↪a je, znieruchomia le.
Dlaczego uważasz, że jest tob ↪a?

180 Czy jest żywe, czy martwe,
Jaki pożytek z tego mechanizmu?
Czym różni si ↪e ono od grudki ziemi?
Czemu nie przestaniesz chwytać si ↪e ja?

181 Przywi ↪azany do cia la
Przysparzasz sobie zb ↪ednych cierpień.
Jak można je lubić lub nienawidzić:
Przecież jest jak kawa lek drewna?
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182 Czy otaczam je trosk ↪a,
Czy pożeraj ↪a je s ↪epy,
Nie czuje ono ani poci ↪agu, ani odrazy.
Czemuż wi ↪ec przywi ↪aza lem si ↪e do niego?

183 Jeśli cia lo nie gniewa si ↪e, gdy je poniżaj ↪a,
I nie odczuwa zadowolenia, gdy je chwal ↪a,
Czemu wci ↪aż
Siebie zadr ↪eczam?

184 Tych, co lubi ↪a me cia lo,
Zw ↪a moimi przyjació lmi.
Skoro wszyscy lubi ↪a swe cia la,
Czemu nie lubi ↪e innych196?

185 Dlatego też, porzuciwszy przywi ↪azanie,
Oddam swe cia lo dla dobra istot.
Choć ma ono wiele wad,
Jest niezb ↪edne, by osi ↪agn ↪ać ten cel.

186 Dość już próżnych zachowań!
Przywo luj ↪ac wskazania dyscypliny,
Odrzuc ↪e ospa lość i lenistwo;
Pójd ↪e śladami m ↪edrców197.

187 By zniszczyć zaciemnienia,
B ↪ed ↪e stale koncentrować umys l
Na doskona lym obiekcie,
Wycofuj ↪ac go z b l ↪ednych ścieżek.

Taki jest ósmy rozdzia l Bodhiczaria-awatara, zatytu lowany Paramita medytacji.
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Przypisy

172Skr. dhyana-paramita. Warianty t lumaczenia: koncentracja, skupienie

173Geshe Kelsang Gyatso, w. 226, tak komentuje ten wiersz:
”
Dlaczego jesteśmy przy-

wi ↪azani do doczesnego życia? Po pierwsze dlatego, że chwytamy si ↪e ’ja’. St ↪ad bierze si ↪e
myśli mój przyjaciel, moja rodzina, moje mienie itd., zatem źród lem każdego przywi ↪aza-
nia jest nasze prymitywne chwytanie si ↪e swego ’ja’. W zwi ↪azku z tym należy s ↪adzić, że
jeśli chcemy osi ↪agn ↪ać śamat ↪e, musimy raz na zawsze uwolnić si ↪e od tego chwytania, Tak
jednak nie jest. Rozmyślaj ↪ac o z lych stronach naszego przywi ↪azania do rodziny, dobytku
itd., możemy na jakís czas porzucić to chwytanie. Wystarczy to, aby rozwin ↪ać skupienie.
Ca lkowite wyzbycie si ↪e chwytania ja nast ↪epuje tylko wraz z rozwini ↪eciem m ↪adrości, któr ↪a
rozwija si ↪e przy pomocy śamaty.

174Geshe Kelsang Gyatso, w. 226, tak komentuje ten wiersz:
”
Najwyższy środek przeciw

przywi ↪azaniu i wszystkim innym kleśa to m ↪adrość, pozwalaj ↪aca urzeczywistnić pustk ↪e —
prawdziw ↪a natur ↪e zjawisk. M ↪adrość t ↪e zdobywa si ↪e z pomoc ↪a śamaty. Jeśli chcemy osi ↪a-
gn ↪ać śamat ↪e, musimy na jakís czas uwolnić si ↪e od zwyk lego przywi ↪azania do ziemskiego
życia. Jeśli nie przedsi ↪eweźmiemy tych czasowych środków, nigdy nie zdo lamy ca lkowicie
uwolnić si ↪e od cierpień i pomagać innym istotom”.

175Zgodnie z Paňjikâ w. 138, zwykli ludzie to ci, którzy nie s ↪a ariami, i którzy nie
osi ↪agn ↪eli bezpośredniego urzeczywistnienia pustki.

176Tyb.:
”
Bo nie s ↪a zdolni przysporzyć mi dobra, a ja nie mog ↪e przynieść im pożytku”.

177mDe.bzhin gshegs.pa thams.cad kyi yul.la ’jug.pa, Thog., c. 157:
”
Tak jak dzikie

zwierz ↪eta nie mog ↪a być szcz ↪eśliwe w ludzkim t lumie, tak nie można znaleźć zadowolenia
w obcowaniu z g lupimi istotami”.

178Tego wiersza brak w tybetańskim przek ladzie.

179W tybetańskim wariancie tekstu zamiast wiersza 48 jest wiersz, porównywalny z wier-
szem 51 sanskryckiego orygina lu.

180W tybetańskim wariancie tekstu ten wiersz zast ↪apiono innym:
”
Niezdolni zaspokoić

swe pragnienia, g lupi, poż ↪adliwi i zepsuci ludzie z loszcz ↪a si ↪e na poduszk ↪e, choć jest mi ↪ekka
w dotyku”.

181Tyb.:
”
W tobie samym pe lno nieczystości i ci ↪agle masz z nimi do czynienia, lecz, skory

do wszelkiej nieprawości, pragniesz innych worków z brudem”.

182Tyb.:
”
czemu nie pragniesz zw lok [martwego cia la], które z natury wyzbyte jest życia?”

183Tyb.:
”
Pragnienia bez w ↪atpienia znikn ↪a, a istoty odrodz ↪a si ↪e w piekle i innych niższych

światach. Tak oto bezustannie wyniszczamy si ↪e dla marności”.

184W wierszach 90-98 opisana jest medytacja nad równości ↪a siebie i innych. Szczegó lowe
wyjaśnienia zamieszczono w Dodatku.
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185Ten wiersz oraz wiersze 97, 98, 100, 101a, 104, 107, 108, 109 można również napotkać
w Shiksha Samuccaya (Bendall and Rouse, s. 315-317).

186Strumień świadomości (skr. santana) — kolejność momentów świadomości, które two-
rz ↪a świadomość jednostki. Zbiór elementów (skr. samudaya, dos l.

”
wspó lpowstawanie”) —

termin oznaczaj ↪acy zbiór odr ↪ebnych elementów, które przyjmuje si ↪e za jedn ↪a ca lość. Przy-
k ladem zbioru elementów może być cia lo. Strumień świadomości w po l ↪aczeniu ze zbiorem
elementów (cia lem) b l ↪ednie uważa si ↪e za niezmienne ja. Ani strumień świadomości, ani
zbiór elementów nie posiada prawdziwie niezależnego bytu. Zatem, nie istnieje też

”
ja” —

podmiot cierpień.

187Żywot Supuszpaczandry przedstawiono w rozdziale 35 Samadhiradża-sutry. Mnich
Spuszpaczandra uda l si ↪e do krainy barbarzyńców wbrew ostrzeżeniom przyjació l-
mnichów. Dotar l do stolicy i zacz ↪a l g losić nauki. T lumy ludzi zbiera ly si ↪e wokó l niego,
wśród nich bliscy i poddani króla — jego dzieci, żony i ministrowie. Supuszpaczandra
przekaza l im nauki. Król Szuradata by l zazdrosny o urok mnicha, kiedy widzia l, swoje
zas luchane żony i dzieci okazuj ↪ace mnichowi szacunek i lekceważ ↪ace bogactwa, którymi
król je otoczy l. Szuradata rozkaza l swym synom zabić mnicha, lecz oni odmówili i na
wszelkie sposoby starali si ↪e odwieść ojca od tak nikczemnego czynu. Król znalaz l jed-
nak zbira, który ch ↪etnie por ↪aba l mnicha na kawa lki. W ladca zaj ↪a l si ↪e swymi zwyk lymi
sprawami. Po tygodniu ujrza l przypadkiem poćwiartowane cia lo mnicha. Szcz ↪atki nawet
nie pociemnia ly, jakby dopiero co go zabito. Szuradata poczu l skruch ↪e, bo zrozumia l, że
unicestwi l cz lowieka niezwyk lego. Zacz ↪a l g lośno szlochać, myśl ↪ac o swej strasznej zbrodni,
nieuchronnym piekle i s lysz ↪ac p lacz bogów zebranych wokó l cia la mnicha. Wyzna l sw ↪a
win ↪e przed Sangh ↪a i przed śmierci ↪a zwróci l si ↪e do Buddy o schronienie.

188Zgodnie ze staroindyjsk ↪a fizjologi ↪a istota powstaje ze spermy ojca i krwi matki.

189Gandawjuha-sutra, Tog., w. 180:
”
Niechaj trzykrotne przywo lanie mego imienia oddali

l ↪eki tego, kto doświadcza niepokoju w otoczeniu ludzi”.

190Geshe Kelsang Gyatso, w. 226 komentuje:
”
Choć pocz ↪atkowo trudno osi ↪agn ↪ać bieg lość

w praktyce zamiany siebie na innych, nie należy popadać w przygn ↪ebienie i tracić nadziei.
Jeśli stale wykonujemy t ↪e praktyk ↪e, na pewno nam si ↪e uda. Wyobraźmy sobie cz lowieka,
którego przez wiele lat uważalísmy za wroga. W tym roku wszystko jednak si ↪e zmieni lo:
tak si ↪e zaprzyjaźnilísmy, że rozstanie sprawia nam żal. Co spowodowa lo t ↪e zdumiewaj ↪ac ↪a
przemian ↪e? Wszystkiemu winna si la przyzwyczajenia. Jeśli z czasem potrafimy pokochać
najwi ↪ekszego wroga, możemy też opanować praktyk ↪e zamiany siebie na innych”.

191Praktyka zamiany siebie na innych opisana w wierszach 141-154; patrz też Dodatek
II.

192Tyb.:
”
Nie wolno zdobywać pomyślności przy pomocy oczu i innych organów odda-

nych na s lużb ↪e innym. I nie wolno wyrz ↪adzać innym istotom krzywdy z pomoc ↪a oczu
i innych organów”.

193W strofach 141-154 opisana jest praktyka zamiany swego ja na innych. Ja — to

— 105 —



Rozdzia l VIII Przypisy

wszystkie żywe istoty, a on — to w lasna osoba. Zwrotki 141-146 zawieraj ↪a rozważania
o zawísci, strofy 147-150 — o zazdrości, 151-154 — rozważania o pysze. Szczegó lowe
wyjaśnienia, patrz Dodatek II.

194Patrz: Medytacja o zawísci w dodatku II.

195Tyb.:
”
przyznaj si ↪e do tego przed mnóstwem ludzi”.

196Tych, co lubi ↪a to cia lo nazywamy przyjació lmi. Otaczamy ich opiek ↪a, poświ ↪ecamy im
uwag ↪e. Cia lo to jednak nie należy do nas, to tylko po l ↪aczenie komórek krwi i spermy innych
istot, naszych rodziców (patrz w. 111, rozdz. VIII). Cia lo nasze, wyzbyte rzeczywistego
istnienia, niczym nie różni si ↪e od cia l innych istot. Wszystkie istoty lubi ↪a swoje cia la,
dlaczego wi ↪ec nie otaczamy opiek ↪a i uwag ↪a cia l innych istot?

197W tybetańskim przek ladzie po tym wierszu nast ↪epuje jeszcze jeden, którego nie ma
w sanskryckim oryginale:

”
Tak jak mi losierni Synowie Zwyci ↪ezcy b ↪ed ↪e cierpliwie wype lniać

swe powinność. Czy kiedyś nast ↪api koniec moich m ↪eczarni, jeśli nie b ↪ed ↪e si ↪e stara l dniem
i noc ↪a?”.

— 106 —



Rozdzia l IX Paramita m ↪adrości

Rozdzia l IX

Paramita m
↪
adrości198

2 Wszystkie te [paramity]
Przedstawi l Muni by [osi ↪agn ↪ać] m ↪adrość.
Niechaj wi ↪ec rozwinie m ↪adrość
Ten, kto pragnie usun ↪ać cierpienia.

3 Wzgl ↪edna i najwyższa [prawda],
Oto dwa rodzaje rzeczywistości.
Najwyższa rzeczywistość [jest] nieosi ↪agalna dla rozumu,
Bowiem rozum zw ↪a wzgl ↪ednym.

4 Dlatego też ludzie dziel ↪a si ↪e na dwa typy:
Joginów i zwyk lych ludzi.
Przekonania zwyk lych ludzi
Podważa [doświadczenie] joginów.

5 Z powodu różnicy w stopniu poznania
Najwyżsi jogini podważaj ↪a [pogl ↪ady] niższych,
Ale jedni i drudzy stosuj ↪a te same przyk lady199

Niezależnie od tego, co chc ↪a udowodnić.

6 Postrzegaj ↪ac zjawiska, zwykli ludzie
Uważaj ↪a je za realne, nie zaś za z ludne.
W laśnie na tym polega różnica
Mi ↪edzy joginami a zwyk lymi ludźmi.

7 Nawet istnienie obiektów świadomości zmys lowej, na przyk lad form,
Ustala si ↪e moc ↪a powszechnej zgody, a nie rzetelnej wiedzy.
Taka zgodność jest równie bezpodstawna,
Co ogólnie przyj ↪ete widzenie nieczystego czystym.

8 Aby przybliżyć zwyk lych ludzi do zrozumienia,
Opiekun naucza l o

”
rzeczach”200.

W istocie nie s ↪a one [nawet] chwilowe, a jeśli [s ↪a chwilowe] warunkowo,
To widać w tym sprzeczność.

9 We wzgl ↪ednej prawdzie joginów nie ma sprzeczności,
Bo [lepiej] niż zwykli ludzie poznali rzeczywistość.
Gdyby by lo inaczej, zwykli ludzie mogliby podważyć
Przekonanie [joginów] o nieczystości kobiecego cia la.

10
”
Czyż iluzoryczny Zwyci ↪ezca może być źród lem

Takich samych zas lug, jak Budda, co istnieje naprawd ↪e?
A jeśli istota jest iluzoryczna,
Jak ponownie odradza si ↪e zmar ly?”
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11 Nawet z ludzenie trwa dopóty,
Dopóki trwa nagromadzenie warunków.
Czy istota istnieje naprawd ↪e
Tylko dlatego, że strumień jej [́swiadomości] jest d lugotrwa ly?

12
”
Skoro świadomość nie istnieje, nie ma [nic z lego]

W zabójstwie iluzorycznego cz lowieka”.
Ponieważ istoty posiadaj ↪a iluzj ↪e świadomości,
Wady i zalety pojawi ↪a si ↪e na pewno.

13
”
Powstanie z ludnej świadomości jest niemożliwe,

Gdyż mantry i zakl ↪ecia nie mog ↪a jej stworzyć”.
Iluzje powstaj ↪a z powodu różnych warunków,
Dlatego też iluzje s ↪a rozmaite.

14 Jedna przyczyna nie zdo la stworzyć wszystkiego!

”
Skoro można osi ↪agn ↪ać nirwan ↪e z absolutnego punktu widzenia,

A ze wzgl ↪ednego —
Po dawnemu b l ↪adzić w sansarze,

15 Nawet Budda pozostanie w kr ↪egu [sansary].
Po co zatem trzymać si ↪e ścieżki Bodhisattwów?”
Dopóki nie odetnie si ↪e uwarunkowań,
Dopóty nie ustan ↪a też iluzje.

16 Gdy usun ↪ać zbiór uwarunkowań,
Nie powstanie nawet wzgl ↪edna rzeczywistość.

”
Skoro iluzoryczna świadomość nie istnieje,

Kto może postrzegać iluzj ↪e?”.

17 Jeżeli z ludzenia nie istniej ↪a,
Nie da si ↪e nic postrzec;
Nawet jeśli iluzja to aspekt samego umys lu,
Przybiera ona inn ↪a form ↪e bytu201.

18
”
Jeżeli umys l to iluzja,

Co i przez co jest postrzegane?”
Opiekun świata powiedzia l:
Umys l nie może zobaczyć umys lu.

19 Ostrze miecza nie może przeci ↪ać si ↪e samo,
Tak samo umys l [nie widzi siebie].

”
Umys l oświetla sam siebie

Jak lampa”.
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20 Lampa nie oświetla samej siebie
Dlatego, że ciemność nie może jej skryć.

”
B l ↪ekit b l ↪ekitnego przedmiotu, w odróżnieniu od kryszta lu,

Nie zależy od niczego wi ↪ecej.

21 Tak, wi ↪ec niektóre rzeczy zależ ↪a od innych,
A niektóre s ↪a niezależne”.
Ale gdy brak b l ↪ekitu,
Jak nie-b l ↪ekitne może stać si ↪e samo z siebie b l ↪ekitne202?

22 To, że lampa sama si ↪e oświetla,
Zrozumia le jest dzi ↪eki wiedzy,
Ale kto rozpoznaje,
Że umys l oświetla sam siebie?

23 Skoro nikt nie może zobaczyć,
Czy umys l oświetla si ↪e czy nie,
Rozważania te s ↪a równie bezcelowe,
Co [ocenianie] urody córki bezp lodnej kobiety.

24
”
Skoro samoświadomość nie istnieje,

Jak powstaje wspomnienie?”
Wspomnienie powstaje ze zwi ↪azków z innymi przeżyciami,
Tak jak wspomnienie o szczurzym jadzie203.

25
”
Umys l oświetla sam siebie, potrafi widzieć

Bo, obdarzony innymi warunkami204”.
Dzi ↪eki magicznej maści do oczu
Można zobaczyć [zakopany w ziemi] garnek, ale nie sam ↪a maść.

26 [Zjawiskom] ujrzanym, us lyszanym i poznanym przez umys l
Nie zaprzeczamy.
Należy natomiast porzucić myśl
O ich rzeczywistym istnieniu, bo niesie ona cierpienie.

27 S ↪adzicie, że iluzja nie różni si ↪e od umys lu
A zarazem odróżnia si ↪e od niego.
Skoro jest jednak realna, jak może nie różnić si ↪e [od umys lu]?
A jeśli si ↪e [odeń] nie różni, jak może istnieć?

28 Chociaż iluzja nie istnieje w rzeczywistości, można j ↪a ujrzeć.
Tak samo jak obserwuj ↪acego — umys l.

”
Sansara ma podstawy w rzeczywistości,

Bo w przeciwnym razie by laby jak przestrzeń”.
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29 Jak może coś, co nie istnieje realnie,
Wp lywać na rzeczywistość?
Wszak twierdzisz,
Że umys l nie wi ↪aże si ↪e z rzeczywistymi obiektami i jest osobny.

30 Gdyby umys l nie by l zwi ↪azany z obserwatorem,
Wszystkie istoty by lyby Tathagatami.
Po cóż by wtedy rozważać
Czy istnieje tylko umys l?

31
”
Nawet, gdy przyznamy, że wszystko jest jak iluzja,

Czy uwolni to nas od kleśa?
Przecież nami ↪etność do wyobrażonej kobiety
Może obudzić si ↪e w tym, kto j ↪a wyczarowa l”.

32 Czarodziej ten nie wyt ↪epi l w sobie nawyku wytwarzania kleś
W stosunku do widzialnych obiektów,
Wi ↪ec kiedy widzi [iluzoryczn ↪a kobiet ↪e],
Jego zdolność postrzegania jej pustej [natury] jest s laba.

33 Piel ↪egnacja tendencji do postrzegania pustki
Zmniejsza sk lonność uznawania bytu za prawdziw ↪a rzeczywistość,
A wprawianie si ↪e w myśli:

”
Nic nie istnieje” powoduje, że

Zanika też tendencja do postrzegania pustki.

34
”
Twierdzenie, że zjawiska nie istniej ↪a naprawd ↪e,

Oznacza, że nie można ich dostrzec.
Jak zatem nie-byt, wyzbyty podstaw,
Może jawić si ↪e umys lowi?”

35 Umys lowi nie jawi si ↪e
Ani byt, ani nie-byt.
A ponieważ nie ma innej możliwości
Umys l, pozbawiony obiektów, doznaje g l ↪ebokiego wyciszenia.

36 Klejnot i drzewo spe lniaj ↪ace życzenia
Ziszczaj ↪a oczekiwania istot,
Tak też Zwyci ↪ezcy przybywaj ↪a na ten świat
Dzi ↪eki modlitwom uczniów, którzy wiedz ↪a.

37 Nawet wiele lat
Po śmierci zaklinacza w ↪eży
Filar przezeń wzniesiony i poświ ↪econy205

Powstrzymuje dzia lanie jadu.
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38 A filar cia la Zwyci ↪ezcy,
Wzniesiony dzi ↪eki doskona lym czynom Bodhisattwy,
Nadal spe lnia wszelkie zadania
Nawet gdy Bodhisattwa odszed l w nirwan ↪e.

39
”
Jak może dać owoce

Czczenie tego, co nie ma świadomości?”
Nauki mówi ↪a, że wielbienie przebywaj ↪acego w [sansarze]
I odchodz ↪acego w nirwan ↪e jednakie przynosi zas lugi.

40 Zgodnie z tekstami owoc czci istnieje
Ze wzgl ↪ednego i ostatecznego punktu widzenia,
[Dlatego też ofiara dla iluzorycznego Buddy]
Przynosi te same owoce, co ho ldowanie prawdziwie istniej ↪acemu.

41
”
Zrozumienie [Czterech Szlachetnych] Prawd prowadzi do wyzwolenia,

Po co wi ↪ec zrozumienie pustki?”
Zgodnie z tekstami bez tego
Nie można osi ↪agn ↪ać Przebudzenia.

42
”
Mahajana nie zawiera autentycznych [nauk]”.

Jak dowiedziesz prawdziwości twych tekstów?

”
Ich autentyczność obaj uznajemy” ?

Oznacza to, że najpierw nie by ly prawdziwe nawet dla ciebie!

43 Za lożenia, zgodnie z którymi ufasz swej tradycji,
Można odnieść również do Mahajany.
[A] skoro [nauki] uważa si ↪e za autentyczne
Wy l ↪acznie na podstawie uznania obu stron,
Wedy i inne [nauki]206 także b ↪ed ↪a prawdziwe.

44 Skoro twierdzisz, że Mahajana [nie jest autentyczna,
Bo] zawiera sprzeczności,
Odrzuć teksty swojej tradycji
Bowiem podważaj ↪a je innowiercy,
A niektóre cz ↪eści i wyznawcy, i przeciwnicy207.

45 Skoro uważacie za S lowo Buddy
Wszystkie sentencje zgodne z sutrami,
Dlaczego nie wyznajecie Mahajany,
Która pod wieloma wzgl ↪edami jest podobna do waszych sutr?

46 Uważacie ca ly [kanon Mahajany] za niepe lnowartościowy,
Tylko dlatego, że jedna cz ↪eść jest nie do przyj ↪ecia.
Czemu zatem nie uznać [ca lego kanonu] za S lowo Buddy
Dlatego, że jedna cz ↪eść podobna jest do sutr?
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47 Jak można nie uznać nauk,
Których g l ↪ebi nie pojmuj ↪a nawet tacy jak Mahakaśjapa,
Tylko dlatego, że ty nie potrafisz
Ich poj ↪ać?

48 Wskazania s ↪a korzeniem dla zakonników
Lecz trudno być prawdziwym mnichem,
A umys lom, które znajduj ↪a oparcie we wzgl ↪ednej rzeczywistości,
Trudno osi ↪agn ↪ać nirwan ↪e.

49 Powiadasz, że wyzwolenie osi ↪aga si ↪e, usuwaj ↪ac kleśa.
Zatem powinno ono nast ↪apić zaraz po tym [fakcie].
Lecz to oczywiste, że si la karmy ogarnia też tych208,
Którzy wolni s ↪a od kleś.

50 Z pewności ↪a jeśli brak pragnień,
Nie ma też przywi ↪azania do  lańcucha odrodzeń.
Lecz czy nie może pragnienie209, tak jak niewiedza,
Istnieć [w umyśle] wyzbytym kleś?

51 Pragnienie bierze si ↪e z odczuwania,
Uczucia tkwi ↪a w nim na pewno.
Umys l, który napotyka obiekty,
B ↪edzie chwytać za ten lub ów przedmiot210.

52 Umys l nieświadom pustki
Trwa w utajeniu i nie od razu si ↪e przejawia,
Tak samo, jak w przypadku bezwiednego samadhi.
Dlatego trzeba kontemplować pustk ↪e.

53 [Sk lonność Bodhisattwy], by pozostawać w sansarze dla tych,
Którzy cierpi ↪a z powodu zaciemnień,
Osi ↪aga si ↪e uwalniaj ↪ac si ↪e z przywi ↪azania i l ↪eku
Oto owoc urzeczywistnienia pustki.

54 Nie ma wi ↪ec powodu
By podważać [nauki] o pustce.
I dlatego bez obaw
Należy pustk ↪e kontemplować.

55 Pustka to środek na zaciemnienia, [wywo lane]
Zas lonami z kleś211 i poznawalnego.
Jak wi ↪ec mog ↪a ci, co chc ↪a szybko osi ↪agn ↪ać wszechwiedz ↪e,
Odmawiać kontemplowania pustki?
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56 Należy bać si ↪e tego,
Co przynosi cierpienia.
Pustka uśmierza cierpienia,
Zatem nie ma powodu do obaw.

57 Gdyby istnia lo rzeczywiste
”

ja”,
Wszystko mog loby być źród lem l ↪eku
Lecz jeśli

”
ja” nie istnieje,

Któż doświadczy strachu?

58 Z ↪eby, w losy, nogi — to nie
”

ja”.

”
Ja” — to nie kości i krew,

Nie śluz i nie ślina,
Nie ropa i nie limfa.

59
”
Ja” — to nie sad lo i pot,

Nie t luszcz i nie wn ↪etrzności.
Organy jamy brzusznej — to także nie

”
ja”,

”
Ja” — to nie mocz ni odchody.

60 Cia lo i ści ↪egna — to nie
”

ja”.

”
Ja” — to nie ciep lo [cia la] i nie wiatr.

Otwory cia la — to również nie
”

ja”,
Sześciu świadomości nijak nie uznasz za

”
ja”.

61 Gdyby
”

ja” by lo świadomości ↪a dźwi ↪eku,
Dźwi ↪ek by lby postrzegany bez przerwy
Lecz jeśli brak obiektu świadomości, co poznaje [

”
ja”]?

Czy można je wtedy nazwać świadomości ↪a?

62 Gdyby to, co nie poznaje, by lo świadomości ↪a,
Móg lby ni ↪a być kawa lek drewna,
Wi ↪ec to oczywistość,
Że świadomość nie istnieje bez obiektu.

63 Dlaczego to, co postrzega widzialne obrazy,
Nie może ich s lyszeć?

”
Skoro dźwi ↪ek jest nieobecny,

Nie ma jego świadomości”.

64 Jak coś, co ma natur ↪e postrzegania dźwi ↪eku,
Może postrzegać widzialne kszta lty?

”
Jeden i ten sam cz lowiek może uznać si ↪e za ojca i syna”

Lecz nie odpowiada to rzeczywistości,
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65 Ponieważ sattwa, radża i tamas
Nie s ↪a ani ojcem, ani synem.
Co wi ↪ecej, natura [postrzegania widzialnych form]
Nie ma zwi ↪azku ze świadomości ↪a dźwi ↪eku.

66 Skoro [́swiadomość] ta jak aktor przybiera różne oblicza
Jest zmienna.
Jeśli zaś jest [jedna, lecz] w laściwe jej s ↪a różne stany,
Jest to zaiste jedność niebywa la!

67 Skoro oblicza te s ↪a nieprawdziwe,
Opisz jej prawdziw ↪a natur ↪e.
Jeżeli jest to natura świadomości,
Wszystkie istoty s ↪a jednakowe.

68 [Zatem istota,] maj ↪aca świadomość
I [istota] jej wyzbyta
Nie różni ↪a si ↪e, czyli ich byt jest jednakowy.
Jeśli różnice s ↪a nieprawdziwe, na czym polega podobieństwo?

69 [Istota] wyzbyta świadomości nie jest
”

ja”,
Bo nie ma w niej świadomości tak jak w skrawku materia lu i innych rze-

czach212.
Gdyby [pozbawione świadomości]

”
ja” mog lo postrzegać dzi ↪eki [odr ↪ebnej]

świadomości,
Przestaj ↪ac uświadamiać sobie cokolwiek, unicestwi loby si ↪e.

70 Skoro atman nie podlega zmianom,
Na co mu świadomość?
Wtedy nawet przestrzeń, bierna i nieświadoma,
Może mieć natur ↪e atmana.

71
”
Skoro atman nie istnieje,

Niemożliwy jest zwi ↪azek mi ↪edzy dzia laniem i jego skutkiem,
Bo kto, skoro dzia laj ↪acy przestanie istnieć,
Zbierze owoc [dzia lania]?”

72 Obaj zgodnie przyznajemy,
Że dzia lanie i owoc maj ↪a różne podstawy
I że atman nie wp lywa na to.
Po co wi ↪ec to roztrz ↪asać?

73 Nie można zobaczyć
Przyczyny zwi ↪azanej z rezultatem.
I tylko w kontekście jednolitego strumienia świadomości
Można powiedzieć, że dzia laj ↪acy zbierze owoc [dzia lania].
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74 Myśli przysz le i minione nie s ↪a ”
ja”

Bo nie istniej ↪a teraz.
Gdyby myśli teraźniejsze stanowi ly

”
ja”,

Po ich zaniku
”

ja” przestawa loby istnieć.

75 Pień bananowca
Staje si ↪e niczym, gdy rozr ↪abać go na cz ↪eści,
Tak i

”
ja” okazuje si ↪e nie-bytem,

Jeśli poddać je rozbiorowi.

76
”
Jeżeli nie ma czuj ↪acych istot,

Wobec kogo [rozwijać] wspó lczucie?”
Wobec tych, których z powodu z ludzeń obdarzamy istnieniem.
Jest to dopuszczalne, by osi ↪agn ↪ać cel [stan buddy].

77
”
Jeśli nie ma czuj ↪acych istot, kto [d ↪aży do celu]?”

D ↪ażenie też z pewności ↪a bierze si ↪e ze z ludy,
Niemniej jednak, by usun ↪ać cierpienie,
Z ludzenia celu nie odrzuca si ↪e.

78 Chwytanie
”

ja”, przyczyna cierpienia,
Żywi si ↪e z ludzeniem jaźni.
Jeśli taki rezultat jest nieunikniony,
Najlepiej medytować nad bezjaźniowości ↪a.

79 Cia lo — to nie stopy i nie  lydki.
Biodra i pośladki — to nie cia lo.
Brzuch i plecy — to nie cia lo.
Pierś i r ↪ece też nie s ↪a cia lem.

80 Cia lo — to nie d lonie i boki.
Pachwiny i ramiona — to nie cia lo.
Szyja i g lowa — to też nie cia lo.
Czymże zatem jest cia lo?

81 Jeśli cia lo istnieje w przestrzeni
Zajmowanej jego cz lonkami,
A cz lonki — w przestrzeni zaj ↪etej przez ich cz ↪eści,
Gdzie podziewa si ↪e cia lo samo w sobie?

82 Gdyby ca le cia lo
Znajdowa lo si ↪e w r ↪ekach i reszcie cz lonków,
Wówczas by loby tyle cia l,
Ile r ↪ak i ca lej reszty.
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83 Cia la nie ma ani wewn ↪atrz, ani na zewn ↪atrz [jego cz ↪eści].
Jak wi ↪ec może być ono w r ↪ekach i innych cz lonkach?
Nie istnieje [też] poza r ↪ekami i innymi organami.
Gdzie zatem można je odnaleźć?

84 A wi ↪ec cia lo nie istnieje.
Mimo to, z powodu szczególnej konfiguracji [cz lonków],
Powstaje z ludzenie obrazu cia la
Tak jak przy spojrzeniu na s lup tworzy si ↪e obraz cz lowieka.

85 Dopóki warunki s ↪a zachowane,
Dopóty cia lo jawi si ↪e jako cz lowiek.
Dopóki obecne s ↪a r ↪ece i inne [cz ↪eści],
Dopóty w laśnie w nich widzimy cia lo.

86 Stopa również nie istnieje,
Bo jest tylko zbiorem palców213.
Palec takoż, bo jest tylko zbiorem stawów,
I staw, bo też sk lada si ↪e z cz ↪eści.

87 Cz ↪eści można podzielić na atomy,
Atom na fragmenty skierowane [w różnych kierunkach]
Takie fragmenty to pusta przestrzeń, bo nie maj ↪a cz ↪eści,
Zatem atom nie istnieje214.

88 Czy myśl ↪acy cz lowiek
Przywi ↪aże si ↪e do cia la podobnego sennemu marzeniu?
Jeśli cia lo nie istnieje,
Czym jest kobieta i m ↪eżczyzna?

89 Jeśli cierpienie ma rzeczywist ↪a natur ↪e,
Dlaczego nie dr ↪eczy doświadczaj ↪acych radości?
Jeśli smaczne jad lo to źród lo [ prawdziwego] zadowolenia,
Dlaczego nie raduje przybitych nieszcz ↪eściem?

90 Skoro nie doświadcza si ↪e uczuć,
Bo coś silniejszego je t lumi,
Jak coś, co nie ma natury doświadczania,
Może być uczuciem?

91
”
Cierpienie istnieje w nieuchwytnej formie,

Choć jego objawy s ↪a st lumione”.
Jeśli zadowolenie to [subtelna forma cierpienia],
Stanowi ono subteln ↪a form ↪e zadowolenia, [a nie cierpienia].
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92 Jeśli cierpienie nie powstaje
W niesprzyjaj ↪acych warunkach
Czy nie wynika z tego, że takie

”
odczucie”

To po prostu wymys l?

93 Tak oto analiza per analogiam
Jest lekiem na fa lszywe pogl ↪ady,
Bowiem strawa jogina to koncentracja
Wyros la na polu rozmyślań.

94 Jeśli obiekty i organy zmys lów s ↪a oddzielone,
Czy możliwy jest kontakt mi ↪edzy nimi?
A jeśli nie ma podzia lu i
S ↪a one jedn ↪a ca lości ↪a, co z czym ma si ↪e stykać?

95 Jeden atom nie może wnikn ↪ać w drugi,
Bo s ↪a tych samych rozmiarów i bez wolnej przestrzeni.
Kiedy nie ma przenikania, nie ma po l ↪aczenia,
A jeśli nie ma po l ↪aczenia, nie ma też kontaktu.

96 Czy możliwy jest kontakt z czymś,
Co nie ma cz ↪eści?
Jeśli kontakt z czymś takim jest możliwy,
Dowiedź tego!

97 Skoro świadomość jest niematerialna,
Nie może wej́sć w kontakt.
Zbiór [elementów] nie zdo la z niczym wej́sć w kontakt,
Bo nie istnieje naprawd ↪e, co wykazano wcześniej.

98 Jeżeli nie ma kontaktu,
Jak może powstać uczucie?
Po co wi ↪ec si ↪e zadr ↪eczać?
Kto komu może przysporzyć cierpienia?

99 Skoro nie ma odczuwaj ↪acego,
I skoro uczucie też nie istnieje,
Dlaczego, widz ↪ac to,
Nie porzucisz pragnień?

100 Natura widzialnego i namacalnego
jest jak mara senna i diabelska sztuczka;
Jeśli uczucie pojawia si ↪e wraz ze świadomości ↪a,
Jak może być przez ni ↪a postrzegane?
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101 Powsta le wcześniej może pami ↪etać późniejsze,
Lecz nie może go doznać.
[Uczucie] nie może doświadczać samego siebie,
I nie może być doświadczane przez coś innego.

102 Doświadczaj ↪acy nie istnieje.
Oznacza to, że tak naprawd ↪e uczucia nie istniej ↪a.
Komu wi ↪ec może przynieść uszczerbek
Ten zbiór wyzbyty

”
ja”?

103 Umys l nie przebywa ani w organach zmys lów,
Ani w formach, ani w innych obiektach zmys lowych, ani mi ↪edzy nimi.
Nie znajdziesz go ani wewn ↪atrz, ani na zewn ↪atrz [cia la],
Ani w innych miejscach.

104 [Umys l], który nie przebywa ani w ciele, ani w innych miejscach,
Niez l ↪aczony z cia lem i odeń nieoddzielony,
Nie może istnieć,
Zatem istoty s ↪a z natury wolne.

105 Jeśli wiedza powstaje wcześniej niż to, co poznajemy,
Od czego zależy jej powstanie?
Jeśli wiedza pojawia si ↪e równocześnie z poznawanym,
Od czego zależy jej powstawanie?

106 Jeżeli wiedza powstaje później niż to, co poznajemy,
Sk ↪ad si ↪e bierze?
W ten sposób dowodzi si ↪e,
Że nie może powstać żadne zjawisko.

107 Skoro wzgl ↪edna prawda nie istnieje,
Jak mog ↪a istnieć dwie prawdy?
A jeśli istnieje ona moc ↪a innej wzgl ↪ednej prawdy,
Jak istoty mog ↪a osi ↪agn ↪ać nirwan ↪e?”

108 [Prawda wzgl ↪edna] to wymys l innego umys lu.
Nikt nie polega [wy l ↪acznie] na w lasnej wzgl ↪ednej prawdzie.
Skoro coś [zosta lo] ustalone, to istnieje;
Jeśli nie, to nie istnieje, w tym także prawda wzgl ↪edna .

109 Wyobraźnia i wyobrażenia
To dwie rzeczy wzajemnie zwi ↪azane.
Każda analiza porównawcza
Opiera si ↪e [na tym, co] powszechnie uznane.
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110
”
Jeżeli analiza porównawcza

Stanowi przedmiot innej analizy,
Któr ↪a też można poddać analizie,
B ↪edzie to proces bez końca”.

111 Jeśli poddać analizie przedmiot analizy porównawczej,
Zabraknie podstawy do analizy,
A skoro nie b ↪edzie podstawy, analiza nie nast ↪api.
Oto, co zwane jest nirwan ↪a.

112 Ten, kto twierdzi, że obie215. rzeczywíscie istniej ↪a,
Jest w skrajnie trudnym po lożeniu.
Bo skoro poznawalne [obiekt] istnieje z racji wiedzy,
Jak ustala si ↪e prawdziwe istnienie wiedzy?

113 Jeśli wiedza istnieje z powodu poznawanego [obiektu],
Jak ustalić, czy poznawane istnieje naprawd ↪e?
Skoro jedno warunkuje drugie,
Żadne nie istnieje naprawd ↪e.

114
”
Jeżeli bez syna nie ma ojca,

Jak może zrodzić si ↪e syn?”
Gdy nie ma syna, nie ma i ojca,
Tak samo te dwa216 nie istniej ↪a naprawd ↪e.

115
”
Kie lek powstaje z nasienia,

I to on wskazuje na obecność nasienia.
Dlaczego zatem wiedza powstaj ↪aca z tego, co poznawane,
Nie może świadczyć o tym, że poznawane rzeczywíscie istnieje?”

116 Istnienie nasienia ustala si ↪e
Przy pomocy wiedzy, a nie kie lka,
Jakim sposobem rozpoznaje si ↪e istnienie wiedzy,
Skoro autentyczność poznawanego [obiektu]
Ustala si ↪e z pomoc ↪a tej wiedzy?

117 Zwykli ludzie widz ↪a wszystkie przyczyny
Poprzez proste postrzeganie,
Choć lotos, jego p ↪ed i inne [cz ↪eści],
Powstaj ↪a z różnorodnych przyczyn.

118
”
Sk ↪ad si ↪e bierze różnorodność przyczyn?”

Z różnorodności przyczyn poprzedzaj ↪acych.

”
Jak przyczyna może zrodzić owoc?”

Z powodu poprzedzaj ↪acych przyczyn.
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119
”
Iszwara to przyczyna świata.”

Wyjaśnij zatem kim jest Iszwara!
Jeśli on — to elementy,
Po co zadr ↪eczać si ↪e innym imieniem?

120 Ziemia i inne elementy s ↪a liczne,
Nie s ↪a wieczne, nie maj ↪a si ly twórczej i boskiej natury.
Można po nich st ↪apać, s ↪a one nieczyste.
[Zatem] nie s ↪a Iszwar ↪a.

121 Iszwara nie jest przestrzeni ↪a, bo nie ma ona twórczej mocy,
Nie jest też atmanem, co odrzucono wcześniej.
Jak można opisać niepoj ↪et ↪a twórczość
Niepoj ↪etego Iszwary?

122 Co zamierza on stworzyć?
Czy [zamierza stworzyć] atmana?
To czyżby atman, ziemia i inne elementy, a także Iszwara nie byli wieczni?
Wiedza powstaje z poznawalnego i nie ma pocz ↪atku.

123 Zadowolenie i cierpienie s ↪a owocami dzia lań,
Powiedz zatem, co stworzy l Iszwara?
Jeśli przyczyna nie ma pocz ↪atku,
Jak może mieć pocz ↪atek jej owoc?

124 Jeśli nie zależy on od niczego,
Dlaczego nie tworzy nieprzerwanie?
A jeśli wszystko jest przezeń stworzone,
Od czego on sam może zależeć?

125 Jeśli zależy od zbioru warunków,
Nie jest praprzyczyn ↪a.
Nie może nie tworzyć, kiedy zachodz ↪a te warunki,
I nie może tworzyć, gdy ich brak.

126 Jeśli Iszwara czyni wbrew swej woli,
Znaczy to, że zależy od czegoś.
A jeśli pragnie tworzyć, zależy od pragnienia.
Czy taki stwórca jest wszechmog ↪acy?

127 Przekonanie o sta lości atomów
Odrzucono już wcześniej.
Wyznawcy szko ly Sankhya uważaj ↪a,
Że pramateria to wieczna przyczyna świata.

128 Guny — sattwa, radżas i tamas217
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W równowadze
Zw ↪a si ↪e pramateri ↪a.
Powiada si ↪e, że świat powstaje z naruszenia tej równowagi.

129 [Twierdzenie], że jedność ma potrójn ↪a natur ↪e, jest nielogiczne
Zatem pramateria nie istnieje.
Podobnie [teza], że guny nie istniej ↪a ?
Bo każdy musi sk ladać si ↪e z trzech cz ↪eści sk ladowych.

130 Jeśli nie ma gunów,
Istnienie dźwi ↪eków i innych obiektów dalekie jest od prawdy!
Nie da si ↪e również znaleźć zadowolenia
W nieożywionym, na przyk lad w tkaninach.

131 Powiadasz, że te rzeczy maj ↪a charakter przyczyny.
Czyż nie rozważalísmy tego wcześniej?
Wed lug ciebie przyczyn ↪a jest zadowolenie i inne wrażenia,
Lecz tkanina nie jest skutkiem tej przyczyny.

132 Tkanina stanowi raczej źród lo zadowolenia i innych wrażeń,
Ale skoro nie istnieje, zadowolenie też nie istnieje.
Nie można udowodnić, że zadowolenie i inne wrażenia
S ↪a sta le.

133 Jeśli zadowolenie istnieje naprawd ↪e,
Czemu nie odczuwa si ↪e go stale?
Jeśli mówicie, że staje si ↪e nieuchwytne,
Nie może być raz

”
grube”, raz subtelne.

134
”
Staje si ↪e ono subtelne, gdy opuszcza

”
gruby” stan.

Jego subtelna i
”
gruba” forma nie s ↪a trwa le”.

Dlaczego tym samym,
Nie uznajecie wszystkich zjawisk za nietrwa le?

135 Jeżeli
”
gruba” forma to zadowolenie,

Wówczas niesta lość zadowolenia jest oczywista.
Jeżeli s ↪adzisz, że nieistniej ↪ace nie pojawia si ↪e,
Ponieważ w ogóle nie istnieje,

136 Wbrew swym oczekiwaniom utrzymujesz,
Że to, co si ↪e pojawi lo, wcześniej nie istnia lo.
Lecz gdyby skutek zawiera l si ↪e w przyczynie,
[Ludzie] jedliby odchody zamiast pożywienia,

137 Kupowaliby nasiona bawe lny za cen ↪e tkaniny
I nosili je zamiast odzienia.
Twierdzisz, że zwykli ludzie nie pojmuj ↪a tego, bo s ↪a zaślepieni,
Ale skoro ucz ↪a tego znaj ↪acy prawd ↪e,
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138 To zwykli ludzie posiadaj ↪a tak ↪a wiedz ↪e.
Czemu wi ↪ec nadal nie rozumiej ↪a?
Jeśli s ↪adzisz, że wiedza zwyk lych ludzi nie jest rzetelna,
Znaczy to, że ich postrzeganie przejawionego jest nieprawdziwe.

139
”
Jeśli ich wiedza nie jest wiarygodna,

Czy wszystko, co poznane z jej pomoc ↪a, jest fa lszem?
Wtedy kontemplowanie pustki
Traci wszelki sens”.

140 Nie rozpoznawszy z ludnych zjawisk
Nie można poj ↪ać ich nieistnienia.
Gdy zaś zjawisko jest fa lszywe,
Jego nieistnienie też jest fa lszywe.

141 Jak wtedy, gdy we śnie umiera syn.
Myśl:

”
On nie istnieje”

Zapobiega powstaniu myśli o jego istnieniu,
A w dodatku obie myśli s ↪a fa lszywe.

142 Dlatego, co wynika z analizy,
Nic nie istnieje bez przyczyny
I nie jest zawarte ani w szczególnych warunkach,
Ani w [warunków] sumie .

143 Nic nie przybywa znik ↪ad,
Nic nie pozostaje i nic nie odchodzi.
Na czym polega różnica mi ↪edzy iluzj ↪a
A tym, co g lupcy uważaj ↪a za rzeczywistość?

144 Zrodzone z iluzji
I wywo lane przyczyn ↪a,
Sk ↪ad przychodzi i dok ↪ad odchodzi?
Rozważ to.

145 Czy może sztuczne [zjawisko], podobne odbiciu w zwierciadle,
Posiadać prawdziwy byt,
Skoro istnieje tylko w ścis lym zwi ↪azku z innymi warunkami
I znika, gdy ich brak?

146 Czy potrzebna jest przyczyna temu,
Co i tak istnieje?
A jeśli coś nie istnieje,
Czy potrzebna jest przyczyna?

— 122 —



Rozdzia l IX Paramita m ↪adrości

147 Nawet z powodu miliona przyczyn
[Coś, co nie istnieje], nie da si ↪e zmienić.
Jak może coś, w tym stanie, zaistnieć?
I co jeszcze może powstać?

148 Nie ma bytu i niebytu równocześnie.
Kiedy zatem powstaje byt ?
Przecież niebyt nie znika dopóty,
Dopóki nie pojawi si ↪e byt.

149 Dopóki niebyt nie zniknie,
Nie może pojawić si ↪e byt.
Byt nie może stać si ↪e niebytem,
Bo znaczy loby to, że ma podwójn ↪a natur ↪e.

150 A zatem nie ma
Ani powstawania, ani ustania;
Dlatego też ca ly ten świat
Nie powstaje ani nie zanika.

151 Formy istnienia s ↪a jak marzenia senne;
Gdy si ↪e im przyjrzeć, przypominaj ↪a bananowiec.
W rzeczywistości nie ma różnicy
Mi ↪edzy tymi, co osi ↪agn ↪eli nirwan ↪e i tymi, co jej nie osi ↪agn ↪eli.

152 Jeśli wszystkie zjawiska s ↪a puste,
Co można zyskać i co stracić?
Kto kogo ma czcić?
Kto kim gardzić?

153 Sk ↪ad bierze si ↪e zadowolenie i cierpienie?
Co przyjemne, a co nieprzyjemne?
Kiedy szukasz prawdziwej natury,
Czym jest pragnienie i czego pragniesz?

154 Rozmyślaj ↪ac o świecie i czuj ↪acych istotach
[Zadaj sobie pytanie] — kto umiera?
Kto si ↪e rodzi? Kto istnieje?
Kto czyim jest krewnym i przyjacielem?

155 Niech wszyscy wraz ze mn ↪a zrozumiej ↪a,
Że wszystko jest jak przestrzeń!
Ale oni siej ↪a niezgod ↪e
I raduj ↪a si ↪e od świ ↪eta.
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156 Szukaj ↪ac szcz ↪eścia,
Post ↪epuj ↪a źle,
Żyj ↪a, nieszcz ↪eśliwi, w smutku i rozpaczy,
Zabijaj ↪a i rani ↪a jeden drugiego.

157 I choć wiele razy trafiaj ↪a do dobrych światów,
Gdzie ci ↪agle doznaj ↪a rozkoszy,
Po śmierci trafiaj ↪a w światy z le,
W których zaznaj ↪a m ↪ak okrutnych.

158 Sansara pe lna jest pu lapek
I nie ma w niej [absolutnej] prawdy.
[Sansara] pe lna jest sprzeczności,
Nie miejsce w niej na prawdziw ↪a rzeczywistość.

159 S ↪a tam oceany szaleńczych,
Z niczym nieporównywalnych cierpień.
Si ly s ↪a tam mizerne,
A życie szybko up lywa.

160 Tam, wśród zabiegów o zdrowie i d lugowieczność,
W g lodzie, zm ↪eczeniu i znoju,
Wśród snów i nieszcz ↪eść,
W ja lowych zwi ↪azkach z g lupcami

161 Życie przelatuje burzliwie i bez pożytku,
Choć nie latwo uzyskać prawdziwe zrozumienie.
Jak zatem wyzbyć si ↪e
Nawykowego rozproszenia [umys lu]?

162 Tam Mara usi luje
Str ↪acić [istoty] w z le światy.
Wiele tam fa lszywych dróg,
A zw ↪atpienie nie latwo pokonać.

163 Trudno znów zyskać pomyślne [ludzkie wcielenie],
A pojawienie si ↪e Buddy to wielka rzadkość.
Ci ↪eżko wznieść tam ↪e na drodze rzeki kleśa.
Niestety: strumień cierpień nie ma końca.

164 Litość budz ↪a istoty
Unoszone [tym] strumieniem cierpień,
Bo, znosz ↪ac wielkie niedole,
Swych m ↪eczarni poj ↪ać nie mog ↪a.
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165 [Tam] niektórzy asceci wielokrotnie sp lukuj ↪a si ↪e wod ↪a,
By potem wchodzić w ogień.
Maj ↪a si ↪e za szcz ↪eśliwych,
Choć ich m ↪eki s ↪a ogromne.

166 Istoty żyj ↪a tak, jakby
Nie by ly gotowe na starość i śmierć.
Okropne nieszcz ↪eścia spadaj ↪a im na barki,
A śmierć to najwi ↪eksze z nieszcz ↪eść.

167 Kiedy wi ↪ec zdo lam przynieść ulg ↪e
Istotom dr ↪eczonym ogniem cierpień?
[Kiedy ugasz ↪e go] deszczem szcz ↪eścia,
Spadaj ↪acym z ob loków mej zas lugi?

168 Gdy zgromadz ↪e zas lug ↪e,
Nie chwytaj ↪ac tego, [co] wzgl ↪edne,
Czy zdo lam ods lonić prawd ↪e o pustce
Tym, których fa lszywe pogl ↪ady bazuj ↪a na wzgl ↪edności?

Taki jest dziewi ↪aty rozdzia l Bodhiczaria-awatara, zatytu lowany Paramita m ↪adrości.
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Przypisy

198Skt. Prajňâ

199Paňjikâ, w. 179:
”
I [kontempluj ↪acy i zwykli ludzie] uważaj ↪a, że iluzja, miraż, od-

zwierciedlenie miasta gandharw i inne przyk lady (drstana), które wymieni l B logos lawiony
w sutrach, wyzbyte s ↪a rzeczywistej natury”.

200Paňjikâ, w. 181:
”
nagromadzenie (skandha) i inne”.

201Paňjikâ, w. 187:
”
W rzeczywistości ma ona inn ↪a form ↪e bytu, niż wewn ↪etrzny (anatara)

aspekt umys lu, który jest [aspektem] poznaj ↪acym (grahaka)”.

202Tej linijki nie ma w tybetańskim przek ladzie.

203Geshe Kelsang Gyatso, Meaningful to Behold, w. 301:
”
Za lóżmy, że istnieje pewien

gatunek gryzoni, które zim ↪a k ↪asaj ↪a ludzi i zwierz ↪eta. Jad ten nie dzia la natychmiast, lecz
dopiero na wiosn ↪e, wi ↪ec cz lowiek może poczuć uk ↪aszenie gryzonia, ale nie rozumieć, że jad
wnikn ↪a l w jego cia lo. Z pocz ↪atkiem wiosny zaczyna odczuwać ból. Wie, że przysz la wiosna
i przypomina sobie, że zim ↪a ugryz l go gryzoń. Bazuj ↪ac na tych przes lankach, wyci ↪agnie
s luszny wniosek, że jad dosta l si ↪e do jego cia la razem z uk ↪aszeniem gryzonia”.

204Zgodnie z Paňjikâ, w. 192, jako
”
inne warunki” rozumiemy zdolność przewidywania

przysz lości oraz zdolności ponadzmys lowe, na przyk lad czytanie w myślach. W sporze tym
chodzi o to, że jeśli w określonych warunkach umys l zdolny jest widzieć umys ly innych
ludzi, powinien widzieć również sam siebie.

205Zgodnie z Paňjikâ, w. 200 ten s lup zrobiony jest z drewna i poświ ↪econy mantrami.

206Zgodnie z Paňjikâ, w. 205 jako
”
podobne [nauki]” rozumie si ↪e nauki Kanady, znanego

także jako Kaśjapa. Za loży l on szko l ↪e Wajszeszika, podzielaj ↪ac ↪a filozofi ↪e Nijaka. Naucza l,
że świat zbudowany jest w ca lości z atomów.s

207W niektórych wydaniach
”
Bodhiczaria-awatary” kolejność wierszy zosta la naruszona,

i wiersze 44-46 wstawione s ↪a mi ↪edzy 48 i 52, co narusza sens wywodu.

208Paňjikâ, w. 208
”
Aria Maudgalijajana, Aria Angulima la i inne”.

209Zgodnie z Abhidharmakosz ↪a istniej ↪a dwa rodzaje niewiedzy: zwi ↪azane z kleśa i nie-
zwi ↪azane z kleśa.

210Zgodnie z Paňjikâ, w. 209, pod poj ↪eciem
”
ten lub ów” rozumie si ↪e albo Cztery Szla-

chetne Prawdy, które mog ↪a być obiektem przywi ↪azania, albo owoce medytacji o Czterech
Szlachetnych Prawdach.

211Tyb.(nyon.mongs), dos l.:
”
choroby”,

”
m ↪eki”,

”
zabrudzenia”,

”
paskudztwa”,

”
jady”,

”
trucizny”: niedobre dharmy lub niesprzyjaj ↪ace duchowemu doskonaleniu czynniki świado-

mości, które przeszkadzaj ↪a w zrozumieniu prawdy i wywo luj ↪a cierpienie. Choć w różnych
od lamach buddyzmu przyj ↪ete s ↪a różne klasyfikacje kleśa, zazwyczaj przyjmuje si ↪e po-
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dzia l na trzy typy: niewiedz ↪e (skr. Moha, avidya: tyb. ma.rig.pa), poż ↪adanie (skr. râga;
tyb. dod.chags) i odraza (skr. dveşa; tyb. zhe.sdang). Ich pochodne to m.in..: duma
(skr. mâna; tyb. nga.rgyal), zawísć (skr. irşya; tyb. phrag.dog), zw ↪atpienie, lenistwo, nie-
spokojna świadomość oraz fa lszywe pogl ↪ady. Prawo karmy, które prowadzi do nowych eg-
zystencji, dzia la tylko wtedy, gdy kleśa s ↪a obecne, zatem kleśa  l ↪acznie z karm ↪a stanowi ↪a
przyczyn ↪e sansary. Kleśa można wykorzenić, wypracowuj ↪ac przeciwstawne w laściwości,
np. rozmyślaj ↪ac o zgubnych nast ↪epstwach dzia lań pod wp lywem kleśa. Kleśa przezwy-
ci ↪eża si ↪e, mówi ↪ac najogólniej, duchow ↪a praktyk ↪a.

212Tyb.:
”

jak w garnku i tym podobnym”.

213W tybetańskim przek ladzie mówi si ↪e nie o stopie, lecz o r ↪ece.

214Tyb.:
”
ponieważ w kierunkach nie ma cz ↪eści, s ↪a one podobne do przestrzeni, zatem,

atomy nie istniej ↪a”.

215Paňjikâ, w. 250:
”
tj. analiza i obiekt analizy”.

216Paňjikâ, w. 251:
”
tj. poznanie i obiekt poznania”.

217Wed lug A.Berzin Bodhisattvacharya — avatara (t lum.z sanskrytu 2005; rozdz. IX,
w. 127); guny — uniwersalne sk ladniki: sattwa/przyjemność, radżas/ból i ta-
mas/neutralność.
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Rozdzia l X

Poświ
↪
ecenie [zas lug]218

2 Moc ↪a cnoty, któr ↪a [zgromadzi lem]
Tworz ↪ac

”
Bodhiczaria-awatar ↪e”,

Niechaj wszyscy żywi wst ↪api ↪a
Na drog ↪e ku Przebudzeniu.

3 Niech moc ↪a mej zas lugi
Istoty ze wszystkich stron świata
Cierpi ↪ace umys lowo i cieleśnie
Dost ↪api ↪a bezmiaru szcz ↪eścia i radości.

4 Dopóki przebywaj ↪a w sansarze,
Dopóty niech nie wyczerpie si ↪e ich szcz ↪eście.
Niech ca ly świat osi ↪agnie
Wieczn ↪a radość Bodhisattwów.

5 Niech wszystkie istoty,
Cierpi ↪ace niedol ↪e w rozmaitych piek lach
Wszystkich sfer przestrzeni,
Zaznaj ↪a b logości Sukhavati.

6 Niech ogrzej ↪a si ↪e os labione ch lodem,
Udr ↪eczone upa lem niech znajd ↪a och lod ↪e
W niewyczerpanych strumieniach sp lywaj ↪acych
Z wielkich ob loków Bodhisattwów.

7 Niech g ↪aszcz drzew mieczolistnych
Stanie si ↪e g ↪aszczem pi ↪ekna i rozkoszy
I niech drzewa sza lmali219

Przemieni ↪a si ↪e w drzewa spe lniaj ↪ace życzenia.

8 Niech światy piekielne stan ↪a si ↪e krainami radości
Z b logimi lotosowymi jeziorami,
Gdzie s lychać urzekaj ↪ace nawo lywania
Dzikich kaczek, g ↪esi,  lab ↪edzi i czakrawak220.

9 Niech stosy rozżarzonych w ↪egli przemieni ↪a si ↪e w kopce klejnotów,
Niech rozpalony grunt b ↪edzie posadzk ↪a z g ladkiego kryszta lu.
Niech góry miażdż ↪acego piek la przemieni ↪a si ↪e
W nieziemsko pi ↪ekne świ ↪atynie po to, by z lożyć ho ld Sugatom.

10 Niech deszcze p lon ↪acych w ↪egli, lawy i broni
Stan ↪a si ↪e ulew ↪a kwiecia
I niech wszystkie bitwy obróc ↪a si ↪e
W radosn ↪a wymian ↪e kwiatami.
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11 Niech moc ↪a mej zas lugi
Kości tych, których ogarn ↪e ly pal ↪ace ogniem wody rzeki Wajtarani221,
Wy loni ↪a si ↪e, bia le jak kwiat jaśminu
Spod  lachmanów skóry w rzece Mandakini222.

12
”
Czego ul ↪ekli si ↪e s ludzy Jamy — przerażaj ↪ace s ↪epy i gawrony?

Jakaż to szlachetna si la przynios la nam b logość i rozproszy la ciemność?”
Spojrzawszy w gór ↪e, istoty widz ↪a na niebosk lonie promienn ↪a form ↪e Wadżra-

pani!
Niech uwolni ↪a si ↪e od z la si l ↪a swej radości i odejd ↪a razem z nim!

13 Gdy wi ↪eźniowie piekie l ujrz ↪a, jak deszcz lotosów,
Skropionych wonnościami,
Ugasi p lon ↪ac ↪a law ↪e piek la,
I

”
Ach, cóż to?” — zakrzykn ↪a uradowani,

Niech [w oka mgnieniu] ujrz ↪a Padmapani.

14 Przyjaciele, spieszcie tu! Porzućcie strach! Jesteśmy ocaleni!
Z nami oĺsniewaj ↪acy królewicz w mnisich szatach223.
Z jego mocy gin ↪a wszystkie cierpienia, sp lywaj ↪a potoki szcz ↪eśliwości,
Pojawia si ↪e bodhiczitta i wspó lczucie — podstawa pomocy żywym.

15
”
Spójrz nań! Ofiara z koron setek bogów u jego lotosowych stóp,

Oczy jego wilgotne wspó lczuciem.
Przeróżne kwiaty sp lywaj ↪a deszczem na jego barki,
Przebywa w cudnym pa lacu, gdzie tysi ↪ace bogiń hymny mu śpiewaj ↪a”.
Niech m ↪eczennicy piekie l krzycz ↪a z radości, ujrzawszy przed sob ↪a Mandżu-

ghosz ↪e.

16 Dzi ↪eki moim zas lugom
Niech m ↪eczennicy piekie l raduj ↪a si ↪e, widz ↪ac ob loki Bodhisattwów
Z Samantabhadr ↪a przynosz ↪acym ch lodny, wonny deszcz i wiatr
Na czele.

17 Niech os labn ↪a l ↪eki
I ustan ↪a cierpienia m ↪eczenników piekie l,
Niech wszyscy mieszkańcy niższych światów
Unikn ↪a swej bolesnej doli224.

18 Niech zwierz ↪eta uwolni ↪a si ↪e od strachu,
Że zgin ↪a od pazurów i k lów pobratymców.
Niech g lodne duchy b ↪ed ↪a tak szcz ↪eśliwe,
Jak ludzie z kontynentu Uttarakury.
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19 Niech g lodne duchy nasyc ↪a si ↪e
Z mlecznego strumienia, co sp lywa z d loni
Szlachetnego Awalokiteśwary,
I omywaj ↪ac si ↪e w nim, rozkoszuj ↪a si ↪e och lod ↪a.

20 Niech przejrzy niewidomy,
Niech g luchy odzyska s luch.
I niech brzemienne
Rodz ↪a bez bólu jak Majadewi.

21 Niech wszystkie istoty znajd ↪a to,
Co pożyteczne i czego dusza pragnie:
Odzienie, jad lo, napoje, girlandy kwiatów
Sanda lowy balsam i ozdoby225.

22 Niech ogarni ↪eci strachem odzyskaj ↪a nieustraszoność,
A zasmuceni — radość.
Niech zn ↪ekani zaznaj ↪a spokoju
I nabior ↪a zdecydowania226.

23 Niech chorzy odzyskaj ↪a zdrowie
I uwolni ↪a si ↪e od wszelkich p ↪et.
Niech s labi odzyskaj ↪a si l ↪e,
I niech wszyscy b ↪ed ↪a dobrzy dla siebie nawzajem227.

24 Niech lud wsz ↪edzie
Gościnnie wita podróżnych.
Niech osi ↪agn ↪a oni
Cele swych w ↪edrówek228.

25 Niech wiedzie si ↪e tym,
Co wyp lywaj ↪a na statkach i  lodziach.
Niech szcz ↪eśliwie wróc ↪a na brzeg
I raduj ↪a si ↪e spotkaniem z bliskimi.

26 Niech ci, co zb l ↪adzili w strasznym lesie,
Spotkaj ↪a niezawodnych towarzyszy podróży:
Niech id ↪a, nie znaj ↪ac zm ↪eczenia,
Nie l ↪ekaj ↪ac si ↪e tygrysów i zbójców.

27 Niech bóstwa chroni ↪a
Tych, co w dżungli i niebezpiecznych miejscach;
Dzieci, starców i bezbronnych,
Śpi ↪acych i chorych na umyśle.
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28 Niech wszystkie istoty uwolni ↪a si ↪e od z lego losu.
Niech ciesz ↪a si ↪e wiar ↪a, m ↪adrości ↪a i wspó lczuciem.
Niech b ↪edzie doskona ly ich wygl ↪ad, a zachowanie nienaganne,
I niech zawsze rozmyślaj ↪a o przesz lych żywotach229.

29 Niech upodobni ↪a si ↪e do Gaganagandży,
Niewyczerpanej Skarbnicy Niebios.
Bez sporów i zadrażnień,
Niechaj stan ↪a si ↪e niezależni230.

30 Niech ci, którym zbywa na zaszczytach,
Osi ↪agn ↪a świetność.
A ci, których zniekszta lcone cia la wyczerpa la asceza,
Uzyskaj ↪a doskona l ↪a urod ↪e.

31 Niech wszystkie kobiety na świecie
Odrodz ↪a si ↪e jako m ↪eżczyźni.
Niech [ludzie] niskiego stanu si ↪egn ↪a dostojeństw,
Lecz pozostan ↪a wolni od pychy.

32 Si l ↪a mojej zas lugi
Niech wszystkie istoty bez wyj ↪atku
Zrezygnuj ↪a z tego, co zgubne [z negatywnych dzia lań]
I zawsze czyni ↪a dobro.

33 Niech nigdy nie zaniechaj ↪a bodhiczitty,
I pewnie pod ↪ażaj ↪a ścieżk ↪a Bodhisattwów.
Niech zawsze b ↪ed ↪a pod opiek ↪a Buddów
I nie poddaj ↪a si ↪e podst ↪epom Mary.

34 Niech życie wszystkich istot b ↪edzie niezmiernie d lugie
Niech przebywaj ↪a zawsze w b logostanie,
I niech s lowo

”
śmierć” zniknie!

35 Niech we wszystkich stronach świata obficie rosn ↪a
Sady drzew spe lniaj ↪acych życzenia,
Miejsce pobytu Buddów i ich Synów,
I niech rozbrzmiewaj ↪a w nich czarowne dźwi ↪eki Dharmy231.

36 Niech wsz ↪edzie ziemia b ↪edzie g ladka,
Bez kamieni i od lamków skalnych,
G ladka jak stó l,
Podobna do lapis-lazuli.

37 Niech wsz ↪edzie zasiadaj ↪a
Wielkie zgromadzenia Bodhisattwów,
Ozdabiaj ↪ac t ↪e ziemi ↪e
Sw ↪a oĺsniewaj ↪ac ↪a doskona lości ↪a.
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38 Niech wszystkie istoty
Wci ↪aż s lysz ↪a dźwi ↪eki Dharmy,
W świergocie ptaków, szumie drzew,
W promieniach s lońca i niebie.

39 Niech ci ↪agle spotykaj ↪a
Buddów oraz ich Synów
I czcz ↪a Nauczyciela Świata
Niezliczonymi ob lokami ofiar.

40 Niech bóstwa ześl ↪a deszcze na czas,
I niech obfite b ↪ed ↪a plony.
Niech rozkwitaj ↪a narody,
I niech w ladcy b ↪ed ↪a bogobojni.

41 Niech lekarstwa b ↪ed ↪a skuteczne,
A mantry — pomyślne.
Niech wspó lczucie przepe lni
Dakinie, rakszasy i inne istoty.

42 Niech ani jedno stworzenie nie cierpi,
Nie czyni z la, nie choruje,
Niech nikt nie zaznaje przygn ↪ebienia,
Wzgardy232 i poniżenia.

43 Niech rozkwitaj ↪a klasztory,
I niech czytanie i zg l ↪ebianie pism nie ustaje.
Niech Sanhga zawsze trwa w zgodzie,
A jej sprawy tocz ↪a si ↪e pomyślne.

44 Niech mnisi, pragn ↪acy urzeczywistnić Nauki,
Odnajd ↪a swe pustelnie.
Niech ich umys l pos luszny i nierozproszony
Osi ↪agnie koncentracj ↪e.

45 Niech mniszki nie wiedz ↪a, co to pragnienia,
Niech porzuc ↪a wrogość i nie czyni ↪a szkody,
I niech bez zarzutu b ↪edzie moralność
Wst ↪epuj ↪acych w [stan] mnisi.

46 Niech ci, którzy nie przestrzegaj ↪a moralnej dyscypliny,
Okaż ↪a skruch ↪e i zamiar pozbycia si ↪e wad
Niech odrodz ↪a si ↪e w wyższych światach
I nie naruszaj ↪a tam ślubów.
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47 Niech m ↪edrcy i uczeni
Zawsze otrzymuj ↪a straw ↪e i ja lmużn ↪e

233.
Niech jasna b ↪edzie ich świadomość,
I niech wie o nich ca ly świat.

48 Niech bez fatygi
Ca ly świat osi ↪agnie stan Buddy
W jednym boskim wcieleniu,
Bez m ↪ecz ↪acych odrodzeń w niższych światach234.

49 Niech wszystkie istoty
Na wszelkie sposoby oddaj ↪a cześć Sugatom.
Niech bezustannie przepe lnia je
Niewypowiedziana rozkosz Buddów.

50 Niech spe lni si ↪e pragnienie Bodhisattwów
By przynieść pożytek temu światu.
I niech zísci si ↪e wszystko to,
Co Opiekunowie zamyślili dla żywych.

51 Niech poznaj ↪a szcz ↪eście
Śrawakowie i pratjekabuddowie.
Niech zawsze czcz ↪a ich
Bogowie, asurowie i ludzie235.

52 Niechaj, z  laski Mandżughosi,
W każdym życiu przyjm ↪e śluby
I pami ↪etać b ↪ed ↪e swe poprzednie wcielenia
Póty nie osi ↪agn ↪e Poziomu Radości.

53 Niech zawsze i w każdym po lożeniu
B ↪ed ↪e obdarzony si l ↪a

236.
I niech w każdym wcieleniu
Zdo lam znaleźć miejsce sprzyjaj ↪ace odosobnieniu.

54 Jeśli zapragn ↪e coś zobaczyć
Lub zadać pytanie,
Niechaj bez przeszkód ujrz ↪e
Opiekuna Mandżunanth ↪e

237.

55 Obym we wszystkich sprawach
Post ↪epowa l jak Mandżuśri,
Przynosz ↪acy dobro
Istotom dziesi ↪eciu stron świata.
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56 Dopóki istnieje przestrzeń
I dopóki żyj ↪acy przebywaj ↪a w niej,
Niech i ja żyj ↪e,
Uwalniaj ↪ac świat od cierpień.

57 Niech dojrzewaj ↪a we mnie
Cierpienia wszystkich żywych
I niech czyste dzia lania Bodhisattwów
Przynios ↪a szcz ↪eście światu238.

58 Niech Nauka żyje d lugo
Otoczona bogactwem i szacunkiem
Bo to jedyny lek na cierpienia świata
I źród lo wszelkiej radości i pomyślności.

59 K laniam si ↪e przed Mandżughosim,
Bo dzi ↪eki jego  lasce [mój] umys l d ↪aży do dobroci.
S lawi ↪e mego duchowego przyjaciela,
Bo doskonal ↪e si ↪e dzi ↪eki jego mi lości.
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Przypisy

218Skr.: Pariňâmanâ. Wariant przek ladu — przekaz [zas lug].

219Gaj żelaznych drzew sza lmali to jedno z piekie l:
”
Szukaj ↪ace domu stworzenia przy-

chodz ↪a tu i musz ↪a wspinać si ↪e na te [drzewa]. Kiedy si ↪e wspinaj ↪a, ostrza kolców kieruj ↪a
si ↪e w dó l, a kiedy schodz ↪a, unosz ↪a si ↪e do góry. [Ciernie] k luj ↪a i rozcinaj ↪a ich wszystkie
cz ↪eści ich cia l” (patrz: Tsongkhapa, Wielki przewodnik na stopniowej ścieżce Oświecenia,
T. 1., w. 204-205)

220Czakrawaka — ptak symbolizuj ↪acy oddan ↪a mi lość.

221Wajtarani — jedno z piekie l,
”
Rzeka bez Brodu, wype lniona wrz ↪ac ↪a i żr ↪ac ↪a ciecz ↪a.

Istoty szukaj ↪ace domu wpadaj ↪a do niej i, gotuj ↪ac si ↪e, kr ↪aż ↪a jak ziarnka grochu w kotle
na silnym ogniu. Po obu brzegach rzeki siedz ↪a stworzenia z pa lkami, hakami i sieciami.
Nie pozwalaj ↪a nieszcz ↪eśnikom wyj́sć z [rzeki], aż [w końcu] wyci ↪agaj ↪a ich hakami lub
sieciami, po czym k lad ↪a na wznak na wielkim rozgrzanym placu i pytaj ↪a: ’Czego chce-
cie?’. Nieszcz ↪eśnicy odpowiadaj ↪a: ’Nic nie wiemy i nic nie widzimy, ale jesteśmy g lodni
i spragnieni’. Stworzenia wpychaj ↪a im w usta rozgrzany, p lon ↪acy kawa lek żelaza i wlewaj ↪a
wrz ↪ac ↪a miedź” (patrz: Tsongkhapa, Wielki przewodnik na stopniowej ścieżce Oświecenia,
T. 1., w. 205).

222Mandakini — rzeka p lyn ↪aca w świecie bogów.

223Królewicz w mnisim odzieniu (skr. Cirikumara) — jedno z imion Mandżughosiego
lub Mandżuśriego.

224Tego wiersza brakuje w tybetańskim przek ladzie.

225Tyb.:
”
Niech nagi dostanie ubranie, g lodny — jad lo, dr ↪eczony pragnieniem — wod ↪e

i smaczne napoje”.

226Tyb.:
”
Niech biedni zdob ↪ed ↪a bogactwo, smutni — doznaj ↪a radości. Niech zrozpaczeni

odzyskaj ↪a wytchnienie i równowag ↪e”.

227Tyb.:
”
Niech wszystkie chore istoty szybko uwolni ↪a si ↪e od chorób, niechaj żadna cho-

roba na świecie nigdy si ↪e nie powtórzy”. W przek ladzie tybetańskim po tym wierszu na-
st ↪epuje kolejny:

”
Niech zal ↪eknieni zyskaj ↪a odwag ↪e, niech skr ↪epowani wyzwol ↪a si ↪e. Niechaj

s labi znajd ↪a si l ↪e i niech ludzie myśl ↪a o wzajemnym pożytku”.

228Tyb.:
”
Gdziekolwiek zaw ↪edruj ↪a podróżnicy, niech odnajd ↪a szcz ↪eście we wszystkich

stronach świata. Niechaj osi ↪agn ↪a swe cele bez wysi lku”.

229Tyb.:
”
Maj ↪ac pożywienie i nienaganne maniery, niechaj zachowaj ↪a w pami ↪eci [kolejne]

odrodzenia”.

230Gaganagandża (Skarbnica Niebios) — imi ↪e jednego z Bodhisattwów, nazwanego
tak dla jego szczodrości nieograniczonej i czystej jak niebo (patrz: Gaganagandża-sutra
w Szikszasamuczczaji, Bendall and Rouse, W. 247). Tyb.:

”
Niech bogactwo istot b ↪edzie
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niewyczerpane jak skarbnica niebios. Nie znaj ↪ac niezgody i z la, niech b ↪ed ↪a zawsze wolni”.

231Tyb.:
”
Pe lne czaruj ↪acych dźwi ↪eków Dharmy g loszonej przez Buddów i ich Synów”.

232W tybetańskim tekście pogard ↪e zast ↪apiono strachem.

233Tyb.:
”
Niech m ↪edrców otacza szacunek i niech otrzymuj ↪a ja lmużn ↪e”.

234Szantidewa chce, aby wszystkie istoty osi ↪agn ↪e ly Przebudzenie w
”

jednym boskim
wcieleniu”, na przyk lad odradzaj ↪ac si ↪e równocześnie w czystej krainie Sukhawati: nie
musia lyby wówczas pod ↪ażać przez wiele kalp drog ↪a Bodhisattwów, doznawać wielkich
cierpień i wk ladać ogromnego wysi lku w d ↪ażenie do doskona lości Buddów.
Tyb.:

”
Niech wszystkie istoty osi ↪agn ↪a stan Buddy w cia lach przewyższaj ↪acych cia la bo-

gów”.

235Dwóch ostatnich linijek brakuje w tybetańskim przek ladzie.

236Tyb.:
”
Niech podtrzymuj ↪e życie prostym pożywieniem”.

237Mandżunantha — jeden z aspektów Mandżuśriego lub Mandżughośi. Mandżuśri jest
idamem Szantidewy i dlatego Szantidewa poświ ↪eca szczególn ↪a uwag ↪e temu Bodhisattwie
w swoim wtajemniczeniu (patrz: biografia Szantidewy).

238Tyb.:
”
Niech zgromadzenie Bodhisattwów przyniesie światu pomyślność”.
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