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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ

у



zrozumienie znaczenia umysĄu
w buddyzmie;



poznawanie dziwactw wĄasnego
umysĄu;



dostrzeganie wĄasnej czystoĝci;



przezwyciÛľanie ignorancji za pomocÇ
mÇdroĝci;



przeksztaĄcanie umysĄu za pomocÇ
wspóĄczucia.

Zrozumienie wĄasnego
umysĄu — twórcy
wszelkich doĝwiadczeĆ

W

rozdziale 1. przedstawiliőmy buddyzm, zestawiajñc to, czym on nie jest
— surowym, sztywnym systemem wierzeŁ religijnych — z tym, czym
jest: praktycznñ, opartñ na doőwiadczeniu metodñ przeksztaûcania ūycia.

U podstaw tego przeksztaûcania leūy ludzki umysº, który jednak jest pojóciem
doőġ trudnym do zdefiniowania. Choġ to sûowo czósto pojawia sió w rozmowach
(„Ona ma bystry umysû”, „Brak mi dziő jasnoőci umysûu”, „Umysû ci zaġmiûo?”
itd.), trudno jednoznacznie okreőliġ jego znaczenie.
W tym rozdziale napiszemy trochó o tym, co róūne tradycje buddyzmu majñ do
powiedzenia na temat umysûu, zwracajñc szczególnñ uwagó na to, jak poszczególne
funkcje umysûu ksztaûtujñ dosûownie wszystko, zaczynajñc od Twojego duchowego rozwoju, koŁczñc na najbardziej zwyczajnych, codziennych doőwiadczeniach
ūyciowych. To rozlegûe zagadnienie i z caûñ pewnoőciñ nie zdoûamy tu omówiġ
wszystkiego. Nie martw sió jednak — na tym etapie chcemy tylko, abyő miaû
ogólne wyobraūenie na ten temat.
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Jak umysĄ ksztaĄtuje doĝwiadczenia
Umysû ksztaûtuje wszystkie Twoje doőwiadczenia bez wyjñtku i nadaje im odpowiedniñ barwó. Staroūytny zbiór buddyjskich mñdroőci, Dhammapada, zaczyna sió
od dwóch wersów, które gûoszñ:
Umysû poprzedza wszelkie myőli. Umysû jest ich zwierzchnikiem; umysû
je ksztaûtuje. Gdy ktoő mówi lub dziaûa z nieczystym umysûem, cierpienie
podñūa w őlad za takñ osobñ niczym koûa wozu za kopytami woûu (wers 1).
Umysû poprzedza wszelkie myőli. Umysû jest ich zwierzchnikiem; umysû
je ksztaûtuje. Gdy ktoő mówi lub dziaûa z czystym umysûem, szczóőcie
podñūa za takñ osoba niczym nie opuszczajñcy jej wûasny cieŁ (wers 2).
Z buddyjskiego punktu widzenia to, co sió dzieje w Tobie (w Twojej gûowie), ma
o wiele wióksze znaczenie przy ustalaniu, czy jesteő szczóőliwy, czy nieszczóőliwy,
niū zewnótrzne okolicznoőci Twojego ūycia.
Zatrzymajmy sió tutaj na moment. Czy to, co wûaőnie przeczytaûeő, brzmi rozsñdnie? Czy wewnótrzne dziaûanie Twojego umysûu naprawdó ma wiókszy wpûyw
na Ciebie niū to, co posiadasz, lub Twoje otoczenie? Przecieū wielkie firmy i agencje
reklamowe wydajñ co roku miliardy dolarów, aby Ció przekonaġ, ūe jest odwrotnie! Z ich punktu widzenia najlepszym sposobem na osiñgniócie szczóőcia jest kupowanie tego, co sprzedajñ. Odwoûujñ sió one do czegoő, co Jon nazywa „mentalnoőciñ gdyby tylko”: gdybyő tylko jeũdziû lepszym samochodem, mieszkaû
w wiókszym domu, pûukaû usta skuteczniejszym pûynem i uūywaû miókszego
papieru toaletowego, wtedy byûbyő naprawdó szczóőliwy. Nawet jeőli nie wierzysz we wszystko, co mówiñ w reklamach, czy nie masz przekonania, ūe to zewnótrzne warunki Twojego ūycia decydujñ o Twoim dobrym samopoczuciu?
Wypracuj nawyk zadawania sobie tego typu pytaŁ za kaūdym razem, kiedy natkniesz sió na nowe informacje. Badanie zagadnieŁ poruszanych w ksiñūkach, które
czytasz, lub w nauczaniu, którego jesteő adresatem, nie jest tylko zabawñ intelektualnñ ani czczñ rozrywkñ. O ile sñ prowadzone prawidûowo, takie dociekania stajñ
sió istotnñ czóőciñ duchowego rozwoju. Samo uznawanie pewnych twierdzeŁ za
prawdziwe, a odrzucanie innych jako faûszywych bez uwaūnego ich zbadania nie
pozwala zbyt wiele osiñgnñġ.
W tym przypadku badanie jest szczególnie waūne, poniewaū pytania dotyczñ tego,
jak najlepiej przeūyġ ūycie. Czy dñūenie do szczóőcia powinno polegaġ gûównie na
gromadzeniu dóbr i innych zewnótrznych przejawów dobrobytu? A moūe naleūy
sió skupiġ przede wszystkim na utrzymywaniu porzñdku wewnótrznego?
Jeőli chcesz uzyskaġ jakieő wyobraūenie o tym, jak moūe wyglñdaġ takie badanie,
rozwaū nastópujñcñ sytuacjó. Dwie Twoje przyjacióûki, Jennifer i Karen, jadñ razem na wakacje na Tahiti. Zatrzymujñ sió w tym samym luksusowym pensjonacie,
jedzñ te same wykwintne dania przygotowane przez wytrawnego kucharza, wylegujñ
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sió na tej samej dziewiczej plaūy i korzystajñ z tych samych rozrywek. Kiedy jednak po powrocie do domu opowiadajñ o swoim wyjeũdzie, moūna odnieőġ wraūenie,
ūe byûy w dwóch zupeûnie róūnych miejscach! Wedûug Jennifer Tahiti jest rajem
na ziemi, zaő wedûug Karen najprawdziwszym piekûem. Na kaūde wspaniaûe doőwiadczenie opisywane przez Jennifer przypadajñ dwa koszmarne, o których
opowiada Karen. Oczywiőcie jest to sytuacja hipotetyczna, ale czy ta historia nie
brzmi znajomo? Czy coő podobnego nie przydarzyûo sió kiedyő Tobie albo komuő
z Twoich przyjacióû?
Rozwaūmy jeszcze jeden scenariusz. W czasie wojny dwóch kolegów trafia do
obozu jenieckiego. Podobnie jak w poprzednim przykûadzie obaj znajdujñ sió
w identycznym poûoūeniu, tyle ūe tym razem okolicznoőci zewnótrzne sñ bardzo
zûe. Jeden z ūoûnierzy ogromnie cierpi z powodu trudnych warunków, w efekcie
dopada go zgorzknienie i zaûamanie. Drugiemu udaje sió wznieőġ ponad okolicznoőci,
potrafi nawet wspieraġ towarzyszy niedoli i dodawaġ im otuchy. Tego typu prawdziwe historie wcale nie naleūñ do rzadkoőci, wióc jak je moūna wytûumaczyġ?
Powyūsze przykûady (oraz podobne sytuacje, które znasz z wûasnego doőwiadczenia) pokazujñ, ūe zewnótrzne okolicznoőci ūycia nie sñ jedynymi — ani nawet
najwaūniejszymi — czynnikami decydujñcymi o tym, czy jesteő szczóőliwy. Gdyby
okolicznoőci zewnótrzne byûy waūniejsze niū stan umysûu, zarówno Jennifer, jak
i Karen byûyby zachwycone wakacjami na Tahiti, obaj ūoûnierze cierpieliby jednakowo, a ūaden bogaty i sûawny czûowiek nigdy nie pomyőlaûby o samobójstwie.
Im bliūej sió temu przyglñdamy, tym wyraũniej widaġ, ūe nastawienie psychiczne
jest bardzo waūnym czynnikiem okreőlajñcym jakoőġ ūycia. Nie twierdzimy, ūe
zewnótrzne warunki ūycia nie majñ ūadnego znaczenia, ani nie sugerujemy, ūe
trzeba sió pozbyġ wszelkich dóbr, aby w peûni oddaġ sió poszukiwaniom duchowym.
Niemniej bez rozwijania w sobie wewn´trznego spokoju i dbania o stabilnoőġ umysûu
ūaden sukces na őwiecie — czy to mierzony bogactwem, sûawñ, wûadzñ, czy rozlegûoőciñ relacji — nie przyniesie Ci prawdziwego szczóőcia. Jak ktoő kiedyő powiedziaû: „Za pieniñdze nie moūna kupiġ szczóőcia — moūna tylko wybraġ sobie
wûasnñ formó cierpienia”.

Kontrast miÛdzy ciaĄem a umysĄem
Nawet jeőli rozumiesz ogólnie, czym jest umysû, moūesz mieġ trudnoőci z dokûadnym jego zidentyfikowaniem. W koŁcu nie da sió wskazaġ jakiejő konkretnej rzeczy i powiedzieġ: „To jest mój umysû”. Dlaczego? Poniewaū w odróūnieniu od mózgu, serca i innych organów ciaûa umysû nie ma koloru, ksztaûtu, masy ani innych
cech fizycznych.
Dopóki jednak ūyjesz, Twoje ciaûo i umysû pozostajñ őciőle zwiñzane ze sobñ i wywierajñ duūy wpûyw na siebie nawzajem. Kaūdy wie np., ūe picie zbyt duūej iloőci
alkoholu moūe mieġ ogromny, bardzo szkodliwy wpûyw na umysû. Fizyczne wûaőci-
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woőci alkoholu obniūajñ zdolnoőci umysûowe, osûabiajñ zahamowania, a nawet
powodujñ halucynacje.
Umysû takūe ma duūy wpûyw na ciaûo. Przykûadowo zamartwianie sió moūe byġ
przyczynñ wielu dolegliwoőci somatycznych, w tym wrzodów ūoûñdka, zapalenia
jelita grubego i nadciőnienia. Zwiñzek ten nie uszedû uwadze lekarzy. Coraz wiócej z nich przyznaje, ūe stan psychiczny pacjenta moūe mieġ ogromny wpûyw na
skutecznoőġ walki z chorobñ. Wiele szpitali oferuje obecnie rozmaite procedury
uzdrawiania ciaûa i umysûu, takie jak hipnoterapia oraz psychoterapia grupowa
i indywidualna, dzióki którym pacjenci szybciej i skuteczniej wracajñ do zdrowia.
Wypad do miejscowej ksiógarni pozwoli Ci odkryġ jeszcze wiócej dowodów na
wpûyw umysûu na funkcjonowanie ciaûa — na póûkach znajdziesz dziesiñtki tytuûów poőwióconych zbawiennemu wpûywowi wizualizacji, afirmacji i pozytywnego myőlenia na ludzkie zdrowie. Pewien znany pisarz twierdzi nawet, ūe wyleczyû
sió z raka, oglñdajñc naûogowo komedie braci Marx! Byġ moūe w jego przypadku
őmiech faktycznie byû najlepszym lekarstwem.
Ciaûo i umysû sñ ze sobñ powiñzane, ale nie stanowiñ jednoőci. Gdyby stanowiûy,
stan psychiczny czûowieka sprowadzaûby sió do komórek nerwowych, aktywnoőci
elektrycznej i reakcji chemicznych w mózgu. Czy taka definicja byûaby adekwatnym
i satysfakcjonujñcym wyjaőnieniem tego, co tak naprawdó dzieje sió w ludzkim
umyőle? Czy takie zróūnicowane i barwne doőwiadczenia jak zakochanie sió, zawstydzenie albo przypûyw artystycznej inspiracji moūna zredukowaġ do reakcji
czñsteczkowych?
Buddyzm gûosi, ūe ludzki umysû (őwiadomy wszelkich doőwiadczeŁ) jest pozbawiony formy. Dlatego nie moūna go zobaczyġ ani dotknñġ. Niemniej brak formy nie
przeszkadza umysûowi w robieniu tego, do czego tylko on jest zdolny — w őwiadomym postrzeganiu! W gruncie rzeczy na tym wûaőnie polega jego zadanie: na byciu
őwiadomym (lub przytomnym).

UmysĄ w ujÛciu trzech nurtów buddyzmu
Róūne tradycje buddyzmu trochó inaczej traktujñ umysû i jego roló w rozwoju duchowym. Abyő mógû sobie wyobraziġ, jak bogate i zróūnicowane mogñ byġ te podejőcia, przedstawiamy poglñdy trzech najwaūniejszych tradycji buddyzmu obecnych dzisiaj na Zachodzie:
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Teksty abhidharmy lub „wyľszego nauczania”, bÛdÇce czÛĝciÇ kanonu buddyjskiej
tradycji therawady, zawierajÇ szczegóĄowÇ analizÛ umysĄu. W tych rozlegĄych
naukach podzielono funkcje umysĄu na róľne kategorie, takie jak podstawowe
i drugorzÛdne, wprawne i niewprawne itd. Zawarta w omawianych tekstach
analiza psychologiczna pomaga w dobrym zrozumieniu, które z wielu róľnych
funkcji mentalnych (jeden z systemów abhidharmy wskazuje ich niemal 50!)
sÇ aktywne w Twoim umyĝle w danej chwili. Im wiÛkszej wprawy nabierasz
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w okreĝlaniu zĄoľonej i zmiennej natury tych funkcji w momencie ich ujawniania
siÛ, tym skuteczniej moľesz siÛ przebijaÉ przez szkodliwÇ iluzjÛ trwaĄej i niezmiennej
toľsamoĝci ego (zagadnienie to zostanie wyjaĝnione w rozdziale 13.) i osiÇgnÇÉ
duchowe wyzwolenie.



Wielu powaľnych wyznawców tradycji wadľrajany równieľ studiuje nauki
abhidharmy dotyczÇce radzenia sobie z umysĄem, jego róľnorodnych funkcji
mentalnych itd. Ponadto wadľrajana oferuje techniki dÇľenia do osiÇgniÛcia tzw.
umysĄu przejrzystego ĝwiatĄa, bĄogiego stanu ĝwiadomoĝci leľÇcego u podstaw
ludzkiej egzystencji, który ma znacznie wiÛkszÇ moc niľ jakikolwiek zwykĄy stan
umysĄu. Po uzyskaniu kontroli nad tym ukrytym skarbem wprawni adepci
medytacji (albo jogini przejrzystego ĝwiatĄa) potrafiÇ szybko i caĄkowicie pokonywaÉ
wszelkie przeszkody mentalne. DziÛki temu stajÇ twarzÇ w twarz z ostatecznÇ
rzeczywistoĝciÇ i doĝwiadczajÇ najwyľszego oĝwiecenia, jakiego doznaĄ Budda.



WedĄug niektórych mistrzów japoĆskiego buddyzmu zen wielki UmysĄ, lub natura
buddy, przenika caĄe doĝwiadczenie wszechĝwiata. Wszystko, czego doĝwiadczamy
— zarówno wewnÇtrz, jak i na zewnÇtrz — nie jest niczym innym jak UmysĄem
(przez wielkie U). Z drugiej strony maĄy umysĄ, analityczny i oparty na pojÛciach,
ma skĄonnoĝÉ do identyfikowania siebie jako ograniczonego, odrÛbnego „ja”.
Duchowe przebudzenie polega na przesuniÛciu toľsamoĝci z maĄego umysĄu
na wielki UmysĄ, a w dalszej kolejnoĝci na znany w tradycji zen „nieumysĄ”.

W caûej ksiñūce (zwûaszcza w rozdziale 5.) znajdziesz wiócej informacji na temat
podejőcia tych trzech (i kilku innych) tradycji buddyjskich do umysûu. Na razie
jednak chcemy zaznaczyġ jednñ rzecz: to, w jaki sposób doőwiadczasz ūycia, jest
kwestiñ Twojego wyboru. Twój umysû moūe byġ zaciemniony lub caûkiem jasny,
ograniczony lub pozbawiony granic. Pierwsza moūliwoőġ pociñga za sobñ frustracjó i niezadowolenie. Druga daje wolnoőġ i speûnienie. Tak zwana őcieūka duchowa umoūliwia przejőcie od stanu zaciemnienia do caûkowitej jasnoőci, od ograniczeŁ do braku granic. Tego wûaőnie dotyczy nauczanie buddyjskie.

SzeĝÉ gĄównych typów ĝwiadomoĝci
Poniewaū ludzkie ciaûo jest wyposaūone w pióġ zmysûów, mamy pi´® typów ¿wiadomo¿ci zmysºowej, nazywanych czasem takūe piócioma rodzajami przytomnoőci.
W niektórych tekstach buddyjskich noszñ one doőġ fachowe nazwy, ale ich znaczenie jest caûkiem proste. Sñ to:



ĜwiadomoĝÉ sĄuchowa, czyli odbieranie dļwiÛków.



ĜwiadomoĝÉ smakowa, czyli odczuwanie smaków (takich jak gorzki, sĄodki,
kwaĝny itd.)



ĜwiadomoĝÉ wÛchowa, czyli odbieranie zapachów.
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ZNIEKSZTAăCONE POSTRZEGANIE
Nie trzeba chyba mówiÉ, ľe dziaĄanie piÛciu rodzajów ĝwiadomoĝci zmysĄowej zaleľy od kondycji adekwatnych narzÇdów zmysĄu. Kiedy np. masz katar, moľesz caĄkowicie utraciÉ zmysĄ powonienia; ĝwiadomoĝÉ wÛchowa dziaĄa dobrze, ale opuchniÛta
ĝluzówka zakĄóca zdolnoĝÉ nosa do odbierania zapachów. Podobnie kaľdy kucharz,
który kiedykolwiek dodaĄ zbyt duľo soli do zupy, wie, ľe jÛzyk z czasem przyzwyczaja siÛ do niektórych smaków. Rozwaľmy jeszcze jeden przykĄad: jeĝli przyciĝniesz
palcem gaĄkÛ ocznÇ z boku i popatrzysz na nocne niebo, moľesz zobaczyÉ dwa ksiÛľyce zamiast jednego. Te przykĄady pokazujÇ, ľe nie zawsze moľna wierzyÉ w tworzony przez umysĄ obraz rzeczywistoĝci. Jeľeli dodamy do tego róľne znieksztaĄcenia
powodowane przez uprzedzenia i oczekiwania, Ąatwo zrozumieÉ, ľe wyraļne, niezdeformowane postrzeganie rzeczywistoĝci nie jest wcale tak powszechne, jak siÛ wydaje.



ĜwiadomoĝÉ dotykowa, czyli rozpoznawanie odczuÉ ciaĄa (odczucie gorÇca
i zimna, szorstkoĝci i gĄadkoĝci itd.)



ĜwiadomoĝÉ wzrokowa, czyli postrzeganie kolorów i ksztaĄtów.

Te pióġ rodzajów őwiadomoőci zmysûowej bez wñtpienia zaleūy od stanu zdrowia
Twojego ciaûa i narzñdów zmysûów. Szósty typ őwiadomoőci nie jest jednak aū
tak bezpoőrednio zwiñzany z funkcjonowaniem zmysûów. Jest nazywany ¿wiadomo¿ci umysºow. Moūe ona byġ oparta na wszystkich wczeőniej wymienionych rodzajach őwiadomoőci — wzrokowej, sûuchowej, wóchowej, smakowej i dotykowej
— oraz wielu innych.

WpĄyw róľnych czynników na ĝwiadomoĝÉ umysĄowÇ
Kiedy ludzie mówiñ o umyőle, zwykle chodzi im o szósty rodzaj őwiadomoőci —
őwiadomoőġ umysûowñ. Jeőli np. myőlisz o swojej matce, to nawet jeőli mieszka
ona setki kilometrów od Ciebie albo juū nie ūyje, moūesz powiedzieġ: „Niedawno
przyszûa mi ma myől moja matka”. A kiedy myőlisz o niej tak intensywnie, ūe jej
obraz staje Ci przed oczami, zaczynasz jñ widzieġ — nie za sprawñ őwiadomoőci
wzrokowej, lecz umysûowej. Albo, jak to sió mówi: widzisz jñ oczami wyobraũni.
Szósta őwiadomoőġ dziaûa na róūne sposoby i wpûywa na wszystko, co nas dotyczy, w tym na pióġ rodzajów őwiadomoőci zmysûowej. Przykûadowo uwaga, czyli
zdolnoőġ do zwrócenia umysûu w konkretnym kierunku, jest tylko jednñ z wielu
róūnych cech ûñczonych ze őwiadomoőciñ umysûowñ. Kiedy czuwasz, wszystkie
pióġ typów őwiadomoőci zmysûowej stale odbiera informacje z otoczenia w formie
nieobrobionych danych zmysûowych, ale poziom uwagi poőwiócanej poszczególnym
fragmentom tych informacji moūe byġ bardzo róūny.
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Czytajñc tó ksiñūkó, zwracasz uwagó na ksztaût liter i sûów na stronie za pomocñ
őwiadomoőci wzrokowej. Jak bardzo jesteő jednak őwiadomy wraūeŁ dotykowych
towarzyszñcych zetknióciu sió Twoich poőladków z krzesûem, na którym siedzisz
(bñdũ kanapñ, ûawkñ albo huőtawkñ ogrodowñ)? Zatrzymaj sió na chwiló i pomyől
o tym. Dopóki nie ukierunkowaliőmy Twojej uwagi na to wraūenie zmysûowe,
prawdopodobnie w ogóle go nie dostrzegaûeő. (Oczywiőcie sytuacja byûaby inna,
gdybyő nagle usiadû na drzazdze. Wtedy nie potrzebowaûbyő niczyjej pomocy, ūeby
zdaġ sobie sprawó z tego, co odczuûeő zmysûem dotyku).
Ten przykûad miaû Ci pokazaġ, ūe poziom őwiadomoőci zmysûowej zaleūy od bardzo
wielu czynników. W niektórych przypadkach — takich jak wtedy, kiedy ulegasz
iluzji optycznej — moūesz sió caûkowicie myliġ co do tego, czego jesteő őwiadomy. Wraūenia zmysûowe sñ notorycznie niewiarygodne. Niemniej w pewnych
bardzo szczególnych okolicznoőciach moūesz doznaġ prawdziwie zadziwiajñcego
zwiókszenia őwiadomoőci zmysûowej. Zawodowi sportowcy np. czósto mówiñ
o byciu „w strefie”. Kiedy tego doőwiadczajñ, wszystkie dziaûania (a nawet sam
czas) wydajñ sió zwalniaġ, bez wzglódu na to, jak bardzo sñ dynamiczne. Sportowcy
twierdzñ, ūe widzñ wszystko niezwykle wyraũnie, jak gdyby wydarzenia rozgrywaûy sió w zwolnionym tempie. Widzñ niezwykle ostro caûe boisko i wszystkich
pozostaûych graczy. W takich sytuacjach moūe dochodziġ do prawdziwych cudów.
Takie dramatyczne zmiany wynikajñ ze wzrostu koncentracji stanowiñcej inny
aspekt lub funkcjó őwiadomoőci umysûowej. Wedûug niektórych autorytetów buddyjskich koncentracja jest zdolnoőciñ umysûu do niezûomnego trwania w chwili
obecnej i podtrzymywania peûnej őwiadomoőci otaczajñcych nas rzeczy. Koncentracjó moūna rozwijaġ, podobnie jak inne zdolnoőci umysûowe (wskazówki
dotyczñce rozwijania koncentracji znajdziesz w rozdziale 7.). Nasza koncentracja
jest przez wiókszoőġ czasu raczej rozproszona — miókka i rozmyta jak őwiatûo
zwykûej ūarówki. Natomiast niektórzy mistrzowie medytacji potrafiñ osiñgnñġ
stan szczególnie gûóbokiej koncentracji, samadhi, w którym ich umysû moūe uzyskaġ
gûóboki wglñd w rzeczywistoőġ. (Mówi sió, ūe kiedy Einstein zajmowaû sió jakimő
konkretnym problemem teoretycznym, potrafiû na dûugi czas wprowadziġ sió w stan
koncentracji przypominajñcy samadhi. Trwaû wtedy bez ruchu, zupeûnie nieőwiadomy tego, co dziaûo sió wokóû).

W poszukiwaniu wĄasnych emocji
Jak dotñd w tym wprowadzeniu do zagadnieŁ dotyczñcych umysûu podkreőlaliőmy
pewne czynnoőci umysûowe — takie jak dociekanie i koncentracja — ale z pewnoőciñ nie sñ one jedynymi funkcjami umysûu. Ʀwiadomoőġ umysûowa obejmuje
równieū Twoje postawy i stany emocjonalne, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Kiedy buddyőci mówiñ o rozwoju umysûowym, nie chodzi im o stawanie sió mñdrzejszym. Rozwój umysûowy obejmuje takie praktyki, jak rozluũnianie uőcisku,
w którym „negatywne” stany emocjonalne trzymajñ Twój umysû, oraz zwiókszanie natóūenia „pozytywnych” cech umysûowych. (Uūywamy cudzysûowów, poniewaū okreőlenia „negatywny” i „pozytywny” sñ wzglódne; nie powinieneő myőleġ, ūe jakaő czóőġ Twojego umysûu jest z natury „dobra”, a inna z natury „zûa”).
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Waūnñ czóőciñ rozwoju umysûowego i duchowego jest korzystanie z inteligencji
emocjonalnej — zapoūyczamy tutaj termin, który staû sió ostatnio bardzo popularny.

UMYSă, GăOWA I SERCE
Na Zachodzie panuje tendencja do myĝlenia o róľnych aspektach ĝwiadomoĝci
umysĄowej jako umiejscowionych w gĄowie lub sercu. Funkcje takie jak gromadzenie
wiedzy, myĝlenie, rozumowanie, zapamiÛtywanie i analizowanie — innymi sĄowy:
funkcje, które wiÛkszoĝci ludzi na ogóĄ kojarzÇ siÛ z aktywnoĝciÇ umysĄowÇ — sÇ
przypisane do gĄowy. Kiedy np. ktoĝ dysponuje wysoko rozwiniÛtÇ inteligencjÇ akademickÇ, mówi siÛ o nim, ľe jest „prawdziwym mózgowcem”. Gdy ktoĝ próbuje
rozwiÇzaÉ jakiĝ trudny problem albo przypomnieÉ sobie coĝ, o czym zapomniaĄ,
czÛsto drapie siÛ po gĄowie, jakby ta czynnoĝÉ miaĄa siÛ jakoĝ przyczyniÉ do zainicjowania procesu myĝlowego.
Z kolei oĝrodek emocji jest czÛsto umiejscawiany w sercu. W gwaĄtownym przypĄywie silnych emocji czÛsto kĄadziemy rÛkÛ na klatce piersiowej albo nawet uderzamy
siÛ piÛĝciÇ. Zwykle siÛ mówi, ľe w sercu mieszkajÇ miĄoĝÉ, odwaga i wiele innych
uczuÉ. Serce jest symbolem romantycznych uczuÉ (pomyĝl o walentynkowych kartkach w jego ksztaĄcie), a angielski wyraz courage, oznaczajÇcy odwagÛ, wywodzi siÛ
od francuskiego sĄowa coeur, czyli serce.
(Warto wiedzieÉ, ľe takľe inne organy byĄy w przeszĄoĝci uwaľane za siedlisko róľnych emocji. ChoÉby w czasach Szekspira ludzie sÇdzili, ľe siedliskiem furii jest wÇtroba. To znaczenie przetrwaĄo do dzisiaj w angielskim epitecie lily-livered, czyli
„tchórzliwy”. IstniejÇ teľ inne idiomy zwiÇzane z organami i emocjami, np. „coĝ komuĝ
leľy na wÇtrobie” albo „wylewaÉ na kogoĝ swojÇ ľóĄÉ”).
Naleľy zauwaľyÉ, ľe w buddyzmie brak takiego wyraļnego rozróľnienia pomiÛdzy
emocjonalnym charakterem serca a intelektualnymi funkcjami gĄowy. Sanskryckie
sĄowo czitta (termin ten zostanie szczegóĄowo omówiony w rozdziale 14.) jest tĄumaczone w zaleľnoĝci od kontekstu jako „umysĄ”, „serce”, „postawa” albo „ĝwiadomoĝÉ”.
Równieľ japoĆskie sĄowo shin moľna przeĄoľyÉ zarówno jako „umysĄ”, jak i „serce”.
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Dostrzeganie fundamentalnej czystoĝci
wĄasnego umysĄu
Jeőli przeczytaûeő ten rozdziaû od poczñtku, moūesz mieġ teraz pewne pytania.
Przykûadowo: wiedzñc juū o tym, ūe umysû skûada sió z elementów pozytywnych
i negatywnych, moūesz sió zastanawiaġ, czy zawsze tak bódzie. Czy to sió moūe
zmieniġ? Czy jest jakiő powód, aby przypuszczaġ, ūe godne podziwu cechy, które
wszyscy cenimy (takie jak ūyczliwoőġ), mogñ wyprzeġ elementy przysparzajñce
nam cierpienia (takie jak niechóġ)? Inaczej mówiñc: czy moūe w ogóle dojőġ do
rozwoju duchowego?

Moľliwoĝci rozpraszania zĄudzeĆ
Aby odpowiedzieġ na te pytania, naleūy najpierw zrozumieġ, ūe umysû podlega
ciñgûym zmianom. Bardzo negatywny stan umysûu, taki jak nienawiőġ, moūe nas
opanowaġ na krótko, ale z pewnoőciñ ustñpi. Sama istota stanów umysûowych
polega na tym, ūe nie sñ one trwaûe. (Jak gûosi popularne powiedzenie: „jedynñ
staûñ rzeczñ jest zmiana”).
Zazdroőġ, nienawiőġ, chciwoőġ i podobne uczucia sñ ũródûem cierpienia i niezadowolenia, poniewaū nie sñ zgodne z rzeczywistoőciñ. Odmalowujñ mylñcy obraz
őwiata. Jeūeli coő wydaje Ci sió atrakcyjne, zûudzenie przywiñzania wyolbrzymia
poūñdane cechy tej rzeczy do takiego poziomu, ūe jest ona postrzegana jako idealna i upragniona. Jeūeli jednak niedûugo potem odkryjesz choġby najmniejszñ
wadó tej samej rzeczy, Twoja zûoőġ i rozczarowanie mogñ sprawiġ, ūe wyda Ci sió
ona bezwartoőciowa, a nawet odraūajñca. Cóū za huőtawka emocji! Móūczyzna
zauroczony kobietñ nie znajduje wystarczajñco wzniosûych sûów, by sûawiġ jej
liczne zalety. Niemniej niedûugo potem w czasie rozprawy rozwodowej nie potrafi powiedzieġ o niej ani jednej dobrej rzeczy.
Zûudzenia moūna przezwycióūyġ mñdroőciñ. (Inaczej mówiñc: moūna je spenetrowaġ za pomocñ wglñdu). Mdro¿® to pozytywny, rozjaőniajñcy czynnik umysûowy wspomagajñcy ten proces. Mñdroőġ nie zagraūa przy tym innym pozytywnym stanom umysûu i serca, takim jak wspóûczucie. W gruncie rzeczy nawet je
wzmacnia.

Dostrzeganie sĄoĆca za chmurami
Z punktu widzenia niektórych wspóûczesnych nauczycieli buddyzmu tybetaŁskiego
podstawowa natura umysûu jest czysta, nieskaūona i nieuwarunkowana.
Moūna to zilustrowaġ za pomocñ wspaniaûej analogii. Zacznij od przywoûania
wspomnienia dûugotrwaûej pochmurnej pogody. (Jon przez wiele lat mieszkaû
w póûnocnej Anglii, wióc wykonuje to ġwiczenie bez trudnoőci. Pamióta nawet,
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jak ktoő mu kiedyő powiedziaû: „W zeszûym tygodniu byûa niezûa pogoda. Padaûo
tylko dwa razy — za pierwszym razem przez trzy dni, za drugim przez cztery!”).
W tak nieprzyjemnych warunkach moūe sió wydawaġ, ūe sûoŁce caûkowicie zniknóûo i juū nie istnieje. Tymczasem wiadomo, ūe niezaleūnie od pogody sûoŁce tak
naprawdó nie znika. Chmury tylko je zasûaniajñ i nie pozwalajñ go zobaczyġ. Po
zmianie pogody sûoŁce ponownie sió ukaūe, tak samo jasne jak przedtem.
Podobnie jest w ludzkim ūyciu: za chmurami zûudzeŁ, które mogñ Ció wûaőnie
teraz otaczaġ (w postaci zawiûych i niekomfortowych uczuġ chciwoőci, gniewu,
zazdroőci itp.), wciñū moūna odnaleũġ podstawowñ czystoőġ. Zaciemniajñce Twojñ
rzeczywistoőġ zûudzenia nie kalajñ tej czystoőci i nie majñ na niñ wpûywu, bez
wzglódu na to, jak sñ silne i jak czósto naruszajñ Twój wewnótrzny spokój. Znajduje
to odzwierciedlenie w powiedzeniu wywodzñcym sió z buddyzmu zen, które gûosi:
„Za tym, kto jest zajóty, kryje sió ktoő, kto nie jest”.
Ʀcieūka duchowa wytyczona przez nauki buddyjskie polega wióc przede wszystkim na przebijaniu nieautentycznych, nieistotnych aspektów doőwiadczenia, aby
őwiatûo Twojej natury buddy — fundamentalna czystoőġ najgûóbszego poziomu
őwiadomoőci — mogûo rozbûysnñġ bez przeszkód. Niektórzy ludzie posûugujñ sió
bardziej przyziemnñ analogiñ, porównujñc podñūanie őcieūkñ duchowñ do obierania kolejnych warstw cebuli!
Waūny tekst naleūñcy do tradycji mahajany pt. Uttaratantra („Niezrównana ciñgûoőġ”) i przypisywany Buddzie Maitrei (wiócej informacji na jego temat znajdziesz w rozdziale 3.) zawiera wiele poetyckich analogii dla tej fundamentalnej
czystoőci. Poniūszy fragment (zaadaptowany z anglojózycznego przekûadu Glenna
Mullina) porównuje naturó buddy wspólnñ dla wszystkich istot ze skarbem zakopanym pod podûogñ domu nódzarza.
Pod podûogñ domu biedaka leūy ukryty skarb,
Ale poniewaū on nie wie o jego istnieniu,
Nie myőli o tym, ūe jest bogaty.
Podobnie w umyőle czûowieka kryje sió szczera prawda —
Niezmienna i niegasnñca,
Ale poniewaū ludzie jej nie dostrzegajñ,
Doőwiadczajñ ciñgûego cierpienia.
Klejnot prawdy kryje sió w domostwie umysûu;
Buddowie rodzñ sió czyőci w tym őwiecie,
Aby ten skarb nam ukazaġ.
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PodÇľanie ĝcieľkÇ mÇdroĝci
i miĄujÇcego wspóĄczucia
Jak moūna podjñġ dñūenie do odnalezienia, ujawnienia i wykorzystania podstawowej czystoőci opisanej w Uttaratantrze cytowanej w poprzednim podrozdziale?
To bardzo rozlegûe zagadnienie, ūeby nie powiedzieġ wiócej. Proces odkrywania
i urzeczywistniania natury buddy zostanie omówiony szczegóûowo w czóőci IV, ale
poniūsze dwa zalecenia dajñ o nim pewne wyobraūenie:



PielÛgnuj mÇdroĝÉ, która obnaľa ignorancjÛ bÛdÇcÇ ļródĄem wszelkiego
cierpienia.



Rozbudzaj w sobie miĄujÇce wspóĄczucie, które otwiera nasze serca na innych.

W rozdziale 14. piszemy obszerniej o mñdroőci i wspóûczuciu, ale kolejne dwa
podrozdziaûy zawierajñ pewnñ zapowiedũ tego, czego sió moūesz spodziewaġ.

MÇdroĝÉ: zrywanie zasĄony bĄÛdnych wyobraľeĆ
W nauczaniu buddyjskim podkreőla sió, ūe kaūde doőwiadczenie cierpienia i niezadowolenia (bez wyjñtku) ma swe ũródûo w ignorancji.
Sûowo „ignorancja” nie oznacza jednak w tym kontekőcie zwykûego braku zrozumienia lub niewiedzy na jakiő temat, jak w zdaniu: „Nigdy nie uczyûem sió trygonometrii, wióc jestem zupeûnym ignorantem w tej dziedzinie”. Zamiast tego
ignorancja w swoim najbardziej kûopotliwym wydaniu, bódñca wedûug Buddy
przyczynñ problemów wszystkich ludzi, to stan bûódnego rozumienia lub bûódnego rozpoznania rzeczywistoőci. Mówiñc najproőciej, taka ignorancja skûada sió
ze wszystkich bûódnych wyobraūeŁ uniemoūliwiajñcych Ci postrzeganie rzeczy
takimi, jakie one sñ. Zgodnie z tradycjñ zen: „wszystkie istoty posiadajñ mñdroőġ
i cnoty wûaőciwe czûowiekowi w peûni oőwieconemu. Z powodu jednak znieksztaûconego obrazu rzeczywistoőci nie do koŁca zdajñ sobie z tego sprawó”.
Kiedy nauczyciel Jona, a zarazem jego umiûowany towarzysz duchowy, lama
Thubten Yeshe, przybyû do Stanów Zjednoczonych w 1974 r., czósto posûugiwaû
sió przykûadem napiótych relacji miódzy czarnymi a biaûymi (pamiótaj, ūe wtedy
jeszcze nie uūywano okreőlenia „Afroamerykanin”) jako ilustracjñ destrukcyjnych
skutków bûódnych wyobraūeŁ wynikajñcych z ignorancji. Podkreőlaû, ūe kiedy
biaûy i czarny spotykajñ sió na ulicy, w gruncie rzeczy nie widzñ siebie nawzajem.
Widzñ tylko swoje projekcje — znieksztaûcone obrazy tworzone przez umysû i rzutowane na napotkanñ osobó. Te projekcje („Wszyscy czarni sñ tacy” i „Wszyscy
biali sñ owacy”) tworzñ zasûonó uniemoūliwiajñcñ kaūdemu z nich dostrzeūenie
drugiego czûowieka takim, jaki on jest, w caûej jego ludzkiej zûoūonoőci. W efekcie
powstaje atmosfera braku zaufania, podejrzliwoőci i strachu, która jest ũródûem
wyûñcznie problemów.
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Zgodnie z nauczaniem buddyjskim: jeūeli chcemy zobaczyġ rzeczy oőwieconym
okiem mñdroőci i rozwiñzaġ swoje problemy, musimy odrzuciġ trzy konkretne
rodzaje bûódnych wyobraūeŁ (trzy typy ignorancji):



BĄÛdne przekonanie, ľe moľemy odnaleļÉ prawdziwe szczÛĝcie w tym, co jest
ļródĄem naszego cierpienia i niezadowolenia (jak w przypadku pijaka poszukujÇcego
zbawienia w alkoholu).



BĄÛdne przekonanie, ľe coĝ, co bardzo szybko siÛ zmienia, jest trwaĄe, wieczne
i niezmienne (jak w przypadku osoby, która myĝli, ľe na zawsze zachowa mĄody
wyglÇd).



BĄÛdne przekonanie, ľe ludzie i rzeczy majÇ substancjalnÇ, niezaleľnÇ, moľliwÇ
do odnalezienia jaļĆ — wĄasnÇ, indywidualnÇ naturÛ odrÛbnÇ od ogóĄu.

Ta ostatnia, najbardziej fundamentalna forma ignorancji jest szczegóûowo omawiana przez zwolenników buddyzmu indotybetaŁskiego, ale nieûatwo jñ zrozumieġ. Nawet sûowa, za pomocñ których sió jñ objaőnia, majñ konkretne znaczenie, które nie jest oczywiste dla postronnego obserwatora. Nie martw sió jednak.
W rozdziale 13. omówimy szczegóûowo tó najbardziej subtelnñ formó ignorancji
(oraz dwie poprzednie).

MiĄujÇce wspóĄczucie: otwieranie serca na innych
Jeūeli rozwaūania na temat ignorancji i bûódnych wyobraūeŁ wydawaûy Ci sió
trudne, ten temat bódzie miûñ odmianñ. Miºujce wspóºczucie jest cechñ, którñ kaūdy
podziwia — w gruncie rzeczy moūe nawet byġ najatrakcyjniejszñ cechñ charakteru
ludzi, którzy od dawna podñūajñ duchowñ őcieūkñ, czy to buddyjskñ, czy innñ.

Dostrzeganie przykĄadów oĝwieconego wspóĄczucia
Rozwaūmy przykûad Jego Ʀwiñtobliwoőci Dalajlamy Tybetu (wiócej informacji na
jego temat znajdziesz w rozdziale 15.). Wiele osób uwaūa, ūe Dalajlama jest ucieleőnieniem peûnej ciepûa i serdecznoőci postawy miûujñcego wspóûczucia. Jego
uőmiechnióte oblicze i autentyczna troska o innych — nie mówiñc juū o serdecznym őmiechu — mogñ zrobiġ wiócej dla szerzenia wartoőci prawdziwego rozwoju duchowego niū wszystkie ksiñūki na temat buddyzmu wydane w ciñgu kilku
ostatnich dziesiócioleci. Powód, dla którego ten tybetaŁski mnich wywarû ogromny
wpûyw na tak wiele osób z róūnych őrodowisk, nie jest tajemnicñ. Sam o sobie
mówi: „Mojñ religiñ jest ūyczliwoőġ”.
Owa ūyczliwoőġ, humanitarnoőġ, miûujñce wspóûczucie — wszystko jedno, jak nazwiemy to ciepûe uczucie wobec innych ludzi — nie jest niczym skomplikowanym
ani tajemniczym. Miûujñce wspóûczucie moūe sió narodziġ spontanicznie w kaūdym ludzkim sercu, moūe z wyjñtkiem najbardziej zepsutego. Odczuwamy je np.
wtedy, kiedy widzimy maûe dziecko w niebezpieczeŁstwie albo zwierzó wyjñce
z bólu. W takiej sytuacji, bez wzglódu na siebie i bez myőlenia o tym, natychmiast
odczuwamy pragnienie uchronienia tych istot przed krzywdñ, której doőwiadczajñ.
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Jedyna róūnica miódzy takim spontanicznym wspóûczuciem a tym, które odczuwa w peûni oőwiecona istota (budda), to jego zakres. Choġ prawdopodobnie nie
masz trudnoőci z wywoûaniem w sobie autentycznej troski o dobrostan zwierzñt
domowych, maûych dzieci i innych istot, które wydajñ Ci sió bliskie, czy moūesz to
samo powiedzieġ o swoim stosunku do wszystkich? Bñdũ ze sobñ szczery: jak sió
czujesz, kiedy sûyszysz, ūe ktoő, kogo nie lubisz — byġ moūe osoba, która niedawno Ció obraziûa — ma jakiő problem albo przytrafiû sió jej pech? Jeūeli w pierwszej chwili czujesz przypûyw satysfakcji, zasióg Twojego miûujñcego wspóûczucia
jest doőġ ograniczony.
W peûni oőwiecona istota, taka jak Budda Siakjamuni (jednym z jego przydomków jest Wspóûczujñcy) nie ma takich ograniczeŁ ani uprzedzeŁ (wiócej informacji na temat historycznego Buddy znajdziesz w rozdziale 3.). Peûna wspóûczucia
troska tego czûowieka o inne istoty jest bezwarunkowa. Bez wzglódu na to, czy ludzie
doőwiadczajñcy trudnoőci byli wobec nas nastawieni przyjaũnie, czy nieprzyjaũnie, czy byli naszymi stronnikami, czy teū zaprzysiógûymi wrogami, spontanicznie zrodzone miûujñce wspóûczucie obejmuje ich wszystkich jednakowo.

Pokonywanie samolubstwa i przeksztaĄcenie swojego umysĄu
Wychwalanie piókna bezwarunkowej miûoőci i wspóûczucia jest dobre i chwalebne.
W koŁcu nietrudno odczuwaġ podziw wobec miûujñcego wspóûczucia w ūyciu i czynach takich wyjñtkowych postaci jak Budda, Jezus Chrystus, Dalajlama czy Matka
Teresa.
Moūesz sió jednak zastanawiaġ, jak Ty wypadasz na tym tle. Byġ moūe myőlisz:
„Wiem przecieū, ūe nie odczuwam bezwarunkowej miûoőci do wszystkich. Co
mam w takim razie poczñġ? Mam sió czuġ winny? Udawaġ zadowolenie i faûszywie sió cieszyġ, kiedy mój rywal w pracy dostanie awans przede mnñ?”. A moūe
z rozpaczñ dochodzisz do takiego oto wniosku: „Ktoő taki jak ja nie ma szans na
to, aby dorównaġ Dalajlamie albo Matce Teresie. Chyba po prostu nie jestem aū
tak dobry”. Jeūeli jesteő szczególnie cyniczny, moūesz nawet pomyőleġ: „Wiem,
jaki jestem samolubny, i nie wierzó, ūeby inni ludzie byli naprawdó lepsi ode mnie.
Caûa ta gadanina o troszczeniu sió o innych i odczuwaniu bezwarunkowej miûoőci
do wszystkich to obûuda i pozory. Moja filozofia jest prosta: dbaj tylko o siebie.
Jestem realistñ, a caûy ten duchowy beûkot jest dla gûupców”.
Czy moūna sformuûowaġ jakñő sensownñ odpowiedũ na te wszystkie zastrzeūenia?
Postóp duchowy nie zachodzi bez odpowiedniego przygotowania. Wielu buddystów wierzy, ūe Budda Siakjamuni potrzebowaû kilku ūywotów, aby pokonaġ caûñ
drogó od wejőcia na őcieūkó duchowñ do osiñgniócia peûnego oőwiecenia. Oczekiwanie natychmiastowych rezultatów jest wióc maûo realistyczne. (Wiele tradycji
buddyjskich naucza, ūe moūna sió natychmiast przebudziġ i doznaġ oőwiecenia,
ale trzeba wielu lat, ūeby to oőwiecenie objawiûo sió w peûni w codziennym ūyciu.
Wiócej informacji na temat róūnych podejőġ do tego zagadnienia znajdziesz
w rozdziale 10.).
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Aby okreőliġ, która őcieūka jest dla Ciebie najlepsza, sprawdũ, czy rzeczywiőcie
prowadzi do rezultatów, które zachwala. Nie mówimy o oőlepiajñcej jasnoőci
przynoszñcej oőwiecenie ani o nagûym odkryciu, ūe niespodziewanie staûeő sió
posiadaczem nadprzyrodzonych mocy. Po prostu odpowiedz sobie na pytanie,
czy czujesz sió bardziej wolny, zrelaksowany i otwarty wskutek stosowania nauk
Buddy — albo kogoő innego. Czy przestajesz sió zamartwiaġ, czy stajesz sió mñdrzejszy, bardziej zadowolony z ūycia i wspóûczujñcy? Takie rezultaty nie pojawiajñ
sió z dnia na dzieŁ i nie powinieneő przejawiaġ obsesji na ich punkcie. Po jakimő
czasie spódzonym na wprowadzaniu w ūycie nauk Buddy moūesz jednak spróbowaġ
oceniġ, jak Ci idzie.
Na szczóőcie buddyjska őcieūka zapewnia odpowiednie narzódzie umoūliwiajñce
tó transformacjó: jest nim medytacja bódñca sercem buddyjskiej praktyki. W caûej
ksiñūce znajdziesz opisy róūnych technik medytacyjnych i ogólne rozwaūania na
temat roli medytacji w rozwoju duchowym. W rozdziale 7. np. omówimy konkretne techniki medytacyjne pozwalajñce zrobiġ to, o czym wûaőnie przeczytaûeő
— zmniejszyġ samolubstwo i zwiókszyġ swoje zainteresowanie innymi.
Niewykluczone, ūe stosujñc techniki medytacyjne w praktyce, odkryjesz, ūe w rzeczywistoőci moūesz wpûywaġ na to, jak reagujesz nawykowo na innych ludzi, na
swoje otoczenie, a nawet na siebie. Jeūeli wykaūesz sió wystarczajñco duūñ wytrwaûoőciñ, moūe sió okazaġ, ūe przestaûeő odczuwaġ przymus mówienia, dziaûania, a nawet myőlenia w ograniczony sposób, do którego byûeő przyzwyczajony.
Powoli, lecz nieubûaganie dojdziesz do tego, ūe moūesz uwolniġ sió od cierpienia
i niezadowolenia.
Jeūeli jednak po jakimő czasie okaūe sió, ūe nic z tego sió nie wydarzyûo — jeūeli
nie doőwiadczysz ūadnych korzystnych rezultatów — bódziesz mógû po prostu
zapomnieġ o tym, co przeczytaûeő. W koŁcu, jak czósto mówi Dalajlama: „Nie masz
obowiñzku podñūaġ drogñ Buddy. Po prostu staraj sió byġ dobrym czûowiekiem.
To wystarczy”.
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CZÚĜÈ I

Wyruszamy w podróľ: podstawy buddyzmu
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Skorowidz
A
Abhayagiri Buddhist Monastery, 107, 108,
181, 182
abhidhamma pitaka, Patrz: kosz wyūszej
nauki
abhidharma, 42, 348
abhidharma pitaka, Patrz: kosz wyūszej
nauki
abidharma, 207
Achaan, Patrz: Ajahn
Ajahn, 310
Ajahn Amaro, 108
Ajahn Chah, 107, 108, 181, 309, 310, 311
Ajahn Mun, 310
Ajahn Pasanno, 108
Ajahn Succito, 311
Ajahn Sumedho, 108
Ajutthaja, 104
Amaravati Buddhist Monastery, 311
Ambedkar Bhimrao Ramji, 36, 97, 98
Amida, 195
Amitabha, 96, 114, 115, 348
Ananda, 82, 83, 84, 155
annica, 215
anumodana, Patrz: zasûuga radowanie sió
Anuradhapura, 103
Arada Kalama, 62
arhat, 217, 220, 348
Asioka, 86, 87, 200, 203
Asita, 58
Atiőa, 134
Avatamsaka Sutra, Patrz: sutra girlanda
kwiatów

Awalokiteőwara, 115, 316, 348
mantra, 193, 195
awatara, 201
awidja, 348

B
baûwochwalstwo, 327
Barua Nani Bala, 306
Basantpur, 207
bhikkhuni, Patrz: mniszka w peûni
wyőwiócona
bhiksuni, Patrz: mniszka w peûni
wyőwiócona
Bimbisara, 205
Blue Cliff Monastery, 313
Bodh Gai, 201
Bodh Gaja, 28, 198, 200
bodhi, 287, 348
Bodhicaryavatara, 239, 286
bodhiczitta, 96, 287
Bodhidharma, 118, 119, 122
bodhisattwa, 35, 36, 77, 92, 109, 286, 348
mñdroőci, 57
szeőġ doskonaûoőci, 295
őcieūka, 295
őlubowanie, 36, 150, 151, 188, 286
wskazania, 150, 191, 253
wspóûczujñcy, 92, 297, 330
Awalokiteőwara, Patrz:
Awalokiteőwara
pûeġ, 115
bogini
Kannon, 348
Tara, 35
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Borobudur, 96, 102, 208
bóg, 326
őmierci, 276
ból, 340
bóstwo medytacyjne, Patrz: yidam
brahmawihara, 286, 349
Budda, 27, 28, 34, 148, 182, 197, 260
maûūeŁstwo, 60
matka, 57, 199, 207
narodziny, 30, 57, 58, 198, 199
natura, Patrz: tathagatagarbha
nauki, 30, 34, 56, 148, 203, 333
cztery szlachetne prawdy, 31
dwanaőcie ogniw wspóûzaleūnego
powstawania, Patrz: dwanaőcie ogniw
wersje spisane, 88
ojciec, 57, 59
oőwiecenie, 251, 348
posñg w Sarnath, 28
przeznaczenie, 60, 61
relikwia, 103, 200
syn, 60
szczodroőġ, 151
őmierġ, 198, 204
Wielki Lekarz, 31
zalñūek, Patrz: tathagatagarbha
ūyciorys, 28, 56, 57, 60, 62, 65
Budda Amitabha, Patrz: Amitabha
Budda Gautama, 55, 56
Budda Gotama, 56
Budda Maitrei, 48
Budda Nieograniczonego Ʀwiatûa Amitabha,
Patrz: Amitabha
Budda Siakjamuni, 28, 30, 51, 55, 349,
Patrz teū: Budda, Siddhartha
Buddhadasa, 36, 105
Buddhaghosa, 103, 158, 159, 246
buddhanusmriti, Patrz: Amitabha
Buddyjskie Koőcioûy Ameryki, 117
buddyzm
autentycznoőġ, 88
czystych krain, 35
droga
poûudniowa, 101, 102
póûnocna, 102
dziesióġ doskonaûoőci therawady, 36

362
Kup książkę

faûszywe przekonania, 326, 327, 328,
329, 330, 332
indotybetaŁski, 50
jodo, 111
jodo shin, 111
jodo shinshu, Patrz: Japonia buddyzm
jodo shinshu
jodo-shu, Patrz: Japonia buddyzm
jodo-shu
kanon
palijski, Patrz: buddyzm kanon
therawady
therawady, 88, 89
kegon, 110
kobieta, 155, Patrz teū: mnich, mniszka
równouprawnienie, 155
mahajana, Patrz: mahajana
na őwiecie, 87, 97, 101
Chiny, 109, 110, 112
Japonia, 113, 116, 117, 118, 121, 122
Nepal, 99
Sri Lanka, 88
nauki, 142, 147, 149, 239, 333, 334, 335,
336, 338
o nietrwaûoőci, Patrz: annica
őmierġ, Patrz: őmierġ
newarski, 99, 100, 129
odrodzenie, 98
praktyka, 141, 142, 150, 199, 331
klasztorna, 152, 153
ksiñūki, 143
nauczyciel, 145, 146,
Patrz teū: nauczyciel
okrñūanie, 202, 203
porzucenie, 151
őwiecka, 150, 151, 183, 186, 192, 252
technika, 145
wybór tradycji, 143, 144, 147
schizma, 85, 86
shingon, 111
sobór
drugi, 85, 94
pierwszy, 82, 83
starsi, 85
őwiecki, 35
tantryczny, Patrz: wadūrajana
therawada, Patrz: therawada
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tybetaŁski, 47, 99, 124, 129, 194
gelug, 135
kadam, 134
kagyu, 135
nyingma, 134
rime, 135
sakya, 135
upadek, 97, 98, 126, 198
wadūrajany, Patrz: wadūrajana, buddyzm
tantryczny
wielka wspólnota, 85
zaangaūowanie, 141, 142, 150
zaangaūowany, 36, 311, 330
zen, 111, 118, 119, 121, Patrz teū: zen

C
celibat, 83, 181
Central Institute of Higher Tibetan Studies,
204
ceremonia, 192
jukai, 191
chan, 111, 118, 119, 125
Chiny
buddyzm, Patrz teū: buddyzm na őwiecie
Chiny
czysta kraina, 111, 113, 114, 115, 118, 125
girlanda kwiatów, 110, 113
mahajana, 110
mantra, 111, 113
medytacja, 111, 113
tiantai, 110, 113, 118, 125
chrzeőcijaŁstwo, 112
dynastia Han, 110
komunizm, 112
tantra, 126
zen, Patrz: zen Chiny
Chithurst Buddhist Monastery, 311
Chogyama Trungpó Rinpocze, 134
chrzeőcijaŁstwo, 103
Chiny, 112
ciaûo, 42, 271
uwaūnoőġ, Patrz: uwaūnoőġ ciaûa
cierpienie, 266, 267, 327, 348, 349
cierpliwoőġ, 36, 295, 297, 298
City Center, 190
Cohen Jonathan, 162
Congkhapa, 57, 207, 317

cud w Ʀrawasti, 206
cykl ksióūycowy, 183, 184, 202
Czenrezig, 115, 316, 348
czitta, 46, 287
Czternaőcie ġwiczeŁ uwaūnoőci, 314
cztery boskie siedziby, 290, 292
cztery niezmierzonoőci, Patrz: cztery boskie
siedziby
Cztery Szlachetne Prawdy, 149, 215, 349
Czysta Kraina, 115, 349, Patrz teū: Sukhawati

D
Daishi Kobo, Patrz: Kukai
dalai, 315
Dalajlama, 27, 36, 50, 57, 129, 140, 289, 315,
316, 318, 320, 330
ucieczka, 319
Dalajlama I, 317
Dalajlama V, 315, 316
dana, Patrz: szczodroőġ
Davidson Richard, 162, 320
Deer Park Monastery, 313
Deshung Rinpocze, 135
Dhammapada, 31, 40, 149, 218, 250
Dharamsala, 319
dharma, Patrz: Budda nauki
Dharma, 34, 148, 182, 260, 349
dhjana, 349
diagram mistyczny, Patrz: mandala
Dilgo Khyentse Rinpocze, 134, 135
Dipa Ma, 306, 308
dobra materialne, 337, 338
dobroczynnoőġ, 36
dobroġ miûujñca, 36, 109, 290, 291, 293, 294,
349, 350
Dogen, 121
doktryna, 27
dokusan, 121
Dondruba Lhamo, 317, 318
doskonaûoőġ, 36, 151
droga őrodkowa, Patrz: madhjamaka
droga őrodka, 64
Dromtonpa, Patrz: Lama Drom
drzewo
bodhi, 28, 55, 65, 200
zaszczepka, 88, 103
oőwiecenia, Patrz: drzewo bodhi
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duhkha, 349
dwanaőcie ogniw, 31, 266, 276, 277, 278,
279, 280, 281
ġwiczenia, 281, 282
dziaûanie, 332, Patrz teū: karma
negatywne, 253, 260, 273, 277
kûamstwo, 253, 257
kradzieū, 253, 255
niechóġ, 253, 259
opryskliwa mowa, 253, 258
plotkowanie, 253, 258
poūñdanie, 253, 258
skûócanie, 253, 257
uûuda, 253, 260
zabijanie, 253, 254, 255
zûe prowadzenie sió, 253, 255
pozytywne, 253, 273
wolicjonalne, 277
dzogczen, 219, 220
dũinizm, 28, 98
dūataka, 151, 348, 349
dūinizm, 202

E
egoizm, 290
Eisai, 121
Ekman Paul, 162
English Sangha Trust, 311
etyczne postópowanie, 32, 33
European Institute of Applied Buddhism, 313

F
fazy ksióūyca, Patrz: cykl ksióūycowy
Feldman Christina, 108
forma, 278
forma materialna, 271
formacja mentalna, 271
Foundation for the Preservation of the
Mahayan Tradition, 135
Fromm Erich, 123

G
Gaj Dūeta, 206
Gandhi, 311, 312
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Gere Richard, 26
geshe, 146
Geshe Lhundup Sopa, 135
gesze, 319
Ginsberg Allen, 123
Gjaco Tenzin, 315, Patrz teū: Dalajlama
Glass Philip, 26
gniew, 331, 336
Goenka Satya Narayan, 108, 109, 141
Gohonzon, 120
Gold Mountain Monastery, 125
Goldstein Joseph, 108, 309
góra Minobu, 118
Góra Adama, 103
Góra Sópów, 93, 205
Green Gulch Farm, 123, 190
Guanyin, 115, 348, 349, Patrz teū:
Awalokiteőwara
guru, 129, 349
gwaût, 255

H
Hancock Herbie, 120
Hanh Thich Nhat, 125
Heraklit, 31
hinajana, 92, 349
hinduizm, 98, 200, 201, 202
Honen, 116
Hua Hsuan, 125

I
ignorancja, 49, 270, 271, 276, 282, 348
IMS, 108
INEB, 105
inkantacja, 182
Insight Meditation Society, 309, 311,
Patrz: IMS
inteligencja emocjonalna, 46
International Forest Monastery, 311
International Network of Engaged Buddhist,
Patrz: INEB
islam, 98
istota
dñūñca do oőwiecenia, Patrz: bodhisattwa
niebiaŁska, 35
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J
Jackson Phil, 26
Jama, 276
Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, 135
Japonia
buddyzm, Patrz teū: buddyzm na őwiecie
Japonia
girlanda kwiatów, 113
jodo shinshu, 116, 117
jodo-shu, 116
mantra, 113
szkoûa Nichirena, 117
tiantai, 113
zen, Patrz: zen Japonia
Jasiodhara, 60
jaũŁ, 50, 86, 129, 271
faûszywa, 272
nieistnienie, 94
Jehowa, 214
Jezus, 148, 214
józyk
newarski, 99
pali, 88, 89, 347
sanskryt, 347
jhana, 172
Jigdal Dagchen Rinpocze, 135
jodo shinshu, 195
joga, 349
bóstwa, 129, 349
jogaczara, 94, 218
jogin przejrzystego őwiatûa, 43
jukai, 191
Jung Carl Gustav, 128

K
Kabat-Zinn Jon, 144
Kagyu Droden Kunchab Center, 135
Kajlas, 208
kalaczakra, 129
Kalu Rinpocze, 135, 171
Kamayut, 307
Kannon, Patrz teū: Awalokiteőwara
karma, 146, 198, 249, 250, 273, 350,
Patrz teū: dziaûanie

konsekwencje, 250, 254, 256, 261, 332,
342
oczyszczanie, 250, 256, 262
Karma Triyana Dharmachakra, 135
karuna, Patrz: wspóûczucie
kazanie o podstawach uwaūnoőci, 83
kechimyaku, 191
Kemeny Margaret, 162
kensho, 189, 190, 221, 350
Kerouac Jack, 123
Keusang Rinpocze, 317, 318
King Martin Luther, 311, 313
Kisa Gotami, 237
klasztor, 154, 180, 252
Abhayagiri, Patrz: Abhayagiri Buddhist
Monastery
Chiny, 180
Radreng, 203
Tybet, 180
zen, 186, 187
warsztat ciszy, 190
kleőa, 350
koan, 121, 122, 180, 188, 189, 301
kodeks mniszej dyscypliny,
Patrz: pratimoksza
koûo ūycia, 267, 270, 273
koncentracja, 45, 295, 300, 302,
Patrz teū: samadhi
konfucjanizm, 110, 112
kontakt, 278
kopiec mogilny, 30, 34, 87, 91, 200, 351
Dhamekh, 203
Korea zen, Patrz: zen Korea
Kornfield Jack, 107, 108, 311
kosz
dyscypliny, 83
kazaŁ, 83
wyūszej nauki, 83
kronika Mahavamsa, Patrz: Mahavamsa
ksióūyc cykl, Patrz: cykl ksióūycowy
Kukai, 126, 209
Kumbum, 317
kundalini, 214
Kuőinagara, 198, 204
Kwan Um School of Zen, 123
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L
lama, 129, 146, 350
inkarnowany, Patrz: tulku
Lama Congkhapa, Patrz: Congkhapa
Lama Drom, 203
Lama Kunga Rinpocze, 135
Lama Lodo, 135
Lama Thubten Yeshe, 135
lgniócie, 279, 299
Lhassa, 316
Lobsanga Gjaco, 315
Lumbini, 198, 199

M
madhjamaka, 94
Maha Bodhi Society, 98
mahabodhi, 200
mahajana, 35, 48, 85, 88, 92, 102, 103, 109,
113, 129, 190, 286, 328, 334, 350, 351
bogowie, 133
doskonaûoőġ, Patrz: doskonaûoőġ
motywy przewodnie, 92
pokuta, 262
pustka, 218
sutra, Patrz: sutra
tantryczna, 99
wskazania, 256
Mahakaőjapa, 82, 83, 84, 119, 221
mahamudra, 219, 220
mahasanghika, Patrz: buddyzm wielka
wspólnota
Mahasatipatthana Sutta, Patrz: kazanie
o podstawach uwaūnoőci
mahasiddha, 146
Mahawira, 28
Mahinda, 88
Maitreja, 95, 97, 350
maitri, 350
mala, 195
mali, 193
maûy wóz, Patrz: hinajana
mandala, 126, 127, 128, 350
kalaczakry, 129
Mandūuőri, 350
mantra, 126, 127, 128, 195, 350

366
Kup książkę

Namu amida butsu, 195, 350
Namu myoho renge kyo, 195
Om mani padme hum, 193, 195
MaŁdũuőri, 57, 95
Mara, 65, 276
Marpa, 146
Matka Boska, 116
mñdroőġ, 36, 47, 49, 295, 302, 310, 336
dzióki kontemplacji, 174, 175
dzióki medytacji, 174, 176
dzióki sûuchaniu, 174, 175
MBSR, 144
McCandless Ruth, 123
medytacja, 30, 32, 34, 43, 52, 83, 90, 106,
118, 119, 126, 144, 157, 307, 310, 330, 349
analityczna, 171
badania kliniczne, 161, 162
bieūñcej chwili, 171
cel, 160
czterech niezmierzonoőci, 158
definicja, 159
grupowa, 187
intuicyjna, 171
korzyőci, 161, 163, 164, 168, 172, 173, 174,
175, 176
odejőcie od destruktywnych
nawyków, 165
zrównowaūenie, 165
leőna, 107
metta, 109
mity, 158, 159
nad Buddñ, Dharmñ i Sanghñ, 158
nad czterema boskimi siedzibami, 292
nad dobrym postópowaniem, 158
nad pustkñ, 303
nad őmierciñ, 239, 240, 241, 242, 246
korzyőci, 243
nad tym, co odrzucajñce, 158
nad ūyciem w obliczu őmierci, 241
pochûoniócie, 172
przedmiot, 158, 159
siedzñca, Patrz: zazen
Tajlandia, 104
techniki, 159, 160, 165, 166, 167, 172, 173,
174, 175, 176
wspóûczesne, 160
transcendentalna, 161
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troista natura, 169
wadūrajana, Patrz: wadūrajana
wglñdu, Patrz: wipassana
wipassana, Patrz: wipassana
zen, 161
mentalnoőġ gdyby tylko, 40
Merton Thomas, 313
metanoia, 148
metta, 350
Milarepa, 132, 146
Mindfulness-Based Stress Reduction, Patrz:
MBSR
mnich, 152, 180, 252
kodeks dyscypliny, Patrz: pratimoksza
kodeks postópowania, 261
przewinienie, 261
őlubowanie, 153
őwiócenie, 153
mniszka, Patrz teū: mnich
w peûni wyőwiócona, 155
monument w Borobudur, 96
moralnoőġ, 36, 297, 310
motywacja, 286
Mount Baldy Zen Center, 123
mudra, 127
Munindra Anagarik, 308
muzuûmanie, 98

N
Nagardūuna, 94
nagroda Niwano Peace Prize, 106
Nalanda, 98, 126, 205, 207
Namkhai Norbu Rinpocze, 134
narodziny, 280
Naropa, 146
nauczyciel, 147, 222
etyka, 147
rola, 146
nawrócenie, Patrz: metanoia
nazwa, 278
nembutsu, Patrz: Amitabha
Newarowie, 99, 350
Nhat Hanh Thich, 36, 105
nibbana, Patrz: nirwana
Nichiren, 117, 118, 120, 195
niechóġ, 270

niedualnoőġ, 219, 220, 222
niemedytacja, 174
nienawiőġ, 331
nieumysû, 43
Nipponzan Myohoji, 120
nirwana, 83, 216, 265, 273, 285
etapy urzeczywistnienia, 217

O
obraz pasterski, 222, 224
obserwator, 166
oczyszczanie, Patrz: karma oczyszczanie
oddanie, 32, 34, 35
oddech, 106, 171, 236
uwaūnoőġ, Patrz: uwaūnoőġ oddechu
odrodzenie, 245, 287
ogniwa wspóûzaleūnego powstawania, 84
okrñūanie, 202, 203
osobowoőġ, 158, 160
oőwiecenie, 213, 214, 215, 247, 350

P
Pacific Hermitage, 107
Padmasambhawa, 134
Pagan, 103
pagoda pokoju, 120
Pagoda Szwedagon, 208
paûac Potala, 316
pan domu, 90
paramita, 350
parinirwana, 82
patriarcha buddyjski, 84
Paweû VI, papieū, 313
percepcja, 271
pielgrzymka, 87, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 208
Plum Village, 313
pûeġ, 94
pokûon, 184, 193
pokuta, 261
postanowienie, 36
postópowanie etyczne, 295, 297
Potala, 316
powstawanie wspóûzaleūne, 267
pozycja őpiñcego lwa, 204
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poūñdanie, 270, 279
Pradũapati Gautami, 155
pradũŁaparamita, Patrz: mñdroőġ
pradūnia, 189
praktyka duchowa, 32
etyczne postópowanie, Patrz: oddanie,
Patrz: medytacja, Patrz: etyczne
postópowanie
pratimoksza, 32, 181, 182
pratityasamutpada, 267
prawda
absolutna, 329
o cierpieniu, 327
o powszechnej pustce, 94
prawdomównoőġ, 36
prawo karmiczne przyczyny i skutku, 249
preta, 275
prokrastynacja, 255
promowanie na őwiecie
Birma, 101, 103
Kambodūa, 101
Laos, 101, 103
Sri Lanka, 101, 102, 103
Tajlandia, 101, 104, 105
przebudzenie, 27, Patrz teū: oőwiecenie
przekonanie bûódne, 50
przypowieőġ o mnichu Malunkjaputta, 33
pudūa, 351
punja, 151, Patrz: zasûuga
pustka, 94, 218, 303, 304, 329, 351

R
Radũgir, 82, 93, 120, 205
rakusu, 191
Rangun, 103
Redwood Valley, 107, 108, 181
religia, 26
pasywna, 36
rinzai zen, 121, 122, 189, 301
Roshi Joshu Sasaki, 123
rozwój umysûowy, 45
równoőġ, 37
rupa, Patrz: forma materialna
rytuaû inicjacyjny, 129
rzeczywistoőġ, 334
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S
Sahn Seung, 123
Sakya Tegchen Choling Center, 135
Salzberg Sharon, 108, 309
samadhi, 45, 351
samjna, Patrz: percepcja
samobójstwo, 328
samospalenie, 327, 328
samskara, Patrz: formacja mentalna
San Francisco Zen Center, 123, 190, 192
Sanbo Kyodan, 122
sangha, 83, 84, 89, 105, Patrz: wspólnota
duchowa
kodeks postópowania, 261
wydalenie, 261, 262
Sangha, 34, 148, 182, 187, 260, 351
Sanghamitta, 88
Sankassa, 205, 207
sansara, 147, 245, 265, 266, 335, 349, 351
sanzen, 121
Sarnath, 198, 203
satori, 190, 221, 351
Sayadaw Mahasi, 103, 108, 109, 308
School of Youth for Social Service, 312
Senzaki Nyogen, 123
sfera
bogów, 273
gûodnych duchów, 273, 275, 276
istot piekielnych, 273, 276
ludzi, 273, 274
piekielna, 251
póûbogów, 273, 274
zwierzñt, 273, 274
Shambala, 134
shikantaza, 174
shingon, 126
Shinran, 117, 196
Siariputra, 94
Siddhartha, 28, 55, 351, Patrz teū: Budda,
Budda Siakjamuni
Sivaraksa Sulak, 36, 105
Snyder Gary, 123
Soen Shaku, 123
Sogyal Rinpocze, 134, 135
Soka Gakkai, 120
Sokrates, 30
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soto zen, 121, 122, 190
Spirit Rock Center, 311
Spirit Rock Meditation Center, 108
staroőġ i őmierġ, 280
stawanie sió, 280
sthavira, Patrz: buddyzm starsi
stupa, Patrz: kopiec mogilny
stygmaty, 214
Suan Mokkh, 105
Sudhana, 95, 96
Sudinna, 83
Sudūata, 64, 202
Sukhawati, 96, 115, 117
Sukhothai, 104
Sumedho, 310, 311
sutra, 30, 93, 351
czystej krainy, 96, 111, 114, 115
doskonaûej mñdroőci, 304
doskonaûoőci mñdroőci, 94
girlanda kwiatów, 110, 113
lotosu, 93, 110, 113, 118, 120
o nawiedzeniu Lanki, 94
o przejawach uwaūnoőci, 109
o urodzie őwiata, 95
ornamentu kwiatowego, 95
Szóstego Patriarchy Huinenga, 223
Vimalakirtiego, 94
sutra pitaka, Patrz: kosz kazaŁ
Suzuki Daisetz Teita, 123
Suzuki Shunryu, 123
system
buddyjski, 28
wierzeŁ, 27
szczodroőġ, 36, 151, 295
Szczyt Sópa, 205
szeőġ bram percepcji, 278
szkoûa
czysta kraina, Patrz: Chiny buddyzm
czysta kraina
girlanda kwiatów, Patrz: Chiny buddyzm
girlanda kwiatów
mantra, Patrz: Chiny buddyzm mantra
medytacji, Patrz: Chiny buddyzm
medytacja
tiantai, Patrz: Chiny buddyzm tiantai
Szlachetna Oőmioaspektowa Ʀcieūka, 149,
351

Ĝ
Ʀantidewa, 96, 239, 286
őcieūka
bodhisattwy, Patrz: bodhisattwa őcieūka
duchowa, 215
oczyszczenia, Patrz: Visuddhimagga
őcieūka duchowa, 43, 48
Ʀiwa, 214
őmierġ, 235, 236, 240, 244, 245, 280, 336
bliskiej osoby, 243
Buddy, Patrz: Budda őmierġ
therawada, 245, 246
wadūrajana, 246, 247
zen, 248
őrawakajana, 99
Ʀrawasti, 82, 205, 206
őunjata, Patrz: pustka, Patrz: prawda
o powszechnej pustce
őwiadek, 166
őwiadomoőġ, 95, 271, 277
dotykowa, 44
sûuchowa, 43
smakowa, 43
umysûowa, 44, 45
ujócie zachodnie, 46
uwaūna, Patrz: uwaūnoőġ
wóchowa, 43
wzrokowa, 44
zmysûowa, 43, 44, 45
őwiñtynia
Mahabodhi, 200, 201
Maya Devi, 199
Paranirwana, 205
Zóba, 208

T
takoőġ, 222
tantra, 125, 126
mistrz, 129
tantry, 351
taoizm, 110, 112, 121
Tara, 115, 131, 133, 351
Tarthang Tulku, 135
Tassajara Zen Mountain Center, 123, 190,
192
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tathagatagarbha, 221
Thathana Yeiktha, 308
The Order of Interbeing, 313
thera, Patrz: buddyzm starsi
therawada, 42, 85, 88, 89, 99, 101, 102, 103,
104, 107, 183, 286, 309, 330, 351
doskonaûoőġ, 36, 151
nauczyciel, 146
nirwana, 216, 220
pokuta, 261, 262
őmierġ, Patrz: őmierġ therawada
wskazania, 252, 256
wskazówki, 149
Thich Nhat Hanh, 311, 313, 314, 330
Thien-an Thich, 125
Thrangu Rinpocze, 135
Three Treasures Association, 122
Thubten Zopa Rinpocze, 135
Tilopa, 146
tipitaka, Patrz: kosz
traktat Visuddhimagga,
Patrz: Visuddhimagga
tripitaka, Patrz: kosz
Trizon Sakya, 135
tron diamentowy, 28, 200
Trungpa Rinpocze, 135
trzy klejnoty, 148, 149, 150, 182, 193, 260,
349, 351, 352
tulku, 316
Turner Tina, 26, 120
Tybet, 318, 319

U
U Ba Khin, 103, 108
uczucia, 271, 279
Udraka Ramaputra, 62
umysû, 39, 40, 41, 42, 47, 106, 164, 222, 271
istoty nieoőwieconej, 161
natura, 219
rozwój, Patrz: rozwój umysûowy
trening, 83
uwaūnoőġ, Patrz: uwaūnoőġ umysûu
wpûyw na ciaûo, 42
Umysû, 43, 95
Unified Buddhist Church of Vietnam, 313
Upali, 83
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upasaka, 150
upasika, 150
upekkha, Patrz: zrównowaūenie
Uttaratantra, 48, 49
uwaga, 44
uwaūnoőġ, 34, 105, 144, 166, 170, 310, 313
ciaûa, 170
czynników prowadzñcych do spótania
bñdũ uwolnienia, 170
oddechu, 172
uczuġ, 170
umysûu, 170

V
vedana, Patrz: uczucia
vijnana, Patrz: őwiadomoőġ
vijnanavada, 218
Vikramasila, 126
Vimalakirti, 94
vinaya, 150, 181
vinaya pitaka, Patrz: kosz dyscypliny
Visuddhimagga, 158, 159, 246

W
Wadūrahara, 129
wadūrajana, 43, 98, 124, 125, 126, 127, 133,
173, 220, 286, 330, 349, 351, 352, Patrz teū:
buddyzm tantryczny
cztery rozmyőlania, 141
nauczyciel, 146
oőwiecenie, 219
pokuta, 262
őmierġ, Patrz: őmierġ wadūrajana
w krajach Zachodu, 193, 194
wskazania, 150, 253, 256
wadūrasana, Patrz: tron diamentowy
Waisiali, 85, 94
Wangyal Geshe, 135
Waranasi, 203
warunkowanie, 163
Wat Nong Pah Pong, 310, 311
wcielenie, 198
wglñd, 35, 47, 108, 119, 173, 313, 352
bezpoőredni, Patrz: kensho
White Salmon, 107
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Wielka Stupa, Patrz: őwiñtynia Mahabodhi
Wielka Stupa w SĜñcĸ, 91
wielka őcieūka, Patrz: mahajana
wielki wóz, Patrz: mahajana
Wielkiej Matki, Patrz: Tara
Wietnam zen, Patrz: zen Wietnam
wihara, 97
Wikramasila, 98
winaja, 153, 352, Patrz: kodeks dyscypliny
wipassana, 99, 108, 173, 183, 352
Mahasiego Sayadawa, 103
U Ba Khina, 103
Wisznu, 98, 201
wóz
maûy, Patrz: hinajana
wielki, Patrz: mahajana
wspólnota duchowa, 30, 34
wspólnota zakonna, Patrz: sangha
wspóûczucie, 290, 291, 295, 313, 349, 350
miûujñce, 49, 50, 51
wspóûradoőġ, 291, 292, 293, 349
wyrocznia Neczung, 316
wyrzeczenie, 36
wysiûek, 36, 295, 299

Y
Yasutani Hakuun Roshi, 122
yidam, 129

Z
zakon wspóûbycia, 313
zasûuga, 89
gromadzenie, 89, 151
radowanie sió, 151
zazen, 121, 171, 187, 221
zdrada, 255, 256, 260
zemsta, 290
zen, 35, 43, 109, 111, 118, 173, 180, 286, 352
Ameryka Póûnocna, 123, 124
Chiny, 125, 222
Japonia, 118, 121, 222
klasztor, Patrz: klasztor zen
Korea, 125, 222
kraje Zachodu, 122, 123, 124
mistrz, 147, 190
oőwiecenie, 221
rinzai, Patrz: rinzai zen
soto, Patrz: soto zen
őmierġ, Patrz: őmierġ zen
Wietnam, 125
wskazania, 150, 253, 256
zendo, 187, 188
Zhiyi, 113
zûoőġ, 331, 336
zmysû, 43, 278
zrównowaūenie, 291, 294, 349
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