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K rystyna Święcicka

Natura umysłu w buddyzmie tybetańskim
M im o że to, co zw ykle nazywa się „umysłem", cieszy się
powszechnym szacunkiem i je st szeroko dyskutowane,
Jest nierozumiane, rozumiane niewłaściwie bądź jednostronnie.
Ponieważ nie rozumie się go poprawnie takim, jakim jest,
Pojawiają się niezliczone idee, hipotezy i filozofie*.

W buddyzmie uznaje się umysł za ostateczną rzeczywistość, do której
dociera poszukujący z chwilą osiągnięcia Oświecenia, Często m ożna spotkać
opinie, że umysł, uznany przez buddystów za „naturę Buddy”, jest w istocie tym
samym co absolutna rzeczywistość, którą wyznawcy innych religii nazywają
Bogiem2.
Celem buddyzmu jest dotarcie do niezmiennie czystej i wszystko ogar
niającej świadomości, która kryje się poza wszystkimi zjawiskami życia
i śmierci. Nasuwa się pytanie: czy buddyjskie Oświecenie m a tę samą naturę, co
doświadczenie mistyczne innych religii, w których mówi się o zjednoczeniu
duszy ludzkiej z Bogiem lub rozpłynięciu się jednostkowej jaźni w boskim
absolucie.
We wczesnych Wedach doświadczenie nieskończoności wyrażane było
w term inach kosmologicznych, w Upaniszadach i Wedancie w terminach
idealistycznego monizmu, w tantryzmie indyjskim - przez przywołanie żeńskiej
1 M.J. Reynolds, Self-Liberation through Seeing the N aked Awareness, New York 1989,
s. 10. Przekład według: Sogjal Rinpocze, Tybetańska księga życia i umierania, Warszawa 1995,
s. 67.
2 Ibidem, s. 63. Zob. też W.T. Stace, M ysticism and Philosophy, London 1961, s. 230.
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siły twórczej; w buddyzmie natom iast mamy do czynienia z terminologią
psychologiczną, opartą na doświadczeniu medytacji, w buddyjskim tentryzmie
zaś m owa jest o transformacji sił i zjawisk psycho- kosmicznych dzięki przenik
nięciu ich światłem transcendentalnej wiedzy3.
Buddyzm na każdym kroku podkreśla, że wszyscy mamy taką samą
wewnętrzną naturę jak Budda, nie możemy jednak jej rozpoznać, ponieważ nasz
umysł buddy zamknięty jest w ścianach zwykłego umysły. Podstawowe twier
dzenie buddyzmu głosi, że przyczynę istnienia świata zjawiskowego stanowi
umysł w stanie niewiedzy. Rzeczywistość jest złudzeniem umysłu opanowanego
przez grę własnych wytworów. Cały ten proces jest niezmiernie skomplikowany
i zawiera ogrom ną liczbę współdziałających ze sobą czynników, wszystkie m ają
charakter psychologiczno- fenomenologiczny, a ich opis przypomina do złudze
nia dzieła fenomenologów.
Z jednej strony istnieje podstawowa świadomość uniwersalna (alaja-ńjńana )
porównywana do oceanu, na którego powierzchni formują się prądy i wiry,
podczas gdy głębia pozostaje nieporuszona, czysta i przejrzysta. To ona
umożliwia przejawianie się świadomości „w ogóle”, powstawanie zjawisk
i doświadczanie ich przez umysł. Z drugiej strony istnieje pięć świadomości
zmysłowych, które rejestrują odczucia zmysłowe jako czyste doznania. Szósta
świadomość to świadomość konceptualizująca, która klasyfikuje i ocenia
wrażenia dostarczane przez zmysły. Najistotniejsza i najbardziej skomplikowa
na jest świadomość siódma, która pośredniczy między świadomością uniwersal
ną i pozostałymi sześcioma świadomościami. Stanowi ona podstawowy punkt
odniesienia i z tej racji staje się przyczyną powstania pojęcia jaźni. Świadomość
ta zwana jest też umysłem bezpośrednim lub świadomością natychmiastową;
wydaje się, że chodzi tu o coś w rodzaju transcendentalnego ja, bowiem
świadomość ta jest bardziej podstawowa od świadomości konceptualizującej
a ponadto jest do pewnego stopnia tożsam a ze świadomością uniwersalną. Nie
posiada sama odrębnej rzeczywistości, lecz to ona właśnie jest tym, co wiąże nas
ze światem zmysłów lub od niego wyzwala4.
Trzeba jednak pamiętać, że umysł jako taki jest jeden i niepodzielny,
a poszczególne świadomości są jedynie jego aspektami. Między świadomością
podstawową a świadomościami zmysłowymi istnieje rodzaj pustej przestrzeni,
dzięki której wyłonienie się pozostałych świadomości staje się w ogóle możliwe;
to puste miejsce zostaje niejako „splam ione” przez pojawienie się myśli: „to
jestem ja ”, „to mój umysł”. M ożna obserwować działanie własnego umysłu,
m ożna też zaobserwować m om ent, w którym pojawi się w nim wyobrażenie ja.
3 Lama Anagarika Govinda, Foundations o f Tibetan M ysticism , York Beach, Maine 1969,

s. 24.
4 III Karmapa Rangdziung Dordże, Świadom ość Zwyczajna Świadom ość Przebudzona , Kato
wice 1995, 25.
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Ten właśnie moment - zdaniem buddyzmu - jest źródłem wszystkich za
kłócających emocji, które - z kolei - stanowią przyczynę naszego uwięzienia
w kręgu narodzin i śmierci, zwanym samsarą. Umysł, który identyfikuje się z ja,
to umysł zakłócony. Dla określenia tego stanu umysłu uważa się sanskryckiego
słowa klesia, oznaczającego coś zasłoniętego, zakłóconego i zaciemnionego
przez niewiedzę, rozumianą jako negatywna własność umysłu5.
Wszystkie nauki i praktyki buddyjskie zmierzają do tego, by umożliwić
dostrzeżenie nierzeczywistości ja i uchwycić pierwotną naturę umysłu w jego
świetlistości i pustce. Tego przeobrażenia nie można dokonać dzięki intelektual
nej analizie i wywodom logicznym, jego nieodzownym warunkiem jest bowiem
komoletne usnokoienie i wyciszenie wszelkiei aktvwności mvśli. Gdvmówimv.
że umysł jest pusty, nie oznacza to, że jest on nicością, lecz jedynie, że jest jak
bezgraniczna przestrzeń, pole możliwości, w którym wszystko pojawia się, trwa
i w końcu znika. Tej jedności świetlistości i pustki będącej naturą umysłu nie
można jednak wytłumaczyć słowami. Jedyną drogę jej poznania stanowi
obserwacja.
Gdy obserwujemy uważnie strumień naszych myśli, wydaje się nam począt
kowo, że jest on ciągły i nieprzerwany. Po pewnym czasie odkrywamy jednak,
że pomiędzy myślami istnieją prawie niedostrzegalne luki, kiedy zaś dzięki
medytacji myśli nasze zwolnią swój bieg, luki te staną się wyraźniej widoczne.
Gdy myśli już pomyślane zniknęły, a przyszłe się jeszcze nie pojawiły,
otwiera się pewnego rodzaju luka, w której odsłania się przejrzysta, bezpośred
nia świadomość teraźniejszości „prosta naga i fundamentalna”. „Czysta świa
domość teraźniejszości jest prawdziwym buddą” napisał Dudziom Rinpocze6,
a „medytacja to sprowadzenie umysłu do domu”7, Sogjal posługuje się
zabawnym porównaniem. „Wyobraź sobie - m ów i - że twój zwykły, emocjonal
ny, tratowany myślami umysł jest jak bryła lodu lub masła wystawiona na
słońce”. Bryłę tę można rozpuścić dzięki „promieniom medytacji”. Dzięki
medytacji możemy dostrzec, że myśli stanowią jedynie przejściową grę we
wnątrz umysłu, są jak chmury, które wiszą na niebie i płyną w różne strony nie
naruszając w niczym spokojnej natury nieba.
Dzięki medytacji możliwe jest osiągnięcie stabilnego stanu umysłu, w któ
rym jest on czysty, przejrzysty i zupełnie spokojny. Jest on wówczas doskonale
obecny dla samego siebie i pozbawiony przedmiotu. Gdy pojawiają się myśli,
nie należy zwracać na nie uwagi, stopniowo rozpłyną się same. Uspokojenie
umysłu to stan, w którym przestaje on wędrować, jest skoncentrowany
w jednym punkcie i wolny od otępienia, zamglenia i ruchu. Pierwszy etap
medytacji to przyglądanie się umysłowi ustabilizowanemu. Następnie trzeba
I
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7 Ibidem, s. 77.
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rozpocząć badanie pojawiających się myśli. Nauczyciele medytacji polecają
zadawanie sobie następujących pytań: gdzie znajduje się myśl? Skąd przy
chodzi? Czy przepływając pozostawia jakiś ślad? i gdzie właściwie znika? Jaka
jest natura myśli, która myśli o myśli, w chwili, gdy ta pojawiła się i znikła?
Badając w ten sposób myśli można „zamęczyć je na śmierć” i dotrzeć do
punktu, w którym widoczna się staje natura umysłu i myśli.
Patrząc na myśl widzimy, że jest ona jasną, przejrzystą świadomością. Gdy
porównujemy świadomość, którą widzimy patrząc na umysł ustabilizowany,
i świadomość, którą zaobserwowaliśmy przyglądając się myśli przepływającej,
okazuje się, że natura umysłu ustabilizowanego i natura myśli, które pojawiają
się i znikają jest taka sama.
Krok następny to zbadanie natury zjawisk, obecnych w umyśle w chwili,
gdy coś spostrzegamy. Przekonujemy się wkrótce, że świadomość spostrzegają
ca i zjawisko spostrzegane mają tę samą naturę. Chociaż sposoby ujmowania
zjawisk spostrzeganych przez świadomość mogą być bardzo różne, umysł
postrzegający pozostaje zawsze taki sam, swobodny, przejrzysty i świetlisty. Nie
powstaje, gdy się budzimy, i nie znika, gdy zasypiamy; bez względu na to, co
postrzega, pozostaje sobą8.
Wywody te przypominają bardzo rozważania późnego Husserla, które
doprowadziły go do uznania za rzeczywistość ostateczną - strumienia świado
mości konstytuującej pierwotny przepływ czasu. Punkt wyjścia Husserla był
całkowicie odmienny, przyjmował on transcendencję przedmiotu wobec obser
wującej go świadomości. Im dłużej jednak zajmował się badaniem samej
świadomości, im więcej pytań zadawał pod adresem sposobu, w jaki świado
mość ujmuje swoje przedmioty i w jaki konstytuuje swoje spostrzeżenia, tym
bardziej przedmiot roztapiał się w jego świadomościowych ujęciach i strumieniu
procesów konstytuującej go świadomości.
Skąd to podobieństwo? Nauczyciele buddyzmu nie konstruują teorii, każą
jedynie skupić się i obserwować swe myśli tak długo, dopóki nie będzie nic już
więcej do obserwowania, a myśl wyzwolona z wszelkich ograniczeń zatonie
wyłącznie w sobie samej. Celem tej praktyki jest osiągnięcie Oświecenia. Wtedy
natura umysłu odsłania się całkowicie. Dudziom Rinpocze tak pisał o naturze
umysły:
„Nie opiszą jej żadne słowa
Nie ukaże żaden przykład
Samsara jej nie szkodzi
Nirwana nie pomaga
Nigdy się nie narodziła
Nigdy nie ustała
8
Zob. A. Berzin, The Mahamudra Eliminating the Darkness of Ignorance and Aswaghosa's
Fifty Stanzas of Guru Devotion, Dharmasala, 1978.
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Nigdy nie została wyzwolona
Ani omamiona
Nigdy nie istniała
Ani nie nie istniała
Nie ma żadnych granic
I nie należy do żadnej kategorii”9.

Urzeczywistnić prawdziwą naturę umysłu to przestać żyć w ułudzie. Oznacza
to, że nasza prawdziwa natura buddy jest czymś całkiem zwyczajnym; to świat,
który nas otacza, jest zawiłą halucynacją, która uniemożliwia nam zobaczenie
naszej „zwyczajnej” natury. Dlatego rzeczą najwyższej wagi jest zrozumienie, że
wszystko, co nas otacza, pozbawione jest prawdziwej rzeczywistości. Po to, by to
odkrycie mogło nastąpić, konieczny jest decydujący zwrot w głębi świadomości.
W Mahayana- Śraddhotpada- Śastra czytamy: „Umysł posiada dwie bramy
prowadzące do dwóch rodzajów aktywności: jedna prowadzi do urzeczywistnie
nia jego czystej natury (alaya vijńana), druga do różnorodności pojawiania się
i zanikania, życia i śmierci. Czym jednak jest natura umysłu? Jest to najwyższa
jasność, wszechogarniająca całość, kwintesencja rzeczywistości”10.
Tym, co prowadzi do urzeczywistnienia czystej natury umysłu, jest świado
mość skupiona i skierowana do wewnątrz, tym zaś, co prowadzi do złudnej
wielości zjawisk - świadomość fragmentaryczna i zróżnicowana, pozbawiona
stałego kierunku, przeskakująca nieustannie od jednej myśli do drugiej i od
jednego przedmiotu do drugiego. Według Lankaratara- sutra skierowanie się
umysłu do swego źródła wymaga odwrócenia się od wszelkiej pojęciowej
aktywności myślowej, ponieważ właśnie aktywność racjonalizująca i intelek
tualne rozróżnianie prowadzą nas coraz dalej w iluzoryczny świat, który istnieje
„na zewnątrz”11.
Nie chodzi tu o wyłączenie aktywności zmysłów i odrzucenie świadomości
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trzne należy traktować w taki sposób, by nie absolutyzować ich realności, a co
najważniejsze - nie przywiązywać się do nich. Najistotniejsze jest wyzwolenie się
od oceniania rzeczy z punktu widzenia ego. Od uwikłania w błędne przeświad
czenie o realności świata możemy się uwolnić dopiero wtedy, gdy uświadomimy
sobie uniwersalny charakter naszej świadomości12.
Gdy uwolnimy się od „ego- icznego” punktu widzenia, postrzegamy zjawis
ka jak odbicia w zwierciadle, widzimy je takimi, jakimi są, dostrzegamy
wszystko wyraźnie i nie musimy niczego interpretować. Do takiego spo
strzegania zdolna jest jednak dopiero świadomość wyzwolona z wszelkich
9 Sogjal Rinpocze, op. cit., s. 65.
10 Lama Anagarika Govinda, Die psychologische Haltung der frühbuddhistischen Philosophie,
Zürich 1962, s. 213.
11 Ibidem, s. 214.
!2 Govinda, Foundations, op. cit., s. 80.
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więzów. Buddyzm zakłada tu perspektywę obserwatora wyzwolonego od
wszelkich ograniczeń nakładanych przez zmysłowość i intelekt, widzącego
fo U irw i

m i n o

oo

o r»m a

l U i V l l l i l j JCIJVJ.V/ cic¿ „ o a i i i v /

xi i o rv K i

w

o u u iw

.

Nie można w żaden sposób opisać tego, czym jest świadomość oświecona,
skazani jesteśmy na określenia wyłącznie negatywne. „Istnieje, o uczniowie,
- mówił Budda (Udana VIII, 3) - Niezrodzone, Niezłożone, Niesporządzone,
Nieukształtowane. Gdyby, o uczniowie, nie istniało Niezrodzone, Niezłożone,
Niesporządzone, Nieukształtowane, to nie byłoby żadnego wyjścia dla tego, co
zrodzone, złożone, sporządzone i ukształtowane”13.
Nie jest jednak tak, jakoby „jaźń” oświeconego rozszerzała się na cały
wszechświat; z buddyjskiego punktu widzenia i „jaźń”, i „wszechświat” są
dwiema stronami tej samej iluzji.
Chógyam Trungpa uważa, że można wyróżnić dwa podstawowe typy
medytacji14. Jeden typ to „wejście w głąb własnego serca”; w tej medytacji
oddajemy się Bogu, od którego jesteśmy oddzieleni i z którym szukamy
kontaktu. Drugi typ medytacji polega na podjęciu próby ,,zobaczenia
tego, co jest”. Metody stosowane w tym wypadku to metody służące
otwieraniu się. Nie chodzi o osiągnięcie jakiegoś wyższego stanu, lecz
o odsłonięcie tego, co zawsze jest doskonale obecne. Nie wchodzimy tu
„w głąb siebie”, lecz raczej wychodzimy z zamknięcia w sobie samym,
nie koncentrujemy się wewnątrz ja, lecz dążymy do identyfikacji z „tym,
co jest tutaj i teraz”15.
Dzięki tej medytacji odkrywamy, że teraźniejszość nie ma względnego
charakteru, tak jak jesteśmy skłonni na ogół przypuszczać. To, co jest, a raczej
co się dzieje, dzieje się właśnie teraz, przeszłość i przyszłość natomiast po
zbawione są prawdziwej realności. Medytujący buddysta nie dąży do osiąg
nięcia stanu ekstazy lub wzniesienia się na wyższy poziom świadomości, chodzi
mu jedynie o to, by rozpoznać stan rzeczy, który zawsze istniał.
„Ten, kto sobie uświadamia rzeczywistość, nie stoi poza rzeczywistością, ale
można powiedzieć, że stanowi część owej rzeczywistości. Mówię zatem, że jest
on samomanifestacją ostatecznej rzeczywistości jako takiej. Owa świadomość,
że się jest samomanifestacją ostatecznej rzeczywistości, jest jego świadomoś
cią”16. Tylko w tym sensie można mówić o „własnej” świadomości, każde inne
użycie słów „ja”, „moje”, stanowiłoby zaporę oddzielającą od prawdziwej
rzeczywistości. „Ja” stanowi bowiem barierę, zmuszającą nas do nieustannego
rozgraniczania tego, co „moje” i „nie- moje”.
13 H. Oldenberg, Ż ycie, nauczanie i wspólnota Buddy, Kraków 1994, s. 261-262.
14 Chógyam Trungpa, A ktyw na m edytacja, Kraków 1995, s. 37.
15 Ibidem, s. 41.
16 Masao Abe, Aelred Graham, Conversations: Christian and Buddhist, New York 1968, s. 29.
Cyt. wg Th. Merton, Dziennik azjatycki, Kraków 1993, s. 32.
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Z perspektywy buddyzmu nawet mistyk, który pragnie całkowicie porzucić
swoje ja, by połączyć się z Bogiem, nie jest wolny od iluzji dualizmu. Bóg
pojęty jest przez mego jako ktos meskonczeme wyzszy, a on sam znajduje się
bardzo „nisko”. Cały czas musi dokonywać wielkich wysiłków, by odrzucić
swoją „niższą część”; zmagając się nieustannie ze swą skończoną ludzką naturą
musi ją przezwyciężyć, by zatonąć w jednoczącej go z Bogiem ekstazie. Dotyczy
to nawet tak nie- religijnego mistyka, jakim był Plotyn.
Buddyzm natomiast naucza, że nie potrzeba niczego odrzucać, wszystko
pozostaje na swoim miejscu. Gdy mówi się o konieczności „opróżnienia”
umysłu, chodzi nie tyle o to, by „coś” z umysłu usunąć, lecz raczej zmienić stan,
w jakim umysł się znajduje, uwalniając go od rozproszenia i zaabsorbowania
wielością przedmiotów. To, co jest „w” umyśle, może tam spokojnie pozostać,
bowiem gdy nie będziemy się nim dłużej zajmować, samo się rozpłynie.
W każdej chwili trzeba być tylko w pełni obecnym, identyfikując się z tym, co się
dzieje lub co się samemu robi; świadomość nie zajmuje w tym wypadku pozycji
obserwatora, dokonuiąceso aktu reileksii. lecz towarzyszy spokojnie całei
sytuacji przyglądając się jej jakby „z lotu ptaka”.
„Musimy - jak mówi Trungpa - rozwinąć panoramiczną, wszystko przeni
kającą świadomość, polegającą na rozeznaniu się w sytuacji w danym momen
cie”17. Zawsze chodzi tylko o to, by mieć otwarte oczy na chwilę obecną. Chwila
ta nie ma żadnych granic i to jest cała tajemnica. Jasne widzenie tego, co jest
teraz, jest spoczywaniem w wiecznej naturze umysłu.
Buddyzm nie propaguje ucieczki od świata, ważne jest bowiem nie uwol
nienie się od świata i jego problemów, lecz wyzwolenie od ograniczeń, jakie
nakłada na nas nasz własny, ciasny umysł.
Celem dialektycznej filozofii madhjarnika, będącej podstawą praktyk medy
tacyjnych buddyzmu tybetańskiego, jest wykazanie, że rozumowanie nie może
doprowadzić do rozwiązania własnych problemów, lecz wymaga wzniesienia się
na wyższy poziom i przyjęcia wyższego punktu widzenia. Madhjarnika szuka
błędu zarówno w tezie, jak i antytezie. Ukazuje absurdalność stanowiska
opartego na określonych zasadach i argumentach. Chodzi w niej o unicest
wienie samego argumentu18.
Metoda madhjamiki zmierza do uwolnienia umysłu od uwikłania w roz
maite teorie i poglądy, polega ona na „od- konceptualizowaniu umysłu i uwol
nieniu go od ciężaru wszystkich pojęć, zarówno apriorycznych jak i empirycz
nych. (...) Jest to odrzucenie wszelkich ograniczeń, które nieuchronnie narzuca
ne są przez wzorce pojęciowe. Dialektyka jest odrzuceniem wszelkich po
glądów, z poglądem nihilistycznym włącznie”19.
17 Trungpa, op. cit., s. 49.
18 T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism, London 1960, s. 145-146 (cyt. wg
Merton, s. 116).
19 Ibidem, s. 212 (cyt. wg Merton, s. 135).
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Zaprzeczając wszelkiego rodzaju poglądom na temat rzeczywistości madhjamika nie zaprzecza samej rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, poprzez od
rzucenie wszelkich teorii zmierza ona do oczyszczenia myśli do tego stopnia, by
stała się ona zdolna do uchwycenia absolutnej rzeczywistości. Rzeczywistość ta
nie jest w żadnym razie „wyższa” od rzeczywistości empirycznej. „Empiria
wyzwolona od konwencjonalnych form myśli jest identyczna z absolutem”20.
Uwolniwszy się dzięki dialektyce madhjamiki od wszelkich teorii łatwiej
dojść do zrozumienia, że naturę rzeczywistości stanowi „pustka”. Sunjata
- pustka - podstawowe pojęcie buddyzmu to absolut pozbawiony jakiejkolwiek
formy, który niczego nie czyni ani nie stwarza, lecz ogarnia sobą wszystko
i pozostaje nienaruszony przez całość zdarzeń i zjawisk. Dlatego dla Oświecone
go znika różnica między samsarą i nirwaną, absolutem i światem zjawisk.
Świadomość oświecona zawiera w sobie wszystko: postrzeganie za pomocą
zmysłów i świat zjawisk tak samo jak nirwanę. M a ona dwa aspekty: absolutny
- „pustkę” i relatywny - zjawiska i percepcję. Buddyści porównują naturę
umysłu do pustego nieba, jest to niebo pełne słonecznego światła, ,,puste,
bezkresne i zawsze czyste - taka jest istota, esencja umysłu”. Gdy wyobrazimy
sobie świetliste i jasne słońce, zrozumiemy naturę umysłu; gdy pomyślimy
o tym, że wysyła ono swe światło we wszystkie kierunki, zrozumiemy jego
energię, która jest manifestacją współczucia21. Plotyn powiedziałby: Dobra,
chrześcijanin: Miłości; absolut zawsze, koniec końców, porównywany jest do
słońca.
Rozmawiając z Davidem Bohmem Dalajlama wyjaśniał: „Nauki buddyjskie
mówią, że ostateczną twórczą podstawą jest świadomość. Istnieją różne
poziomy świadomości. To, co nazywamy najgłębszą subtelną świadomością,
jest tu zawsze. Ciągłość owej świadomości jest niemal czymś stałym, niezmien
nym, niczym cząsteczki przestrzeni. Na poziomie materii są cząsteczki prze
strzeni; na poziomie świadomości jest Czyste Światło”22.
Nieuchronnie nasuwa się pytanie: dlaczego nie rozpoznajemy w sposób
naturalny prawdziwej natury naszej świadomości? Buddyzm nie przynosi
odpowiedzi, wyjaśnia jedynie, że choć nasza natura jest taka sama, jak natura
buddów, pozostaje ona dla nas zaciemniona i nie potrafimy jej rozpoznać.
Wszystkie praktyki medytacyjne, jak dogczen lub mahamudra, służą pomocą
na drodze prowadzącej do odkrycia naszej prawdziwej natury23.
Buddyści nie uznają niczego w rodzaju pierwotnego grzechu czy upadku,
który tłumaczyłby stan zaciemnienia naszej zwykłej świadomości. Mówią
jedynie, że od czasu nie mającego początku, niezliczone rzesze istot uwikłały się
20 Ibidem, s. 140-143 (s. 113).
21 Sogjal Rinpocze, op. cit., s. 173.
22 Dialogues with Scientists and Sages, London 1986, s. 237, cyt. wg Sogjal Rinpocze, op. cit., s. 109.
23 Zob. J. Powers, Tibetan Buddhism, New York 1995, s. 334-345, 362-367.
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w krąg narodzin i śmierci zwany samsarą. Teoretycznie każdy może się w każdej
chwili z niego wyzwolić, wystarczy, że utożsami się w doskonały sposób
z zawsze obecną chwilą teraźniejszą. W praktyce jednak trzeba długotrwałej
pracy nad sobą, by dojść do tego celu. Dudziom Rimpocze mówi: „Twymi
śmiertelnymi wrogami, przykuwającymi cię do samsary od czasu, który nie ma
początku, aż do dziś są chwytanie i chwytane”24. Wyzwolenie od chwytania nie
oznacza, że musimy przestać odczuwać jakiekolwiek emocje. „Nawet najwięk
szy jogin doświadcza nadal, jak przedtem, smutku i radości. Różnica między
nim a zwyczajnym człowiekiem polega na sposobie widzenia własnych emocji
i reagowania na nie. Zwykły człowiek instynktownie zaakceptuje je bądź
odrzuci, budząc w sobie przywiązanie lub niechęć, które zaowocują nagroma
dzeniem negatywnej karmy. Jogin natomiast widzi wszystko, co się wyłania
w naturalnym, pierwotnym stanie, nie pozwalając, by zakłóciło go lgnięcie czy
chwytanie”25.
Mówiąc, że umysł jest pustką, nie możemy zapominać, że jest to pustka
wypełniona energią promieniowania; to właśnie ta energia przybiera rożne
formy, które popychają nas do działania i powodują gromadzenie karmy.
Kiedy myśli i uczucia cichną, oglądamy samą naturę umysłu i uświadamiamy
sobie, że z owej ciszy i spokoju wyłania się czysta energia, spontaniczna energia
świadomości. Z chwilą, gdy energia ta zostaje skrystalizowana w myśli, pojawia
się aktywność mentalna i związany z nią świat zjawisk.
Spoczywając w naturalnym stanie umysłu widzimy jak pojawiają się myśli
i uczucia, i skąd się one biorą. Wtedy wszystko, co się nam ukazuje, odsłania się
jako naturalne promieniowanie czystej świadomości.
Umysł jest więc całością wszelkiej rzeczywistości i jest doskonale przejrzysty
dla samego siebie, jest też całkowicie dostępny wszystkim bytom, które
wyłaniają się z niego jak fale na oceanie. Są one odrębne tak długo, jak długo
same tak myślą, gdy zapomną o własnej iluzorycznej odrębności i utożsamią
z samym czystym bytowaniem, odnajdą jedną absolutną rzeczywistość, zawsze
niezmienną i jednakową dla wszystkich.

24 Sogjal Rinpocze, op cii,, s. 178,
25 Ibidem, s. 186.

