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Wstęp

Wstęp
Chciałbym na wstępie wyjaśnić znaczenie tych tekstów dla praktykującego buddysty.
Dla Theravadinów, Dhamma jest faktycznym schronieniem i konstytuuje ciało samego Buddy, który jak
wiadomo nie żyje. Mimo, że czasem zdarzają się mnisi o szczególnie silnej osobowości którzy pragną
dokonać jakichś rewelacyjnych interpretacji, generalnie Theravadini są tymi, którzy Dhammę
Błogosławionego jedynie analizują. Interpretacja jak i wypracowanie sobie jakichś norm moralnych i
etycznych pozostaje indywidualną sprawą każdego praktykującego. Można powiedzieć, że każdy
buddysta, wyłączywszy jedynie prawdziwie świętych Arachantów, znajduje się zawsze w stanie
niewiedzy. Praktykujący zaledwie stara się realizować lepsze rozumienie Dhammy. To zrozumienie
powstaje naturalnie, zależnie od warunków.
Stąd również ta publikacja musi być pełna błędnych przekładów, niewłaściwych ilustracji i pomyłek. Piszę
o tym z dużą pewnością. Na przestrzeni lat spędzonych na tłumaczeniu tej Dhammy, każdy ze swoich
przekładów korygowałem dziesiątki jeśli nie setki razy. Należy się z tym pogodzić ponieważ taki jest stan
faktyczny, a również należy przyjąć to ze zrozumieniem i zaufaniem. Dhamma została w taki właśnie
sposób przez Błogosławionego wyeksponowana, aby można ją było jakoś praktykować. Dhamma
odkrywa się stopniowo, daje się poznawać zależnie od postępów praktykującego i zaprasza swoją
otwartością wszystkich zainteresowanych.
Z tego powodu, we wszystkich porównaniach, analizach i sporach interpretacyjnych, proszę posługiwać
się oryginalnym zapisem palijskim, a nie moimi przekładami.
Na ścieżce poznania i weryfikacji tej Dhammy, chciałbym życzyć każdemu cierpliwości.

Andrew Dalek,
September 2012, Canada.

© 2012 Andrew Dalek

Araha’m sammaa-sambuddho bhagavaa.
Buddha’m bhagavanta’m abhivaademi.
Svaakkhaato bhagavataa dhammo.
Dhamma’m namassaami.
Supa.tipanno bhagavato saavaka-sa’ngho.
Sa’ngha’m namaami.
Błogosławiony, święty, godzien szacunku, prawdziwie samoprzebudzony.
Składam pokłon przed Przebudzonym.
Damma została w pełni wyeksponowana przez Błogosławionego.
Oddaj ę hołd Dammie.
Zgromadzenie mnichów praktykuj e właściwie przez wieki.
Wyrażam szacunek dla Zgromadzenia.
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Cześć Błogosławionemu, Temu Który Sam Osiągnął Doskonałość, W Pełni
Oświeconemu!

Zachęcony wielokrotnie wyrażanym zainteresowaniem, postanowiłem udostępnić polskiemu
czytelnikowi święte teksty buddyzmu Theravāda - kanon Tipitaka.
Przekład polski rozpoczynają dwie kardynalne suty: Dhammacakkapavattana Sutta i
Anattalakkhana Sutta które zostały wygłoszone przez Buddę w siedem tygodni po
zrealizowaniu Nibbany.
Sutty to po polsku nauczania, wygłoszone zazwyczaj przez Buddę (Siddhattha Gotama z
rodu Sakhia), ewentualnie któregoś ze starszych mnichów czy mniszek około roku 500
p.n.e. Zostały one mniej lub bardziej dokładnie, ale zawsze skrupulatnie zapamiętane przez
mnichów i zachowane początkowo w formie recytacji, a nieco później w formie zapisu na
liściach palmy Talipot. Ponieważ liście te przechowywano zależnie od treści w trzech
różnych koszach, zbiór wszystkich świętych tekstów buddyzmu określono mianem trzech
koszy czyli ti - pitaka. Pierwszy kosz stanowią teksty związane z dyscypliną i zasadami
życia mnichów, drugi zawiera nauczanie, a nieco później dodany trzeci, zawiera późniejsze,
usystematyzowane interpretacje oraz dodatkowe komentarze starszych mnichów. Trzeci
kosz zwany Abidhammą, jest po prostu wczesną buddyjską epistemologią.
Zapisu dokonano w języku magadeńskim północnego dialektu prakritu. Przypuszczalnie na
skutek skrócenia wymowy "palibhasa" czyli "język tekstów" Syngalezi zaczęli nazywać ten
skrypt "palijskim", w skrócie "pali". Pali po dzień dzisiejszy pozostaje językiem
kanonicznym i liturgicznym Theravādinów.
Należy pamiętać, że nauczanie Buddy spisano po kilku wiekach przekazu słownego,
niewątpliwe przetykając je mnóstwem legend i mitów. Poza tym najstarsze teksty
kanoniczne powstały w wyniku długotrwałego przekazywania ustnie informacji, które
prawdopodobnie upiększano i uzupełniano. Czasami wplatano w teksty lokalne wierzenia
oraz interpretacje. Niemniej, wszelkie takie zmiany są ogólnie znane i dają się bez trudu
nawet dzisiaj odróżnić od jasnego i realistycznego stylu nauczania samego Buddy. Mimo
że Budda spędził ponad czterdzieści lat nauczając Dhammy i ogromną większość tych
nauczań udało się zachować, nie oznacza to, że istnieje konieczność zapoznania się z
nimi wszystkimi. Są to tysiące tekstów, często o bardzo specyficznej, czasem egzotycznej
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tematyce. O ile stanowią one prawdziwy skarb dla badacza Tipitaki, praktykujący buddyści
skupiają się raczej na pogłębionej analizie co najwyżej kilkuset wyselekcjonowanych sutt.
Przedstawione tutaj przekłady pochodzą z Drugiego Kosza zwanego Sutta Pitaka.
Wyszedłem z założenia, że pierwszy kosz jest istotny dla mnichów i ma sens wyłącznie w
klasztorach, natomiast trzeci jest tak skomplikowany, że powinien być wyłącznie
studiowany w oryginale. Dla ułatwienia wyszukiwania i analiz, zgrupowałem sutty
tematycznie. Wyboru tekstów dokonałem kierując się w pierwszej kolejności ich
znaczeniem, a w dalszej ich przydatnością w praktyce. Zachęcam wszystkich do lektury
oraz praktycznej, empirycznej weryfikacji tych prastarych buddyjskich tekstów.

1.1

Główne sutty

Główne sutty buddyzmu.
W tym dziale znajdują się sutty które posiadają kardynalne znaczenie dla buddyzmu definiując go w
relacji do celu, którym jest uwolnienie istot z pułapki cierpienia. Zasadniczym tematem tego działu jest
więc cierpienie oraz droga wiodąca do jego wygaśnięcia. Sutty tego działu odnosząc się do prawdy
samego cierpienia, definiują również w ogólnym zarysie całą praktykę buddyjską.
Musimy mieć świadomość, że na przestrzeni ostatnich stuleci wiele podstawowych pojęć
radykalnie zmieniło swoje znaczenie. Np. "asceza" z oryginalnego znaczenia kiedy była po
prostu treningiem czy praktyką, zaczęła być rozumiana wyłącznie jako samoudręczenie.
Pogrążanie się w przyjemnościach jako druga skrajna praktyka, zostało z pojęcia ascezy
kompletnie wyrugowane. W pierwszej, najważniejszej sucie Buddyzmu, obie ekstremalne
formy ascezy rozumianej jako praktyka, zostały przez Buddę odrzucone jako
bezużyteczne. Również "wiara" jest obecnie rozumiana jako desperacja, czy też
pomieszanie nadziei z zaufaniem. Dla buddystów, wiara oznacza powstające i rozpadające
się zweryfikowane przekonania.
Zasadniczo różne od podejścia zachodniego, a de facto arystotelicznego, jest traktowanie
przez buddystów układu nerwowego żywych istot. Buddyści traktują układ nerwowy na
równi z innymi zmysłami. W efekcie, tak umysł jak i myśl tracą swoje cechy
nadprzyrodzone, duchowe. Jako psychika, w całości i bez wyjątków są obiektem analizy
kontemplacyjnej. Buddysta analizuje współpowstawanie zachodzące pomiędzy materią
(RUPA) która ma cechy fizyczne oraz nazwami (NAMA) które są mentalne i zawsze
odnoszą się do jakichś obiektów.
Buddyści nie podzielają również poglądu Arystotelesa, że szczęście jest efektem
zaspokajania potrzeb i myślenia o sprawach wyższych, ani nawet jego kontynuatorów,
© 2012 Andrew Dalek

10

Tipitaka

którzy widzą szczęście w nadziei na wieczne życie w obecności Boga. W rozumieniu
buddystów, szczęście powstaje naturalnie, kiedy ustępuje cierpienie i stres (DUKHA). Za
najwyższe szczęście buddyści uważają przekroczenie zależności i wygaśnięcie
(NIBBANA) zespołu psychofizycznego (KHANDHA) który jest cierpieniem.
Budda nie był teoretykiem tworzącym jakąś doktrynę czy teorię bytu, ale praktykiem i
nauczycielem który proponował sprawdzoną przez siebie Metodę postępowania (DHAMMA).
Samodzielnie osiągnąwszy czyste, nie prześcignione we wszechświecie całkowite
przebudzenie, ustanawia je celem praktyki i naucza do niego Ścieżki. Wyjaśnia trzy
uniwersalne cechy wszelkiej egzystencji:
1. Nietrwałość fenomenów, ich dynamiczna zmienność (ANICCA)
2. Uniwersalny stres, cierpienie, to co trudne do zniesienia (DUKKHA)
3. Nie substancjalność rzeczywistości, faktyczny brak duszy, jaźni czy ego (ANATTA)
oraz wskazuje na rolę naszej niewiedzy (AVIJA), pragnień (TANHA) i awersji (DOSA) w
powstawaniu i odradzaniu się stresu. Definiuje Cztery Szlachetne Prawdy, jednocześnie
proponując Szlachetną Ośmioaspektową Ścieżkę jako ascezę czyli praktykę. To ona jest
antidotum dla problemu ludzkiego cierpienia.
W odróżnieniu od innych religii, Buddyzm zaprasza praktykujących do krytycznej analizy
Nauczania. Umieszczone w tym dziale sutty ustalają pewne pojęcia i struktury, głównie
odnoszące się do definicji cierpienia oraz szerzej do analizy fenomenów oraz warunków ich
dynamicznego współpowstawania. Buddyzm nie kwestionuje indywidualnego doznania, ale
je analizuje. Teksty te stanowią serce całego buddyzmu, a Budda nakazuje swoim uczniom
jak najbardziej wszechstronną i krytyczną ich analizę. Celem jest więc rozpoznanie całej
prawdy, kontemplacja tak faktu cierpienia jak i faktu wzajemnych uwarunkowań w całej ich
realnej złożoności, a nie przyjęcie jakiegoś dogmatycznego punktu widzenia. Pamiętajmy,
że krytyczna analiza jest nie tylko dopuszczalna, ale zalecana.

1.1.1

Sutta o wprawieniu w ruch koła Dhammy.
Sutta o wprawieniu w ruch koła Dhammy.
Dhammacakkapavattana Sutta, SN LwI.11.
Oto, co usłyszałem:
Kiedy Błogosławiony przebywał w Varanasi w schronieniu zwierzyny Isipatana, zwrócił się
do pięciu mnichów tymi słowami:
"Są dwie skrajności praktyki, którymi nie zajmuje się ten, kto porzucił pospolite życie
domownika. Jakie dwie?
Ta, która polega na zatopieniu się w przyjemnościach wywołanych przez obiekty
zmysłowe: pospolita, wulgarna, powszechna, prostacka i prowadząca do niczego dobrego;
oraz druga, która polega na samo udręczeniu: bolesna, prostacka, również prowadząca do
niczego dobrego. Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, unika tych
dwóch skrajności praktyki i wiedzie do wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do
bezpośredniego poznania, do odkrycia, do Nibbany.
Czym jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, ta która wiedzie do
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wizji, wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do
odkrycia, do Nibbany?
Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja,
właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa
uważność, właściwe skupienie.
Taka jest Środkowa Ścieżka odkryta przez Tego Który Przeszedł, która wiedzie do wizji,
wiedzie do wiedzy, wiedzie do uspokojenia, do bezpośredniego poznania, do odkrycia, do
Nibbany.
Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Cierpieniu: narodziny są cierpieniem, starzenie jest
cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; smutek, lament, ból, stres i rozpacz są cierpieniem;
połączenie z nielubianym jest cierpieniem, oddzielenie od lubianego jest cierpieniem, nie
otrzymanie upragnionego jest cierpieniem. Krótko mówiąc: Pięć Zespołów Zapału jest
cierpieniem.
Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia: jest to pragnienie które tworzy dalsze
zradzanie, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam.
Pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się i pragnienie niebytu.
Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: jest to całkowite zaniknięcie i
wygaśnięcie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, wyzbycie się tego właśnie
pragnienia.
Mnisi, oto Szlachetna Prawda o Praktyce Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia: jest nią
Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka - właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa
mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność,
właściwe skupienie.
Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie
odnośnie rzeczy nigdy dotąd nie słyszanych: Oto jest Szlachetna Prawda o Cierpieniu. Ta
Szlachetna Prawda o Cierpieniu jest do zrozumienia. Ta Szlachetna Prawda o Cierpieniu
została zrozumiana.
Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie
odnośnie rzeczy nigdy dotąd nie słyszanych: Oto Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia.
Ta Szlachetna Prawda o Źródle Cierpienia wymaga zaniechania. Ta Szlachetna Prawda o
Źródle Cierpienia uzyskała zaniechanie.
Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie
odnośnie rzeczy nigdy dotąd nie słyszanych: Oto Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu
Cierpienia. Ta Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia jest do bezpośredniego
doświadczenia. Ta Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia została bezpośrednio
doświadczona.
Powstała wizja, powstał wgląd, stało się jasne i zrozumiałe, powstało we mnie oświecenie
odnośnie rzeczy nigdy dotąd nie słyszanych: Oto Szlachetna Prawda o Sposobie Praktyki
Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia. Ta Szlachetna Prawda o Sposobie Praktyki Wiodącej
do Wygaśnięcia Cierpienia jest do praktykowania. Ta Szlachetna Prawda o Sposobie
Praktyki Wiodącej do Wygaśnięcia Cierpienia została wypraktykowana.
I tak, o mnisi, jak długo ta wiedza i wizja - wraz ze swymi trzema nawrotami i dwunastoma
aspektami odnoszącymi się do tych Czterech Szlachetnych Prawd, nie była prawdziwie
czysta, nie twierdziłem, że miało miejsce przebudzenie w świecie zamieszkanym przez
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dewy, mary i bogów przez mędrców i kapłanów, przez szlachetnych i zwykłych ludzi.
Lecz kiedy ta wiedza i wizja - wraz ze swymi trzema nawrotami i dwunastoma aspektami
odnoszącymi się do tych Czterech Szlachetnych Prawd, stała się prawdziwie czysta,
wtedy ogłosiłem bezpośrednie i najwyższe przebudzenie w świecie zamieszkanym przez
dewy, mary i bogów, przez mędrców i kapłanów, przez szlachetnych i zwykłych ludzi.
Wiedza i wizja powstały we mnie: Nie wymuszone jest moje Wygaśnięcie. Oto ostatnie
narodziny. Nie ma dalszego powstawania."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowanych pięciu mnichów rozkoszowało się słowami
Błogosławionego. A kiedy wyjaśnianie miało miejsce, powstało w Czcigodnym Kondannie
prawdziwie czyste, nieskalane widzenie Dhammy: cokolwiek musi powstawać, to również
się rozpada.'
Kiedy Błogosławiony wprawił w ruch Koło Dhammy, ziemskie dewy zakrzyknęły: "W
Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe
Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy,
mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos ziemskich dew, dewy Czterech Królewskich Niebios podjęły okrzyk: "W
Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe
Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy,
mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Czterech Królewskich Niebios, dewy Trzydziestu Trzech Niebios
podjęły okrzyk:
"W Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe
Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy,
mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Trzydziestu Trzech Niebios, Yama dewy podjęły okrzyk: "W
Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe
Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy,
mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Yama, Tusita dewy podjęły okrzyk: "W Varanasi w schronieniu
zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy, które nie
może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub
kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Tusita, dewy Nimmanarati podjęły okrzyk: "W Varanasi w
schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy,
które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub
kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Nimmanarati, dewy Paranimmita-vasavatti podjęły okrzyk: "W
Varanasi w schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe
Koło Dhammy, które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy,
mary, bogów lub kogokolwiek we wszechświecie."
Usłyszawszy głos dew Paranimmita-vasavatti, Brahmy podjęły okrzyk: "W Varanasi w
schronieniu zwierzyny w Isipatana, Błogosławiony wprawił w ruch doskonałe Koło Dhammy,
które nie może zostać zatrzymane przez kapłanów czy mędrców, dewy, mary, bogów lub
kogokolwiek we wszechświecie."
W tym momencie, ten okrzyk dotarł aż do świata najwyższych bogów. Cały dziesięcio
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tysięczno poziomowy kosmos zadrżał, gdy bezmierna światłość rozlała się po nim,
przewyższając blask dew.
Wtedy Błogosławiony ogłosił: "Tak więc naprawdę wiesz, Kondanna, naprawdę wiesz!"
W taki oto sposób, Czcigodny Kondanna zdobył miano "Kondanna Który Wie".

1.1.2

Sutta o poszukiwaniu duszy.
Sutta o poszukiwaniu duszy.
Anatta-lakkhana Sutta, SN XXII.59. (21.2.1.7)
Oto, co usłyszałem:
Kiedy Błogosławiony przebywał w Varanasi w Schronieniu Zwierzyny w Isipatana, tak
przemówił do grupy pięciu mnichów:
"Formy materialne mnisi, są pozbawione duszy. Gdyby formy materialne posiadały własną
duszę, nie rozpadałyby się. Było by również możliwym nakazanie formom materialnym
"niech ta forma będzie taka", albo "niech ta forma nie będzie taka". Ale precyzyjnie dlatego,
że formy materialne nie posiadają duszy, podlegają one rozpadowi. Nie jest również
możliwym nakazanie formom materialnym "niech ta forma będzie taka", albo "niech ta
forma nie będzie taka".
Uczucia są pozbawione duszy. Gdyby uczucia posiadały własną duszę, nie rozpadałyby
się. Było by również możliwym nakazanie uczuciu "niech to uczucie będzie takie", albo
"niech to uczucie nie będzie takie". Ale precyzyjnie dlatego, że uczucia nie posiadają
duszy, podlegają ono rozpadowi. Nie jest również możliwym nakazanie uczuciu "niech to
uczucie będzie takie", albo "niech to uczucie nie będzie takie".
Percepcje są pozbawione duszy. Gdyby percepcje posiadały własną duszę, nie
rozpadałyby się. Było by również możliwym nakazanie percepcji "niech ta percepcja będzie
taka", albo "niech ta percepcja nie będzie taka". Ale precyzyjnie dlatego, że percepcje nie
posiadają duszy, podlegają one rozpadowi. Nie jest również możliwym nakazanie percepcji
"niech ta percepcja będzie taka", albo "niech ta percepcja nie będzie taka".
Inicjacje są pozbawione duszy. Gdyby inicjacje posiadały własną duszę, nie rozpadałyby
się. Było by również możliwym nakazanie inicjacjom "niech te inicjacje będą takie", albo
"niech te inicjacje nie będą takie". Ale precyzyjnie dlatego, że inicjacje nie posiadają duszy,
podlegają one rozpadowi. Nie jest również możliwym nakazanie inicjacjom "niech te
inicjacje będą takie", albo "niech te inicjacje nie będą takie".
Świadomości są pozbawione duszy. Gdyby świadomości posiadały własną duszę, nie
rozpadałyby się. Było by również możliwym nakazanie świadomości "niech ta świadomość
będzie taka", albo "niech ta świadomość nie będzie taka". Ale precyzyjnie dlatego, że
świadomości nie posiadają duszy, podlegają one rozpadowi. Nie jest również możliwym
nakazanie świadomości "niech ta świadomość będzie taka", albo "niech ta świadomość nie
będzie taka".
"Jak sądzicie mnisi, czy formy materialne są trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe Panie."
"Czy nietrwałe jest przyjemne czy stresujące?"
"Stresujące Panie."
"Czy coś, co jest nietrwałe, stresujące i podlega zmianom może być uważane za moje,
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moją duszę, to czym ja jestem?"
"Nie Panie."
"Jak sądzicie mnisi, czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe Panie."
"Czy nietrwałe jest przyjemne czy stresujące?"
"Stresujące Panie."
"Czy coś, co jest nietrwałe, stresujące i podlega zmianom może być uważane za moje,
moją duszę, to czym ja jestem?"
"Nie Panie."
"Jak sądzicie mnisi, czy percepcja jest trwała czy nietrwała?"
"Nietrwała Panie."
"Czy nietrwałe jest przyjemne czy stresujące?"
"Stresujące Panie."
"Czy coś, co jest nietrwałe, stresujące i podlega zmianom może być uważane za moje,
moją duszę, to czym ja jestem?"
"Nie Panie."
"Jak sądzicie mnisi, czy inicjacja jest trwała czy nietrwała?"
"Nietrwała Panie."
"Czy nietrwałe jest przyjemne czy stresujące?"
"Stresujące Panie."
"Czy coś, co jest nietrwałe, stresujące i podlega zmianom może być uważane za moje,
moją duszę, to czym ja jestem?"
"Nie Panie."
"Jak sądzicie mnisi, czy świadomość jest trwała czy nietrwała?"
"Nietrwała Panie."
"Czy nietrwałe jest przyjemne czy stresujące?"
"Stresujące Panie."
"Czy coś, co jest nietrwałe, stresujące i podlega zmianom może być uważane za moje,
moją duszę, to czym ja jestem?"
"Nie Panie."
"Tak więc mnisi, każde ciało czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, każde
bez wyjątku, jakie by nie było, powinno być postrzegane we właściwy sposób jako: "to nie
jest moje, to nie jest moja dusza, to nie jestem ja."
Każde uczucie czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, każde bez wyjątku,
jakie by nie było, powinno być postrzegane we właściwy sposób jako: "to nie jest moje, to
nie jest moja dusza, to nie jestem ja."
Każda percepcja czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, każda bez wyjątku,
jaka by nie była, powinna być postrzegana we właściwy sposób jako: "to nie jest moje, to
nie jest moja dusza, to nie jestem ja."
Każda inicjacja czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, każda bez wyjątku,
jaka by nie była, powinna być postrzegana we właściwy sposób jako: "to nie jest moje, to
nie jest moja dusza, to nie jestem ja."
Każda świadomość czy to w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, każda bez
wyjątku, jaka by nie była, powinna być postrzegana we właściwy sposób jako: "to nie jest
moje, to nie jest moja dusza, to nie jestem ja."
Widząc to, właściwie poinstruowany uczeń szlachetnych, rozwija się pozbawiony złudzeń
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wobec ciała, rozwija się pozbawiony złudzeń wobec uczuć, rozwija się pozbawiony złudzeń
wobec percepcji, rozwija się pozbawiony złudzeń wobec inicjacji, pozbawiony złudzeń
wobec świadomości. Pozbawiony złudzeń, staje się beznamiętny. Poprzez beznamiętność
jest w pełni uwolniony.
Wraz z uwolnieniem, pojawia się tego uświadomienie. Rozumie że: 'zradzanie dobiegło
kresu, święte życie zostało wypełnione, wszystko zostało dokonane, nie ma już nic
więcej'."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowanych, pięciu mnichów zaaprobowało słowa
Błogosławionego. Kiedy wyjaśnianie miało miejsce, pięciu mnichów zostało w pełni
uwolnionych poprzez brak zapału.

1.1.3

Sutta ognia.
Sutta ognia.
Ada-parala Sutta, SN XXXV.28.
Oto co usłyszałem:
Kiedy Błogosławiony przebywał w Gaya wraz z tysiącem mnichów, zwrócił się do nich
następującymi słowami:
"Mnisi! Oto wszystko płonie otwartym płomieniem. Spytacie co płonie?
Oczy płoną, to co widzialne płonie, świadomość tego co widziane płonie, kontakt wzrokowy
płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu wzrokowego, doświadczane jako
przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?
Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie
otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem.
Strapieniami i rozpaczą.
Uszy płoną, dźwięki płoną, świadomość dźwięków płonie, kontakt słuchowy płonie.
Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu słuchowego, doświadczane jako przyjemne,
przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?
Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie
otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem.
Strapieniami i rozpaczą.
Nos płonie, zapachy płoną, świadomość zapachów płonie, kontakt węchowy płonie.
Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu węchowego, doświadczane jako przyjemne,
przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?
Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie
otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem.
Strapieniami i rozpaczą.
Język płonie, smaki płoną, świadomość smaków płonie, kontakt smakowy płonie.
Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu smakowego, doświadczane jako przyjemne,
przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?
Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie
otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem.
Strapieniami i rozpaczą.
Ciało płonie, dotyk płonie, świadomość tego co dotykalne płonie, kontakt dotykowy płonie.
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Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu cielesnego, doświadczane jako przyjemne,
przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?
Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie
otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem.
Strapieniami i rozpaczą.
Umysł płonie, myśli płoną, świadomość intelektualna płonie, kontakt myślowy płonie.
Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu umysłowego, doświadczane jako przyjemne,
przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?
Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie
otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem.
Strapieniami i rozpaczą.
Widzący to, właściwie pouczony uczeń Szlachetnych, stopniowo pozbywa się złudzeń
wobec wzroku, pozbywa się złudzeń wobec tego co widzialne, pozbywa się złudzeń wobec
świadomości wzrokowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu wzrokowego. Cokolwiek by
nie powstało na bazie kontaktu wzrokowego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne
czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń.
Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec uszu, pozbywa się złudzeń wobec dźwięków,
pozbywa się złudzeń wobec świadomości słuchowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu
słuchowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu słuchowego, doświadczane jako
przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również
pozbywa się on złudzeń.
Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec nosa, pozbywa się złudzeń wobec zapachów,
pozbywa się złudzeń wobec świadomości węchowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu
węchowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu węchowego, doświadczane jako
przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również
pozbywa się on złudzeń.
Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec języka, pozbywa się złudzeń wobec smaków,
pozbywa się złudzeń wobec świadomości smakowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu
smakowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu smakowego, doświadczane jako
przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również
pozbywa się on złudzeń.
Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec ciała, pozbywa się złudzeń wobec dotyku, pozbywa
się złudzeń wobec świadomości dotykowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu
dotykowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu cielesnego, doświadczane jako
przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również
pozbywa się on złudzeń.
Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec umysłu, pozbywa się złudzeń wobec myśli,
pozbywa się złudzeń wobec świadomości intelektualnej, pozbywa się złudzeń wobec
kontaktu umysłowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu umysłowego,
doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec
tego również pozbywa się on złudzeń."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego. Kiedy wyjaśnianie miało miejsce, umysły tysiąca mnichów zostały w
pełni uwolnione poprzez brak zapału.

1.1.4

Sutta o liściach.
Sutta o liściach.
Simsapa Sutta, SN LVI.31.
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Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Kosambi w Lesie Simsapa. Wówczas, wziąwszy
w rękę kilka liści zapytał mnichów:
"Jak myślicie mnisi, gdzie jest więcej liści - w mojej dłoni, czy pozostałych liści w lesie?"
"W dłoni Błogosławionego jest mniej liści. Tych pozostałych w lesie jest dużo więcej."
"Tak samo mnisi, tych rzeczy które poznałem bezpośrednią wiedzą, ale ich nie nauczałem
jest daleko więcej.
A dlaczego ich nie nauczałem?
Ponieważ nie mają związku z celem, nie są w relacji do świętego życia, nie prowadzą do
pozbawienia złudzeń, do beznamiętności, do wycofania, do uspokojenia, do
bezpośredniego poznania, do najwyższego Przebudzenia, do Wygaśnięcia. Dlatego ich nie
nauczałem.
A czego nauczałem?
Oto cierpienie. Oto źródło cierpienia. Oto wygaśnięcie cierpienia. Oto droga i praktyka
prowadząca do wygaśnięcia cierpienia. Tego nauczałem.
A dlaczego tego nauczałem?
Ponieważ są związane z celem, pozostają w relacji do świętego życia, prowadzą do
pozbawienia złudzeń, do beznamiętności, do wycofania, do uspokojenia, do
bezpośredniego poznania, do najwyższego Przebudzenia, do Wygaśnięcia.
Tak więc, waszym obowiązkiem jest kontemplacja:
Oto cierpienie... Oto źródło cierpienia... Oto wygaśnięcie cierpienia...
Waszym obowiązkiem jest kontemplacja:
'Oto droga i praktyka prowadząca do wygaśnięcia cierpienia'..."

1.1.5

Sutta o cierpieniu.
Sutta o cierpieniu.
Dukkha Sutta, SN XXXVIII.14.
Pewnego razu kiedy Czcigodny Sariputta zatrzymał się we wsi Nalaka kraju Magdha,
wędrowiec Jambukhadika przyszedł do Czcigodnego Sariputty i po wymianie
przyjacielskich pozdrowień usiadł z boku. Siedząc, zwrócił się do Czcigodnego Sariputty
następującymi słowami:
"Cierpienie, mówi się 'cierpienie' przyjacielu Sariputta. Jakiego typu cierpienie?"
"Są trzy formy cierpienia przyjacielu: cierpienie wywołane bólem, cierpienie wywołane
inicjacjami, cierpienie wywołane zmianą. To są trzy formy cierpienia."
"A czy jest droga, praktyka prowadząca do pełnego pojęcia tych form cierpienia?"
"Tak, jest droga i praktyka prowadząca do pełnego pojęcia tych form cierpienia."
"Co to za droga, jaka to praktyka prowadzi do pełnego pojęcia tych form cierpienia?"
Precyzyjnie, ta Ośmioaspektowa Ścieżka przyjacielu:
właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe
życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie. To właśnie jest praktyka
prowadząca do pełnego pojęcia tych form cierpienia.
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Oto pewna droga przyjacielu, oto właściwa praktyka dla pełnego pojęcia tych form
cierpienia.

1.1.6

Sutta o uważności.
Sutta o uważności.
Appamada Sutta, SN III.17.
Kiedy Błogosławiony przebywał w Savatthi...
Król Pasenadi z Kosala, usiadłszy w stosownym miejscu, zwrócił się do Błogosławionego
tymi słowami:
"Panie, czy jest coś, co zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu?"
"Istnieje taka jakość Wielki Królu, która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w
przyszłym życiu."
"Co to jest Panie, co to za jakość?"
"Nieustanna uważność Wielki Królu. Tak jak odciski stóp żywych istot mogą być
porównane z odciskiem nogi słonia, a wówczas odcisk nogi słonia zostanie uznany za
wyjątkowy pod względem wielkości, w ten sam sposób uważność jest tą jakością która
zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu."
To powiedziawszy, Błogosławiony, Ten Który Przeszedł, nauczyciel, dodał:
"Temu który pragnie,
długiego życia, zdrowia,
piękna, nieba, dobrego zrodzenia,
jednego za drugim potoku zachwytów:
mędrzec zachwala uważność dobrych czynów.
Kiedyś uważny, mądry,
osiągniesz korzyści w tym życiu
i korzyści w życiach, które nastąpią.
Przez osiągnięcie ich,
zostaniesz nazwany oświeconym, mądrym."

1.1.7

Sutta dobroci.
Sutta dobroci.
Metta Sutta, Khp 9, Sn 1:8.
Oto te dobre czyny pozwalają osiągnąć stan spokoju:
bycie dostępnym, uczciwym, prostolinijnym, uprzejmym, delikatnym i niezarozumiałym.
Łatwym do zadowolenia, skromnym w utrzymaniu, łagodnym, mającym niewiele
obowiązków do spełnienia, oraz oszczędnym. Dzięki uspokojeniu umysłu - przenikliwym.
Ani zbyt śmiałym, ani desperacko przywiązanym do rodziny. Traktującym wszystkie
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niewłaściwe uczynki tak jak inni mędrcy.
Niech szczęście i łagodność trwają, niechaj wszystkie istoty osiągną pomyślność.
Niechaj wszystkie istoty które żyją; niedołężne, silne czy jakiekolwiek inne,
długie i duże, średnie, krótkie i małe, widzialne i niewidzialne, żyjące daleko i tuż obok,
narodzone czy mające przyjść na świat - niechaj wszystkie istoty będą szczęśliwe i mają
się dobrze.
Niech się nie umniejsza niczyjej wartości i bez powodu uważa kogoś za gorszego.
Niech się nie sprawia przykrości innym będąc prowokowanym przez gniewne i awersyjne
usposobienie.
Niczym matka troszcząca się o życie swojego jedynego syna, takie samo nastawienie
należy rozwijać wobec wszystkich istot, bez wyróżniania.
Rozwijaj pełną miłości dobroć względem wszystkich istot, bez rozróżniania, czy to w górze,
czy u dołu, czy w środku. Bez przeszkód, nienawiści, czy wrogości.
Czy to stojąc, siedząc czy idąc, a nawet leżąc, lecz nie śpiąc. Wzbudzaj w sobie tę wolę i
nastawienie, to jest nazywane domeną najwyższych bogów. Nie tkwiąc w jakichkolwiek
poglądach, lecz postępując etycznie i dochodząc do właściwych poglądów, żądze
zmysłowości wyciszą się i nie będzie się już nigdy więcej poczętym w łonie.

1.1.8

Sutta o złudzeniach.
Sutta o złudzeniach.
Phena Sutta, SN XXII.95.
Pewnego razu, Błogosławiony przebywał między Ayojjhanami na brzegu rzeki Ganges. Tam
zwrócił się do mnichów:
"Mnisi, przypuśćmy, że wielki kłąb piany spływał by Gangesem, a człowiek o dobrym
wzroku zobaczył by to, przyjrzał się temu i właściwie rzecz rozpoznał. Zobaczywszy,
przyjrzawszy się i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydała by mu się pustą, nic nie
zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by być w
kłębie piany? Tak samo, mnich widzi, obserwuje, właściwie rozpoznaje dowolną formę
materialną w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; wewnętrzną bądź zewnętrzną,
ordynarną bądź subtelną, pospolitą bądź szlachetną, bliską bądź daleką. Zobaczywszy,
przyjrzawszy sią i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydaje mu się pustą, nic nie
zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by być w
formie?
A teraz przypuśćmy, że w czasie jesiennej ulewy, kiedy spadają wielkie krople deszczu,
powstawały by i rozpryskiwały się bańki na wodzie, a człowiek o dobrym wzroku zobaczył
by to, przyjrzał się temu i właściwie rzecz rozpoznał. Zobaczywszy, przyjrzawszy się i
właściwie rozpoznawszy, rzecz wydała by mu się pustą, nic nie zawierającą, pozbawioną
jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by być w bańce? Tak samo, mnich
widzi, obserwuje, właściwie rozpoznaje dowolne uczucie w przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości; wewnętrzne bądź zewnętrzne, ordynarne bądź subtelne, pospolite bądź
szlachetne, bliskie bądź dalekie. Zobaczywszy, przyjrzawszy się i właściwie
rozpoznawszy, rzecz wydaje mu się pustą, nic nie zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek
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substancji - bo co za substancja mogła by być w uczuciu?
A teraz przypuśćmy, że w czasie upalnego lata, pojawił by się nad ziemią drżący miraż, a
człowiek o dobrym wzroku zobaczył by to, przyjrzał się temu i właściwie rzecz rozpoznał.
Zobaczywszy, przyjrzawszy się i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydała by mu się pustą,
nic nie zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by
być w mirażu? Tak samo, mnich widzi, obserwuje, właściwie rozpoznaje dowolne percepcje
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; wewnętrzne bądź zewnętrzne, ordynarne bądź
subtelne, pospolite bądź szlachetne, bliskie bądź dalekie. Zobaczywszy, przyjrzawszy się i
właściwie rozpoznawszy, rzecz wydaje mu się pustą, nic nie zawierającą, pozbawioną
jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by być w percepcji?
A teraz przypuśćmy, że ktoś potrzebował by twardego drewna i udał by się z siekierą do
lasu w jego poszukiwaniu. Tam zobaczył by drzewo bananowca: strzeliste, młode i bardzo
wysokie. Ściął by je, a ściąwszy odciął by korzenie i czub oraz okorował pień z kory.
Okorowawszy, okazało by się, że drewno bananowca składa się z kolejnych warstw kory.
Wtedy człowiek o dobrym wzroku zobaczył by to, przyjrzał się temu i właściwie rzecz
rozpoznał. Zobaczywszy, przyjrzawszy się i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydała by mu
się pustą, nic nie zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja
mogła by być w warstwach kory? Tak samo, mnich widzi, obserwuje, właściwie rozpoznaje
dowolne inicjacje w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; wewnętrzne bądź
zewnętrzne, ordynarne bądź subtelne, pospolite bądź szlachetne, bliskie bądź dalekie.
Zobaczywszy, przyjrzawszy się i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydaje mu się pustą, nic
nie zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by być w
inicjacji?
A teraz przypuśćmy, że iluzjonista bądź pomocnik iluzjonisty pokazywał by sztuczki
magiczne, a człowiek o dobrym wzroku zobaczył by to, przyjrzał się temu i właściwie rzecz
rozpoznał. Zobaczywszy, przyjrzawszy się i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydała by mu
się pustą, nic nie zawierającą, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja
mogła by być w sztuczkach magicznych? Tak samo, mnich widzi, obserwuje, właściwie
rozpoznaje dowolną świadomość w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; wewnętrzną
bądź zewnętrzną, ordynarną bądź subtelną, pospolitą bądź szlachetną, bliską bądź daleką.
Zobaczywszy, przyjrzawszy się i właściwie rozpoznawszy, rzecz wydaje mu się pustą, nic
nie zawierająca, pozbawioną jakiejkolwiek substancji - bo co za substancja mogła by być w
świadomości?
Widząc to, właściwie poinstruowany uczeń szlachetnych, rozwija się pozbawiony złudzeń
wobec form, pozbawiony złudzeń wobec uczuć, pozbawiony złudzeń wobec percepcji,
pozbawiony złudzeń wobec inicjacji, pozbawiony złudzeń wobec świadomości. Pozbawiony
złudzeń, staje się beznamiętny. Poprzez beznamiętność jest w pełni uwolniony. Wraz z
uwolnieniem, pojawia się tego świadomość. Rozumie że: 'zradzanie dobiegło kresu, święte
życie zostało wypełnione, wszystko zostało dokonane, nie ma już nic więcej'."
Oto co powiedział Błogosławiony. Powiedziawszy to, Ten Który Osiągnął Prawdę,
nauczyciel, dodał:
"Forma jest jak kłąb piany;
uczucie jak bańka na wodzie;
percepcja jak drżący miraż;
inicjacje jak drewno bananowca;
świadomość jak magiczna sztuczka -
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tego naucza Żyjący w Światłości.
Jednakże kiedy obserwowane,
właściwie rozpoznane,
okazują się puste, pozbawione substancji,
dla tego który przygląda się im,
uważnie.
Zaczyna się od ciała,
jak naucza nauczyciel
właściwego zrozumienia:
kiedy pozbawiona trzech rzeczy:
życia, ciepła i świadomości,
forma ulega odrzuceniu.
Pozbawiona ich,
leży porzucona,
bez czucia,
pożywienie dla innych.
Oto jak to się dzieje:
to jest magiczna sztuczka,
bełkot idioty.
[Naucza się, że to jak morderca
o którym nikt nie wie, że zamordował.
Żadnej substancji tutaj nie można
znaleźć.]
Tak więc mnich, wytrwale
powinien obserwować Pięć Zespołów Zapału
w dzień i nocą,
Uważny i skupiony.
Powinien odrzucić wszystkie więzy;
powinien stać się dla siebie schronieniem;
powinien żyć jak gdyby jego głowa płonęła:
w zamiarze zrealizowania stanu
pozbawionego rozpadania się."

1.1.9

Sutta o wygaśnięciu pragnienia.
Sutta o wygaśnięciu pragnienia.
Maha-tanha-asankhaya Sutta , MN 38.
Oto co usłyszałem:
Było to kiedy Błogosławiony mieszkał w Savatthi w Gaju Jety, w klasztorze ofiarowanym
przez Anathapindike. Wtedy w mnichu o imieniu Saati, synu rybaka, powstał taki zgubny
pogląd: 'Tak rozumiem Dhamme nauczaną przez Błogosławionego - to świadomość
podróżuje poprzez egzystencje, nic innego."
Wielu mnichów usłyszało, że ten zgubny pogląd powstał w mnichu o imieniu Saati, synu
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rybaka. Spytali go: "Czy to prawda, przyjacielu, że powstał u ciebie taki zgubny pogląd:
‘Tak oto rozumiem Dhamme nauczaną przez Błogosławionego - to świadomość podróżuje
poprzez egzystencje, nic innego?"
Pragnąc odwieść mnicha Saati od tego zgubnego poglądu, mnisi przepytywali go, szukali
przyczyn i dociekali racji: "Przyjacielu Saati, nie mów tak, nie reprezentuj błędnie
Błogosławionego, bo nie jest dobrze błędnie reprezentować Błogosławionego.
Błogosławiony nie wypowiadał się w ten sposób, gdyż świadomość została ukazana przez
Błogosławionego na wiele sposobów jako uwarunkowana, a bez uwarunkowań nie ma
powstawania świadomości." Jednak mimo, że naciskany, pytany i egzaminowany, mnich
Saati, syn rybaka, wciąż uparcie trzymał się swego poglądu powtarzając: "Dokładnie tak,
przyjaciele jak rozumiem Dhamme nauczaną przez Błogosławionego - to świadomość
podróżuje poprzez egzystencje, nic innego."
Ponieważ mnisi nie byli zdolni do pozbawienia go tego zgubnego poglądu, udali się do
Błogosławionego i po złożeniu hołdu, usiedli z boku. Uczyniwszy to, opowiedzieli mu o
wszystkim co się wydarzyło, dodając: "Czcigodny, ponieważ nie byliśmy w stanie
pozbawić go tego zgubnego poglądu, składamy o tym raport."
Błogosławiony zwrócił się do jednego z mnichów: "Idź mnichu, powiedz mnichowi Saati,
synowi rybaka, że nauczyciel go wzywa". "Tak jest" - odpowiedział mnich, udał się do
mnicha Saati i powiedział mu: "Przyjacielu Saati, nauczyciel cię wzywa." "Tak jest" odpowiedział Saati i udał się do Błogosławionego a po złożeniu hołdu, usiadł z boku. Kiedy
to uczynił, Błogosławiony spytał go:
"Saati, czy to prawda, że powstał u ciebie następujący błędny pogląd: Dokładnie tak,
przyjaciele, jak rozumiem Dhamme nauczaną przez Błogosławionego - to świadomość
podróżuje poprzez egzystencje, nic innego?"
"Tak Panie jak rozumiem Dhamme nauczaną przez Błogosławionego - to świadomość
podróżuje poprzez egzystencje, nic innego."
"Jakaż to świadomość, Saati?"
"To ona wyraża, czuje i doświadcza dojrzewania dobrych i złych czynów, czynionych tu i
tam, Czcigodny."
"Głupcze, gdzie żeś słyszał bym uczył Dhammy w taki sposób? Czyż nie ukazałem
świadomości na wiele sposobów jako uwarunkowanej? Bez uwarunkowań nie ma
powstawania świadomości! Nie dość, że błędnie reprezentujesz nas przez swe mylne
uchwycenie nauczania, to jeszcze, głupcze, sam na siebie ściągasz krzywdę i cierpienie."
Następnie Błogosławiony odezwał się tak:
"Mnisi jak uważacie, czy mnich Saati, syn rybaka, zrozumiał cokolwiek z nauczania ?"
"Nie, Czcigodny."
Kiedy to zostało powiedziane, mnich Saati, syn rybaka, zamilkł niezdolny do odpowiedzi.
Siedział z opuszczonymi ramionami, ze zwieszoną głową i opuszczonymi oczyma. Widząc
jego stan, Błogosławiony rzekł: "Głupcze, będziesz znany przez to swoje szkodliwe
rozumienie. Będę teraz pytał o to mnichów."
I Błogosławiony odezwał się do mnichów tymi słowami: "Mnisi czy znacie Dhammę
nauczaną przeze mnie tak samo jak mnich Saati, syn rybaka, który zarówno błędnie nas
reprezentował przez swoje złe uchwycenie Dhammy jak i sam na siebie ściągnął krzywdę i
cierpienie?"
"Nie czcigodny, gdyż świadomość została ukazana przez Błogosławionego na wiele
sposobów jako uwarunkowana. Bez uwarunkowań nie ma powstawania świadomości."
"Dobrze mnisi, dobrze znacie Dhammę nauczaną przeze mnie, gdyż świadomość została
ukazana przeze mnie na wiele sposobów jako uwarunkowana. Bez uwarunkowań nie ma
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powstawania świadomości. Ale ten głupiec, Saati, syn rybaka, zarówno błędnie nas
reprezentował przez swe złe uchwycenie Dhammy, jak i sam na siebie ściągnął krzywdę i
cierpienie."
"Mnisi, świadomość jest rozpoznawana przez to na czym bazuje; kiedy świadomość
powstaje zależnie od oka i form jest rozpoznawana jako świadomość oka. Kiedy
świadomość powstaje zależnie od ucha i dźwięków jest rozpoznawana jako świadomość
ucha. Kiedy świadomość powstaje zależnie od nosa i zapachów, jest rozpoznawana jako
świadomość nosa. Kiedy świadomość powstaje zależnie od języka i smaków jest
rozpoznawana jako świadomość języka. Kiedy świadomość powstaje zależnie od ciała i
dotyków jest rozpoznawana jako świadomość ciała. Kiedy świadomość powstaje zależnie
od umysłu i idei jest rozpoznawana jako świadomość umysłu.
Tak jak ogień jest rozpoznawany przez to na czym bazuje; kiedy ogień pali się zależnie od
kłód, jest rozpoznawany jako ogień z kłód. Kiedy ogień pali się zależnie od szczap, jest
rozpoznawany jako ogień ze szczap. Kiedy ogień pali się zależnie od trawy jest
rozpoznawany jako ogień z trawy. Kiedy ogień pali się zależnie od krowiego łajna jest
rozpoznawany jako ogień z krowiego łajna. Kiedy ogień pali się zależnie od śmieci, jest
rozpoznawany jako ogień ze śmieci. Tak samo świadomość jest rozpoznawana przez to na
czym bazuje. Świadomość powstała zależnie od oka i form jest świadomością oka.
Świadomość powstała zależnie od ucha i dźwięków jest świadomością ucha. Świadomość
powstała zależnie od nosa i zapachów jest świadomością nosa. Świadomość powstała
zależnie od języka i smaków jest świadomością języka. Świadomość powstała zależnie od
ciała i dotyków jest świadomością ciała. Świadomość powstała zależnie od umysłu i idei
jest świadomością umysłu.
"Mnisi, czy widzicie powstawanie ?"
"Tak czcigodny."
"Czy widzicie powstawanie na bazie warunków ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy widzicie, że jeśli warunki zanikną, również powstawanie zaniknie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, kiedy nie ma pewności co do powstawania, czy niepewności powstają ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, kiedy nie ma pewności istnienia warunków powstawania, czy niepewności
powstają ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, kiedy nie ma pewności, że z zanikiem warunków powstawania powstałe również
zaniknie, czy niepewności powstają ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy niepewność zanika u tego który widzi z właściwym zrozumieniem
powstawanie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy niepewność zanika u tego który widzi z właściwym zrozumieniem, że
powstawanie opiera się na bazie warunków ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy niepewność zanika u tego który widzi z właściwym zrozumieniem, że z
zanikiem warunków zaniknie również powstawanie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, oto powstawanie - czy jesteście wolni od niepewności w tej sprawie ?"

© 2012 Andrew Dalek

23

24

Tipitaka

"Tak czcigodny."
"Mnisi, oto powstawanie na bazie warunków - czy jesteście wolni od niepewności w tej
sprawie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, kiedy uwarunkowania przeminą, powstawanie również przeminie - czy jesteście
wolni od niepewności w tej sprawie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy dobrze widzicie, jasno, takim jakim jest i z właściwym zrozumieniem
powstawanie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy dobrze widzicie, jasno, takim jakim jest i z właściwym zrozumieniem, że
powstawanie opiera się na bazie warunków ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, czy dobrze widzicie, jasno, takim jakim jest i z właściwym zrozumieniem, że z
zanikiem warunków, powstawanie również zaniknie ?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, oto czysta i jasna wizja, czy gdybyście przywiązali się do niej, cenili ją nazwali
waszą własną, czy rozumielibyście Dhammę która została ukazana w przykładzie tratwy
jako służącej do przedostania się na drugi brzeg, a nie do uchwycenia się?"
"Nie czcigodny."
"Mnisi, oto dla was czysta i jasna wizja. Nie przywiązujcie się do niej, nie ceńcie jej, nie
nazywajcie waszą własną. Czy rozumiecie Dhammę która została ukazana w przykładzie
tratwy jako służącej do przedostania się na drugi brzeg, a nie do uchwycenia się?"
"Tak czcigodny."
"Mnisi, są cztery podtrzymania utrzymujące istoty przy życiu oraz wspomagające te, które
szukają zrodzenia. Jakie cztery? Fizyczny pokarm, zwykły lub subtelny; kontakt jako drugi;
wola jako trzecia i świadomość jako czwarta. Mnisi, te cztery podtrzymania; z czego się
zaczynają, powstają, rodzą i rozwijają ?"
"Te cztery podtrzymania, zaczynają się, powstają, rodzą i rozwijają się z pragnienia."
"Mnisi, z czego zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija pragnienie ?"
"Pragnienie zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija z uczuć."
"Mnisi, z czego zaczynają się, powstają, zradzają się i rozwijają uczucia ?"
"Uczucia zaczynają się, powstają, zradzają się i rozwijają z kontaktu."
"Mnisi, z czego zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija kontakt ?"
"Kontakt zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija z sześciu baz zmysłowych."
"Mnisi, z czego zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija sześć baz zmysłowych ?"
"Sześc zmysłów zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija z psychiki wraz z materią."
"Mnisi, z czego zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija psychika wraz z materią ?"
"Psychika wraz z materią zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija ze świadomości."
"Mnisi, z czego zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija świadomość ?"
"Świadomość zaczyna się, powstaje, zradza się i rozwija z inicjacji."
"Mnisi, z czego zaczynają się, powstają, zradzają się i rozwijają inicjacje?"
"Inicjacje zaczynają się, powstają, zradzają się i rozwijają z niewiedzy."
"Tak oto mnisi z niewiedzy inicjacje, z inicjacji świadomość, ze świadomości psychika
wraz z materią, z psychiki wraz z materią sześć baz zmysłowych, z sześciu baz
zmysłowych kontakt, z kontaktu uczucia, z uczuć pragnienie, z pragnienia bycie, z bycia
zrodzenie, ze zrodzenia powstają starzenie i śmierć, żal i rozpacz, ból, stres i desperacja.
Oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.
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"Mnisi, powiedziano że starzenie i śmierć powstają ze zrodzenia. Czy starzenie i śmierć
powstają ze zrodzenia czy w inny sposób?"
"Czcigodny, starzenie i śmierć powstają ze zrodzenia. Tak właśnie nam się dzieje, że
starzenie i śmierć powstają ze zrodzenia."
"Mnisi, powiedziano że bycie powstaje z zapału. Czy bycie powstaje z zapału czy w inny
sposób?"
"Czcigodny, bycie powstaje z zapału. Tak właśnie nam się dzieje, że bycie powstaje z
zapału."
"Mnisi, powiedziano że zapał powstaje z pragnienia. Czy zapał powstaje z pragnienia czy w
inny sposób?"
"Czcigodny, zapał powstaje z pragnienia. Tak właśnie nam się dzieje, że zapał powstaje z
pragnienia."
"Mnisi, powiedziano że pragnienie powstaje z uczucia. Czy pragnienie powstaje z uczucia
czy w inny sposób?"
"Czcigodny, pragnienie powstaje z uczucia. Tak właśnie nam się dzieje, że pragnienie
powstaje z uczucia."
"Mnisi, powiedziano że uczucie powstaje z kontaktu. Czy uczucie powstaje z kontaktu czy
w inny sposób?
"Czcigodny, uczucie powstaje z kontaktu. Tak właśnie nam się dzieje, że uczucie powstaje
z kontaktu."
"Mnisi, powiedziano że kontakt powstaje z sześciu baz zmysłowych. Czy kontakt powstaje
z sześciu baz zmysłowych czy w inny sposób?"
"Czcigodny, kontakt powstaje z sześciu baz zmysłowych. Tak właśnie nam się dzieje, że
kontakt powstaje z sześciu baz zmysłowych."
"Mnisi, powiedziano że sześć baz zmysłowych powstaje z psychiki wraz z materią. Czy
sześć baz zmysłowych powstaje z psychiki wraz z materią czy w inny sposób?"
"Czcigodny, sześć baz zmysłowych powstaje z psychiki wraz z materią. Tak właśnie nam
się dzieje, że sześć baz zmysłowych powstaje z psychiki wraz z materią."
"Mnisi, powiedziano że psychika wraz z materią powstaje ze świadomości. Czy psychika
wraz z materią powstaje ze świadomości czy w inny sposób?"
"Czcigodny, psychika wraz z materią powstaje ze świadomości. Tak właśnie nam się
dzieje, że psychika wraz z materią powstaje ze świadomości."
"Mnisi, powiedziano że świadomość powstaje z inicjacji. Czy świadomość powstaje z
inicjacji czy w inny sposób?"
"Czcigodny, świadomość powstaje z inicjacji. Tak właśnie nam się dzieje, że świadomość
powstaje z inicjacji."
"Dobrze mnisi. Zatem wy tak mówicie, i ja również tak mówię; To jest, kiedy tamto jest; to
powstaje z powstaniem tamtego. Z niewiedzą jako warunkiem powstają inicjacje, z
inicjacjami jako warunkiem powstaje świadomość, że świadomością jako warunkiem
powstaje psychika wraz z materią, z psychiką i materią jako warunkiem powstaje sześć
baz zmysłowych, z sześcioma bazami zmysłowymi jako warunkiem powstaje kontakt, z
kontaktem jako warunkiem powstaje uczucie, z uczuciem jako warunkiem powstaje
pragnienie, z pragnieniem jako warunkiem powstaje zapał, z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem powstaje zrodzenie, że zrodzeniem jako
warunkiem powstaje starzenie i śmierć; jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto
jak powstaje ta cała masa cierpienia.
Tak więc z całkowitym wygaśnięciem niewiedzy zanikają inicjacje, z wygaśnięciem inicjacji
zanikają świadomości, z wygaśnięciem świadomości zanika psychika wraz z materią, z
wygaśnięciem psychiki wraz z materią zanika sześć baz zmysłowych, z wygaśnięciem
sześciu baz zmysłowych zanika kontakt, z wygaśnięciem kontaktu zanikają uczucia, z
wygaśnięciem uczuć zanikają pragnienia, z wygaśnięciem pragnień zanika bycie, z
wygaśnięciem bycia zanika zradzanie, z wygaśnięciem zradzania zanika starzenie i śmierć
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jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak zanika ta cała masa cierpienia."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem zradzania, zanika starzenie i śmierć. Czy z
wygaśnięciem zradzania, zanika starzenie i śmierć czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem zradzania, zanika starzenie i śmierć. Tak właśnie nam się
dzieje, że z wygaśnięciem zradzania, zanika starzenie i śmierć."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem bycia, zanika zradzanie. Czy z wygaśnięciem
bycia, zanika zradzanie czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem bycia, zanika zradzanie. Tak właśnie nam się dzieje, że z
wygaśnięciem bycia, zanika zradzanie."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem zapału, zanika bycie. Czy z wygaśnięciem zapału,
zanika bycie czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem zapału, zanika bycie. Tak właśnie nam się dzieje, że z
wygaśnięciem zapału, zanika bycie."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem pragnienia, zanika zapał. Czy z wygaśnięciem
pragnienia, zanika zapał czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem pragnienia, zanika zapał. Tak właśnie nam się dzieje, że z
wygaśnięciem pragnienia, zanika zapał."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem uczucia, zanika pragnienie. Czy z wygaśnięciem
uczucia, zanika pragnienie czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem uczucia, zanika pragnienie. Tak właśnie nam się dzieje, że z
wygaśnięciem uczucia, zanika pragnienie."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem kontaktu, zanika uczucie. Czy z wygaśnięciem
kontaktu, zanika uczucie czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem kontaktu, zanika uczucie. Tak właśnie nam się dzieje, że z
wygaśnięciem kontaktu, zanika uczucie."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem sześciu baz zmysłowych, zanika kontakt. Czy z
wygaśnięciem sześciu baz zmysłowych, zanika kontakt czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem sześciu baz zmysłowych, zanika kontakt. Tak właśnie nam
się dzieje, że z wygaśnięciem sześciu baz zmysłowych, zanika kontakt."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem psychiki wraz z materią, zanika sześć baz
zmysłowych. Czy z wygaśnięciem psychiki wraz z materią, zanika sześć baz zmysłowych,
czy też dzieje się to inaczej?" "Czcigodny, z wygaśnięciem psychiki wraz z materią,
zanika sześć baz zmysłowych. Tak właśnie nam się dzieje, że z wygaśnięciem psychiki
wraz z materią, zanika sześć baz zmysłowych."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem świadomości, zanika psychika wraz z materią. Czy
z wygaśnięciem świadomości, zanika psychika wraz z materią czy też dzieje się to
inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem świadomości, zanika psychika wraz z materią. Tak właśnie
nam się dzieje, że z wygaśnięciem świadomości, zanika psychika wraz z materią."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem inicjacji, zanika świadomość. Czy z wygaśnięciem
inicjacji, zanika świadomość czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem inicjacji, zanika świadomość. Tak właśnie nam się dzieje, że
z wygaśnięciem inicjacji, zanika świadomość."
"Mnisi, powiedziano że z wygaśnięciem niewiedzy, zanikają inicjacje. Czy z wygaśnięciem
niewiedzy, zanikają inicjacje czy też dzieje się to inaczej?"
"Czcigodny, z wygaśnięciem niewiedzy, zanikają inicjacje. Tak właśnie nam się dzieje, że
z wygaśnięciem niewiedzy, zanikają inicjacje."
"Dobrze mnisi. Zatem wy tak mówicie, i ja również tak mówię; To nie jest, kiedy i tamtego
nie ma; to zanika z zaniknięciem tamtego. Z wygaśnięciem niewiedzy, zanikają inicjacje, z
wygaśnięciem inicjacji, zanika świadomość, z wygaśnięciem świadomości, zanika
psychika wraz z materią, z wygaśnięciem umysłu i materii, zanika sześć baz zmysłowych,
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z wygaśnięciem sześciu baz zmysłowych, zanika kontakt, z wygaśnięciem kontaktu,
zanika uczucie, z wygaśnięciem uczucia, zanika pragnienie, z wygaśnięciem pragnienia,
zanika zapał, z wygaśnięciem zapału, zanika bycie, z wygaśnięciem bycia, zanika
zradzanie, z wygaśnięciem zradzania, zanika starzenie i śmierć, jak również żal i płacz,
ból, smutek i rozpacz. Oto jak zanika ta cała masa cierpienia.
"Mnisi, wiedząc i widząc w ten sposób, czy będziecie tak wracać do przeszłości: Czy
byliśmy w przeszłości czy też nie było nas w przeszłości? Czym byliśmy w przeszłości?
Jak byliśmy w przeszłości? Będąc kim, byliśmy w przeszłości?"
"Nie czcigodny."
"Wiedząc i widząc w ten sposób, czy będziecie tak wybiegać w przyszłość: Czy będziemy
w przyszłości czy też nie będzie nas w przyszłości? Czym będziemy w przyszłości? Jak
będziemy w przyszłości? Będąc kim, będziemy w przyszłości?"
"Nie czcigodny."
"Wiedząc i widząc w ten sposób, czy tak będziecie niepewni teraźniejszości: Czy jestem
czy mnie nie ma? Czym jestem? Jak jestem? Skąd ta istota przychodzi i dokąd zmierza?"
"Nie czcigodny."
"Mnisi, wiedząc i widząc w ten sposób, czy będziecie tak mówić: szanujemy naszego
nauczyciela, twierdzimy tak z szacunku dla nauczyciela?"
"Nie czcigodny."
"Wiedząc i widząc w ten sposób, czy będziecie tak mówić: mnich tak nam powiedział, a
inni mnisi to potwierdzają. Dlaczego więc tak nie twierdzić?"
"Nie czcigodny."
"Wiedząc i widząc w ten sposób czy będziecie szukać innego nauczyciela?"
"Nie czcigodny."
"Wiedząc i widząc w ten sposób czy widzicie sens w rytuałach religijnych, ceremoniach i
uroczystościach odprawianych przez mnichów czy bramanów?"
"Nie czcigodny."
"Czy zatem mówicie tylko to co sami znacie, widzicie i doświadczacie?"
"Tak czcigodny."
"Dobrze mnisi. Zostaliście właśnie wprowadzeni przeze mnie w Dhamme, tu i teraz. Czas
nie ma znaczenia. Wszystko jest otwarte do wglądu, prowadzi poza rzeczywistość i może
być doświadczone przez mądrych, przez każdego osobiście.
"Mnisi, zejście do łona zachodzi przy zaistnieniu trzech warunków: gdy jest połączenie ojca
i matki, ale nie jest to czas matki, a istota mająca się urodzić nie jest gotowa do urodzin, w
takim wypadku nie ma powstania embrionu. Jest połączenie ojca i matki i jest czas matki,
ale nie ma istoty gotowej do urodzin, w takim wypadku nie ma powstania embrionu. Ale gdy
jest połączenie ojca i matki, jest czas matki i jest istota gotowa się urodzić, wtedy w łonie
powstaje embrion.
Matka nosi w łonie embrion przez dziewięć czy dziesięć miesięcy, z niepokojem,
utrudzona. Po urodzeniu karmi go swą własną krwią, bo w Dhammie i Dyscyplinie
Szlachetnych mleko matki jest nazywane krwią. Mnisi, to dziecko rośnie i rozwija się,
bawiąc się w dziecinne zabawy. Udaje branie miski, fika koziołki, robi wiatraczki z
palmowych liści, robi małe wózki i łuki. Mnisi, to dziecko rośnie, a jego pięć zmysłów
rozwija się.
Ono cieszy się nimi, mianowicie:
Formami widzialnymi poznawanymi przez oko; upragnionymi pożądanymi, przyjemnymi,
połączonymi że zmysłowym pożądaniem i prowokującymi pragnienie. Dźwiękami
poznawanymi przez ucho; upragnionymi, pożądanymi, przyjemnymi, połączonymi że
zmysłowym pożądaniem i prowokującymi pragnienie. Zapachami poznawanymi przez nos;
upragnionymi, pożądanymi, przyjemnymi, połączonymi że zmysłowym pożądaniem i
prowokującymi pragnienie. Smakami poznawanymi przez język; upragnionymi,
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pożądanymi, przyjemnymi, połączonymi że zmysłowym pożądaniem i prowokującymi
pragnienie. Dotykami poznawanymi przez ciało; upragnionymi, pożądanymi, przyjemnymi,
połączonymi że zmysłowym pożądaniem i prowokującymi pragnienie.
Widząc formę okiem, pragnie jej gdy jest przyjemna, odpycha ją gdy jest nieprzyjemna.
Trwa w chaotycznej uważności ciała i z ograniczoną psychiką. Bez uprzytomnienia sobie
jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie istoty rzeczy, nie wie
czy i gdzie te złe, niekorzystne stany całkowicie zanikają. Popada w faworyzowanie na
zmianę z oponowaniem. Gdy czuje jakieś uczucie, przyjemne bądź bolesne, czy ani
przyjemne ani bolesne - zapala się do tego uczucia, postępuje zgodnie z nim.
Rozsmakowany w jednych uczuciach, a pełen niechęci do innych, rozwija dla nich
zainteresowanie. I tak, zainteresowanie tymi uczuciami to zapał. Z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem zradzanie, że zradzaniem jako warunkiem
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała
masa cierpienia.
Słysząc dźwięk uchem, pragnie go gdy jest przyjemny, odpycha gdy jest nieprzyjemny.
Trwa w chaotycznej uważności ciała i z ograniczoną psychiką. Bez uprzytomnienia sobie
jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie istoty rzeczy, nie wie
czy i gdzie te złe, niekorzystne stany całkowicie zanikają. Popada w faworyzowanie na
zmianę z oponowaniem. Gdy czuje jakieś uczucie, przyjemne bądź bolesne, czy ani
przyjemne ani bolesne - zapala się do tego uczucia, postępuje zgodnie z nim.
Rozsmakowany w jednych uczuciach, a pełen niechęci do innych, rozwija dla nich
zainteresowanie. I tak, zainteresowanie tymi uczuciami to zapał. Z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem zradzanie, że zradzaniem jako warunkiem
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała
masa cierpienia.
Wąchając zapach nosem, pragnie go gdy jest przyjemny, odpycha gdy jest nieprzyjemny.
Trwa w chaotycznej uważności ciała i z ograniczoną psychiką. Bez uprzytomnienia sobie
jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie istoty rzeczy, nie wie
czy i gdzie te złe, niekorzystne stany całkowicie zanikają. Popada w faworyzowanie na
zmianę z oponowaniem. Gdy czuje jakieś uczucie, przyjemne bądź bolesne, czy ani
przyjemne ani bolesne - zapala się do tego uczucia, postępuje zgodnie z nim.
Rozsmakowany w jednych uczuciach, a pełen niechęci do innych, rozwija dla nich
zainteresowanie. I tak, zainteresowanie tymi uczuciami to zapał. Z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem zradzanie, że zradzaniem jako warunkiem
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała
masa cierpienia.
Próbując smak językiem, pragnie go gdy jest przyjemny, odpycha gdy jest nieprzyjemny.
Trwa w chaotycznej uważności ciała i z ograniczoną psychiką. Bez uprzytomnienia sobie
jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie istoty rzeczy, nie wie
czy i gdzie te złe, niekorzystne stany całkowicie zanikają. Popada w faworyzowanie na
zmianę z oponowaniem. Gdy czuje jakieś uczucie, przyjemne bądź bolesne, czy ani
przyjemne ani bolesne - zapala się do tego uczucia, postępuje zgodnie z nim.
Rozsmakowany w jednych uczuciach, a pełen niechęci do innych, rozwija dla nich
zainteresowanie. I tak, zainteresowanie tymi uczuciami to zapał. Z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem zradzanie, że zradzaniem jako warunkiem
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała
masa cierpienia.
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Czując dotykalne ciałem, pragnie go gdy jest przyjemne, odpycha gdy jest nieprzyjemne.
Trwa w chaotycznej uważności ciała i z ograniczoną psychiką. Bez uprzytomnienia sobie
jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie istoty rzeczy, nie wie
czy i gdzie te złe, niekorzystne stany całkowicie zanikają. Popada w faworyzowanie na
zmianę z oponowaniem. Gdy czuje jakieś uczucie, przyjemne bądź bolesne, czy ani
przyjemne ani bolesne - zapala się do tego uczucia, postępuje zgodnie z nim.
Rozsmakowany w jednych uczuciach, a pełen niechęci do innych, rozwija dla nich
zainteresowanie. I tak, zainteresowanie tymi uczuciami to zapał. Z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem zradzanie, że zradzaniem jako warunkiem
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała
masa cierpienia.
Doznając idee psychiką, pragnie jej gdy jest przyjemna, odpycha gdy jest nieprzyjemna.
Trwa w chaotycznej uważności ciała i z ograniczoną psychiką. Bez uprzytomnienia sobie
jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie istoty rzeczy, nie wie
czy i gdzie te złe, niekorzystne stany całkowicie zanikają. Popada w faworyzowanie na
zmianę z oponowaniem. Gdy czuje jakieś uczucie, przyjemne bądź bolesne, czy ani
przyjemne ani bolesne - zapala się do tego uczucia, postępuje zgodnie z nim.
Rozsmakowany w jednych uczuciach, a pełen niechęci do innych, rozwija dla nich
zainteresowanie. I tak, zainteresowanie tymi uczuciami to zapał. Z zapałem jako warunkiem
powstaje bycie, z byciem jako warunkiem zradzanie, że zradzaniem jako warunkiem
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz. Oto jak powstaje ta cała
masa cierpienia.
Oto Ten Który Przeszedł pojawia się na świecie. Święty, w pełni przebudzony, doskonały w
prawdziwej wiedzy i postępowaniu, trwający w prawdzie, znawca światów, nauczyciel
opanowania dla tych którzy poszukują opanowania. nauczyciel bogów i ludzi, oświecony,
błogosławiony. Głosi w świecie bogów i ludzi, pełnym Mar i Brahm, społeczności ascetów,
bramanów, bóstw i ludzi, ogłaszając Dhammę dobrą na początku, dobrą w środku, dobrą na
końcu. Pełną znaczenia nawet w literach, deklarując pełne i czyste, święte życie.
Gospodarz lub jego syn, urodzony w jakimś klanie, słyszy Dhamme. Słysząc Dhammę,
nabiera on wiary w Tego Który Przeszedł. Nabierając wiary rozważa tak: domowe życie jest
pełne problemów, pełne więzów. Nie jest łatwym żyjąc jak gospodarz prowadzić Święte
Życie, całkowicie doskonałe i czyste. Może zgolę włosy i brodę, przywdzieję żółtą szatę i
zostawię dom, stając się bezdomnym? W stosownym czasie, porzuca to co posiada, być
może mało, być może wiele. Goli swe włosy i brodę, zakłada szafranową szatę i
zostawiając dom, staje się bezdomnym.
Tak odchodząc, podejmuje reguły treningu i drogę życiową mnicha. Zaniechawszy zabijania
żywych istot, porzucając kij i broń, zawstydzony, obserwuje powstawanie współczującej
miłości. Trwa w pełnej miłości akceptacji wszystkich istot. Zaniechawszy brania tego co nie
dane, biorąc tylko to co dane, oczekując tylko tego co dane. Trwa w samo dokonanej
czystości przez nie kradzenie. Zaniechawszy tego co nie należy do Świętego Życia,
powstrzymuje się od stosunków seksualnych. Zaniechawszy fałszywej mowy, mówiąc
prawdę, lgnąc do prawdy, jest godny zaufania, rzetelny i niezawodny. Trwa nie wdając się w
dysputy że światem. Zaniechawszy złośliwej mowy, fałszywej mowy, jak ten co ani nie
powtarza gdzie indziej w celu tworzenia podziałów tego co tu usłyszał, ani nie powtarza
tutaj tego co usłyszał gdzie indziej. Jest tym który jednoczy podzielonych, jest promotorem
przyjaźni i radosnej zgody. Raduje się zgodą, cieszy się zgodnością. Trwa używając słów
które promują zgodę. Zaniechawszy ostrej mowy, używa słów łagodnych, miłych i
cieszących ucho, dochodzących do serca, słów drogich i pożądanych przez wielu.
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Zaniechawszy plotki i obmowy, mówi zgodnie że stanem faktycznym, o tym co korzystne,
o Dhammie i Dyscyplinie. Używa właściwych słów, wartych zapamiętania, uzasadnionych,
wyważonych i związanych z dobrem.
Nie niszczy roślin i nasion. przyjmuję jeden posiłek dziennie, zaniechawszy posiłku w nocy
i w niewłaściwej porze. Powstrzymuje się od uczestnictwa w tańcu i śpiewie, muzykowaniu
i przedstawieniach. Powstrzymuje się od noszenia ozdób, upiększania i używania
pachnideł. Powstrzymuje się od używania luksusowych łóżek. Powstrzymuje się od
akceptowania złota i srebra. Powstrzymuje się od akceptowania surowego ziarna i
surowego mięsa. Powstrzymuje się od akceptowania kobiet i dziewcząt. Powstrzymuje się
od akceptowania niewolnic i niewolników. Powstrzymuje się od akceptowania owiec i kóz,
drobiu i świń, słoni i krów, koni i kobył. Powstrzymuje się od akceptowania pól i ziemi.
Powstrzymuje się od chodzenia na posyłki, od kupowania i sprzedawania. Powstrzymuje
się od używania fałszywych wag, fałszywych metali i fałszywych miar. Powstrzymuje się
od oszukiwania, zwodzenia, defraudowania i szachrajstwa. Powstrzymuje się od ranienia,
mordowania, więzienia, zbójnictwa, plądrowania i przemocy. Trwa zadowolony z szat do
ochrony ciała, z wyżebranego jedzenia do zaspokojenia głodu. Gdziekolwiek idzie, cały
swój dobytek zabiera że sobą. Tak samo jak ptak, który gdziekolwiek leci używa swych
własnych skrzydeł, tak też on jest zadowolony z szat do ochrony ciała, z wyżebranego
pożywienia dla zaspokojenia głodu, gdziekolwiek idzie, cały swój dobytek zabiera że sobą.
Praktykując ten rodzaj cnót, czuje w sobie zadowolenie z tego co nienaganne.
Oglądając widzialne formy okiem, nie tworzy koncepcji i cech przez które, gdyby
pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i smutku
mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc wzrok. Słysząc dźwięk uchem nie tworzy koncepcji i
cech przez które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany
pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc słuch. Wąchając zapach nosem
nie tworzy koncepcji i cech przez które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji,
złe niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc węch.
Próbując smak językiem nie tworzy koncepcji i cech przez które, gdyby pozostawił organ
zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić.
Trwa chroniąc smak. Czując dotykalne formy ciałem nie tworzy koncepcji i cech przez
które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i
smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc dotyk. Poznając idee psychiką nie tworzy
koncepcji i cech przez które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe
niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc umysł.
Posiadając tą wstrzemięźliwość szlachetnych, doświadcza nietkniętej przyjemności
zmysłów. Działa z pełną uważnością, poruszając się na przód i w tył. Działa z pełną
uważnością, patrząc w przód i patrząc na boki. Działa z pełną uważnością, zginając się i
rozprostowując. Działa z pełną uważnością, nosząc miskę i trzy mnisie szaty. Działa z
pełną uważnością, gdy je, pije przeżuwa i smakuje. Działa z pełną uważnością, gdy chodzi,
stoi, siedzi; uważny - milczy.
Uwieńczony tymi cnotami pełnej kontroli zmysłów praktykowanej przez Szlachetnych,
siada w odosobnionym miejscu: w lesie, pod drzewem, w górskiej grocie czy jaskini, wśród
drzew bądź na otwartej polanie czy polu. Po żebraniu i po spożyciu posiłku, siada
krzyżując nogi, z ciałem wyprostowanym, ustała uważność wokół ust.
Zaniechawszy pożądania do świata, oczyszcza swój umysł z pożądania. Zaniechawszy
złej woli i nienawiści, trwa bez umysłu ogarniętego złą wolą, współczujący dla dobra
wszystkich żywych istot oczyszcza umysł że złej woli, awersji i nienawiści. Zaniechawszy
stanów letargicznych i ospałości, trwa w pokoju z psychiką wolną od stanów letargicznych i
ospałości. Uważny, z pełną uważnością, oczyszcza swój umysł że stanów letargicznych i
ospałości. Zaniechawszy niepokojów i zmartwień, trwa nie zaniepokojony, z psychiką
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wyciszoną w sobie, oczyszczając umysł z niepokojów i zmartwień. Trwa wypleniwszy
niepewność korzystnych rzeczy, które powinny się dokonać.
Po wyplenieniu tych pięciu przeszkód, z mądrością osłabiając pomniejsze skalania, staje
się całkowicie odłączony od zmysłowych pożądań, odłączony od niekorzystnych stanów.
Myślami i procesami myślowymi pełnymi radości i przyjemności zrodzonej z oderwania,
wkracza i trwa w pierwszym skupieniu medytacyjnym. Następnie, przezwyciężywszy myśli
i procesy myślowe, umysł wewnętrznie ustalony w jednym punkcie, z radością i
przyjemnością zrodzoną ze skupienia, wkracza i trwa w drugim skupieniu medytacyjnym.
Następnie, ze spokojną akceptacją radości i przyjemności trwa uważny i czujny. Ciało
odczuwszy przyjemność wkracza i trwa w trzecim skupieniu medytacyjnym. O takim
Szlachetni mówią, że pozostaje w przyjemnym stanie pełen spokojnego zrównoważenia.
Następnie, usunąwszy przyjemności i nieprzyjemności jako kategorie po wcześniejszym
przekroczeniu przyjemności i nieprzyjemności, z uważnością ustabilizowaną na spokojnym
zrównoważeniu, wkracza i trwa w czwartym skupieniu medytacyjnym.
Widząc formę okiem nie pożąda jej gdy jest przyjemna, ani nie odpycha jej gdy jest
nieprzyjemna. Trwa z ustabilizowaną uważnością ciała i z nieograniczonym umysłem,
wiedząc jak dochodzi do wyzwolenia umysłu i wyzwolenia przez zrozumienie, kiedy to złe
niekorzystne stany znikają bez pozostałości. Zaniechawszy faworyzowania i oponowania,
czując jakieś uczucie czy to przyjemne, czy bolesne, nie rozkoszuje się nim, nie
podtrzymuje go i nie trwa przy nim. Wtedy jego zainteresowanie dla tych uczuć zostaje
wstrzymane. Z wygaśnięciem zainteresowania, zanika zapał, z wygaśnięciem zapału
zanika bycie, z wygaśnięciem bycia, zanika zradzanie, z wygaśnięciem zradzania, zanika
starzenie i śmierć, jak również zanika żal i płacz, ból smutek i rozpacz. Oto jak zostaje
wstrzymana ta cała masa cierpienia.
Mnisi, zapamiętajcie tę rozprawę o wolności przez całkowite wygaśnięcie pragnienia,
przedstawioną w skrócie przeze mnie. Jeśli chodzi o mnicha Saati, syna rybaka, to jest on
uchwycony w sieć wielu pragnień."
Oto co powiedział Błogosławiony. Mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego.

1.1.10 Sutta o nicości.
Sutta o nicości.
Sunna Sutta, SN. XXXV.85.
Ananda, zbliżywszy się do Błogosławionego, pokłonił się z szacunkiem i usiadł z boku.
Siedząc, zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami:
"Powiedziano, że świat jest nicością, świat jest nicością Panie. W jakim sensie mówi się,
że świat jest nicością?"
"Jako że jest on pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego
istoty,
jest więc powiedziane, Anando, że świat jest nicością. A co jest pozbawione istoty lub
czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty?
Oko jest pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Formy widzialne są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich
© 2012 Andrew Dalek

31

32

Tipitaka

istoty. Świadomość wzrokowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek
odnoszącego się do jej istoty. Kontakt wzrokowy jest pozbawiony istoty, jak również
czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Ucho jest pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Dźwięki są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty.
Świadomość słuchowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się
do jej istoty. Kontakt słuchowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek
odnoszącego się do jego istoty.
Nos jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Zapachy są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty.
Świadomość węchowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się
do jej istoty. Kontakt węchowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek
odnoszącego się do jego istoty.
Język jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Smaki są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty.
Świadomość smakowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się
do jej istoty. Kontakt smakowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek
odnoszącego się do jego istoty.
Ciało jest pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Dotknięcia są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty.
Świadomość dotykowa jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się
do jej istoty. Kontakt dotykowy jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek
odnoszącego się do jego istoty.
Umysł jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do jego istoty.
Myśli są pozbawione istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego się do ich istoty.
Świadomość intelektualna jest pozbawiona istoty, jak również czegokolwiek odnoszącego
się do jej istoty. Kontakt intelektualny jest pozbawiony istoty, jak również czegokolwiek
odnoszącego się do jego istoty.
Tak oto zostało powiedziane, że świat jest nicością."

1.1.11 Nauki dane Kalamom.
Nauki dane Kalamom.
Kalama Sutta, AN XII.65.
Oto co usłyszałem. Pewnego razu Błogosławiony przemierzając kraj Kosala z liczną grupą
mnichów, przybył do miasta Kalamów, zwanego Kesaputta.
Kalamowie, którzy byli mieszkańcami Kesaputty stwierdzili: "Pełen czci Gotama, mnich,
syn Sakyów, podczas gdy przemierzał kraj Kosala, przybył do Kesaputty. Dobre imię
pełnego czci Gotamy dotarło także i tutaj. Istotnie, Błogosławiony jest doskonały, w pełni
oświecony, wytrawny w wiedzy i praktyce, wzniosły, znawca światów, nie mający sobie
równych, przewodnik dla pragnących opanowania, nauczyciel bóstw i ludzi, który sam z
siebie poprzez bezpośrednie poznanie jasno rozumie. Wyjaśnił Dhammę, dobrą na
początku, dobrą w środku, dobrą na końcu, posiadającą znaczenie i literę, kompletną we
wszystkim. Oznajmia On o błogosławionym życiu, które jest całkowicie czyste. Spotykać
tak doskonałego jest naprawdę dobrze."
Następnie Kalamowie, którzy byli mieszkańcami Kesaputty poszli tam, gdzie zatrzymał się
Błogosławiony. Po przybyciu, niektórzy oddali jemu pokłon i usiedli z boku. Niektórzy
wymienili z nim powitania i zaraz po zakończeniu pozdrowień usiedli z boku, niektórzy
pozdrowili go przez podniesienie złączonych dłoni na wysokość serca i usiedli z boku,
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niektórzy przedstawili swoje imiona oraz imiona swoich rodzin i usiedli z boku, niektórzy
bez słowa usiedli z boku.
Kalamowie, którzy byli mieszkańcami Kesaputty siedząc zwrócili się do Błogosławionego:
"Mnisi i bramini, czcigodny panie, odwiedzają Kesaputtę. Wykładają i zachwalają swoje
doktryny, doktrynami innych pogardzają, przeklinają, rwą na strzępy. Inni mnisi i bramini
także, czcigodny panie, odwiedzają Kesaputtę. Oni także wykładają i zachwalają tylko
swoje doktryny, doktrynami innych pogardzają, przeklinają i rwą na strzępy. Czcigodny
panie, odczuwamy wątpliwości, niepewność co do nich. Którzy z tych wielebnych mnichów
i bramanów mówią prawdę, a którzy kłamią?
"Oczywiście Kalamowie, że wątpicie, że jesteście niepewni; tam gdzie są warunki dla
powstania niepewności, tam ona powstanie. Posłuchajcie zatem Kalamowie. Nie wierzcie w
coś tylko dlatego, że wiele razy wam to powtarzano, nie wierzcie tradycji, nie wierzcie
plotkom, nie wierzcie temu co jest napisane w świętych księgach, nie wierzcie domysłom,
aksjomatom, zwodniczym rozumowaniom, nie budujcie w sobie przychylności dla jakiegoś
poglądu który jest rozważany, nie wierzcie tym, którzy wydają się inteligentniejsi, nie
wierzcie poprzez wzgląd, 'Ten jest naszym nauczycielem'. Kalamowie, jeśli sami dobrze
wiecie: 'Te rzeczy są złe, te rzeczy są hańbiące, te rzeczy są potępiane przez mędrców;
podjęte i praktykowane, te rzeczy prowadzą do krzywdy i cierpienia', porzućcie je.
"Jak myślicie Kalamowie? Czy chciwość pojawia się w człowieku na jego korzyść czy
szkodę?"
"Na jego szkodę, czcigodny panie."
"Kalamowie, ten kto jest oddany chciwości oraz obezwładniony i ubezwłasnowolniony
umysłowo przez chciwość, człowiek taki: odbiera życie, bierze czego mu nie dano,
popełnia cudzołóstwo, kłamie; namawia innego by robił podobnie. Czy wszystko to
prowadzi do długotrwałej krzywdy i cierpienia?"
"Tak, czcigodny panie."
"Jak myślicie Kalamowie? Czy nienawiść pojawia się w człowieku na jego korzyść czy
szkodę?"
"Na jego szkodę, czcigodny panie."
"Kalamowie, ten kto jest oddany nienawiści oraz obezwładniony i ubezwłasnowolniony
umysłowo przez nienawiść, człowiek taki: odbiera życie, bierze czego mu nie dano,
popełnia cudzołóstwo, kłamie; namawia innego by robił podobnie. Czy wszystko to
prowadzi do długotrwałej krzywdy i cierpienia?"
"Tak, czcigodny panie."
"Jak myślicie Kalamowie? Czy urojenie pojawia się w człowieku na jego korzyść czy
szkodę?"
"Na jego szkodę, czcigodny panie."
"Kalamowie, ten kto jest oddany urojeniu oraz obezwładniony i ubezwłasnowolniony
umysłowo przez urojenie, człowiek taki: odbiera życie, bierze czego mu nie dano, popełnia
cudzołóstwo, kłamie; namawia innego by robił podobnie. Czy wszystko to prowadzi do
długotrwałej krzywdy i cierpienia?"
"Tak, czcigodny panie."
"Jak myślicie Kalamowie? Czy te rzeczy są dobre czy złe?"
"Złe, czcigodny panie."
"Hańbiące czy nie hańbiące?"
"Hańbiące, czcigodny panie."
"Potępiane czy chwalone przez mędrców?"
"Potępiane, czcigodny panie."
"Podjęte i praktykowane, czy rzeczy te prowadzą do krzywdy i cierpienia, czy nie?"
"Podjęte i praktykowane, te rzeczy prowadzą do krzywdy i cierpienia. Tak nam się wydaje."
"Tak więc, jak powiedziałem, Kalamowie: Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wiele razy
wam to powtarzano, nie wierzcie tradycji, nie wierzcie plotkom, nie wierzcie temu co jest
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napisane w świętych księgach, nie wierzcie domysłom, aksjomatom, zwodniczym
rozumowaniom, nie budujcie w sobie przychylności dla jakiegoś poglądu który jest
rozważany, nie wierzcie tym, którzy wydają się inteligentniejsi, nie wierzcie poprzez
wzgląd, 'Ten jest naszym nauczycielem'. Kalamowie, jeśli sami dobrze wiecie: 'Te rzeczy
są złe, te rzeczy są hańbiące, te rzeczy są potępiane przez mędrców; podjęte i
praktykowane, te rzeczy prowadzą do krzywdy i cierpienia', porzućcie je.
Zatem Kalamowie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wiele razy wam to powtarzano, nie
wierzcie tradycji, nie wierzcie plotkom, nie wierzcie temu co jest napisane w świętych
księgach, nie wierzcie domysłom, aksjomatom, zwodniczym rozumowaniom, nie budujcie
w sobie przychylności dla jakiegoś poglądu który jest rozważany, nie wierzcie tym, którzy
wydają się inteligentniejsi, nie wierzcie poprzez wzgląd, 'Ten jest naszym nauczycielem'.
Kalamowie, jeśli sami dobrze wiecie: 'Te rzeczy są dobre, te rzeczy nie są hańbiące, te
rzeczy są chwalone przez mędrców; podjęte i praktykowane, te rzeczy prowadzą do
długotrwałej korzyści i szczęścia', przyswójcie je i żyjcie nimi.
"Jak myślicie Kalamowie? Czy brak chciwości pojawia się w człowieku na jego korzyść czy
szkodę?"
"Na jego korzyść, czcigodny panie."
"Kalamowie, ten kto nie jest oddany chciwości oraz nie jest obezwładniony i nie jest
ubezwłasnowolniony umysłowo przez chciwość, człowiek taki nie odbiera życia, nie bierze
czego mu nie dano, nie popełnia cudzołóstwa, nie okłamuje; również namawia innego by
robił podobnie. Czy wszystko to prowadzi do długotrwałej korzyści i szczęścia?"
"Tak, czcigodny panie."
"Jak myślicie Kalamowie? Czy brak nienawiści pojawia się w człowieku na jego korzyść
czy szkodę?"
"Na jego korzyść, czcigodny panie."
"Kalamowie, ten kto nie jest oddany nienawiści oraz nie jest obezwładniony i nie jest
ubezwłasnowolniony umysłowo przez nienawiść, człowiek taki nie odbiera życia, nie bierze
czego mu nie dano, nie popełnia cudzołóstwa, nie okłamuje; również namawia innego by
robił podobnie. Czy wszystko to prowadzi do długotrwałej korzyści i szczęścia?"
"Tak, czcigodny panie."
"Jak myślicie Kalamowie? Czy brak urojeń pojawia się w człowieku na jego korzyść czy
szkodę?"
"Na jego korzyść, czcigodny panie."
"Kalamowie, ten kto nie jest oddany urojeniu oraz nie jest obezwładniony i nie jest
ubezwłasnowolniony umysłowo przez urojenia, człowiek taki nie odbiera życia, nie bierze
czego mu nie dano, nie popełnia cudzołóstwa, nie okłamuje; również namawia innego by
robił podobnie. Czy wszystko to prowadzi do długotrwałej korzyści i szczęścia?"
"Tak, czcigodny panie."
"Jak myślicie Kalamowie? Czy te rzeczy są dobre czy złe? "
"Dobre, czcigodny panie."
"Hańbiące czy niehańbiące?"
"Niehańbiące, czcigodny panie."
"Potępiane czy chwalone przez mędrców?"
"Chwalone, czcigodny panie."
"Podjęte i obserwowane, czy rzeczy te prowadzą do krzywdy i cierpienia, czy nie?"
"Podjęte i praktykowane, te rzeczy nie prowadzą do krzywdy i cierpienia. Tak nam się
wydaje."
"Dlatego też, czy nie powiedzieliśmy, Kalamowie, tego co było już powiedziane: Nie
wierzcie w coś tylko dlatego, że wiele razy wam to powtarzano, nie wierzcie tradycji, nie
wierzcie plotkom, nie wierzcie temu co jest napisane w świętych księgach, nie wierzcie
domysłom, aksjomatom, zwodniczym rozumowaniom, nie budujcie w sobie przychylności
dla jakiegoś poglądu który jest rozważany, nie wierzcie tym, którzy wydają się
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inteligentniejsi, nie wierzcie poprzez wzgląd, 'Ten jest naszym nauczycielem'. Kalamowie,
jeśli sami dobrze wiecie: 'Te rzeczy są dobre, te rzeczy nie są hańbiące, te rzeczy są
chwalone przez mędrców; podjęte i praktykowane, te rzeczy prowadzą do długotrwałej
korzyści i szczęścia', przyswójcie je i żyjcie nimi.
Uczeń Błogosławionego, Kalamowie, ten, który jest wyzbyty pożądliwości, wyzbyty złej
woli, wyzbyty złudzeń, jasno pojmujący i uważny, żyje przeniknięty życzliwością,
wypełniając nią wszystkie kierunki; pierwszy i drugi, trzeci i czwarty, wypełniając to co u
góry, w dole, jak i wszerz, żyje nią przeniknięty, ponieważ jest ona widoczna we
wszystkich istotach żyjących, wszędzie, na całym świecie, ta wspaniała, najwyższa,
bezgraniczną życzliwość, która jest wolna od nienawiści czy złośliwości.
Żyje, przeniknięty współczuciem wypełniając nim wszystkie kierunki; pierwszy i drugi,
trzeci i czwarty, wypełniając to co u góry, w dole, jak i wszerz, żyje nim przeniknięty,
ponieważ jest ono widoczne we wszystkich istotach żyjących, wszędzie, na całym świecie,
to wspaniałe, najwyższe, bezgraniczne współczucie, które jest wolne od nienawiści czy
złośliwości.
Żyje, przeniknięty sympatią, wypełniając nią wszystkie kierunki; pierwszy i drugi, trzeci i
czwarty, wypełniając to co u góry, w dole, jak i wszerz, żyje nią przeniknięty, ponieważ jest
ona widoczna we wszystkich istotach żyjących, wszędzie, na całym świecie, ta wspaniała,
najwyższa, bezgraniczną sympatia, która jest wolna od nienawiści czy złośliwości.
Żyje, przeniknięty zrównoważaniem, wypełniając nim wszystkie kierunki; pierwszy i drugi,
trzeci i czwarty, wypełniając to co u góry, w dole, jak i wszerz, żyje nim przeniknięty,
ponieważ jest ono widoczne we wszystkich istotach żyjących, wszędzie, na całym świecie,
to wspaniałe, najwyższe, bezgraniczne zrównoważenie, które jest wolne od nienawiści czy
złośliwości.
Uczeń Błogosławionego, Kalamowie, który ma umysł uwolniony od nienawiści, uwolniony
od złośliwości, którego umysł nie jest zbezczeszczony, którego umysł jest czysty, jest
tym który znalazł cztery pocieszenia tu i teraz.
Zakładając, że jest jakiś pośmiertny świat, oraz że jest owoc, rezultat, dobrych i złych
uczynków. Jest wtedy możliwość, że wraz z rozpadem ciała po śmierci, wstąpię do świata
niebiańskiego, pełnego rozkoszy. To jest pierwsze pocieszenie jakie znajduję.
Zakładając, że nie ma żadnego pośmiertnego świata, oraz że nie ma owocu, rezultatu
dobrych i złych uczynków. W tym świecie, tu i teraz, wolny od nienawiści, wolny od
złośliwości, cały i zdrowy, trwam szczęśliwy. To jest drugie pocieszenie jakie znajduję.
Zakładając, że konsekwencje dopadną tego, który źle postąpił. Ja jednak ani myślę czynić
komukolwiek źle. Jak więc kara może mnie dotyczyć, skoro nie robię złych rzeczy? To jest
trzecie pocieszenie jakie znajdzie.
Zakładając, że konsekwencje nie dopadną tego, który źle postąpił. W takim przypadku
mnie to także nie dotyczy. To jest czwarte pocieszenie jakie znajdzie.
Uczeń Błogosławionego, Kalamowie, który ma umysł uwolniony od nienawiści, który ma
umysł uwolniony od złośliwości, którego umysł nie jest zbezczeszczony, którego umysł
jest czysty, jest tym który znalazł cztery pocieszenia tu i teraz."
"Tak jest, o Błogosławiony. Jest jak powiedziałeś szlachetny Panie! Uczeń
Błogosławionego, który ma umysł uwolniony od nienawiści, który ma umysł uwolniony od
złośliwości, którego umysł nie jest zbeszczeszczony, którego umysł jest czysty, znajduje
cztery pocieszenia tu i teraz.
Zakładając, że jest jakiś pośmiertny świat, oraz że jest owoc, rezultat, dobrych i złych
uczynków. Jest wtedy możliwość, że wraz z rozpadem ciała po śmierci, wstąpię do świata
niebiańskiego, pełnego rozkoszy. To jest pierwsze pocieszenie jakie znajduję.
Zakładając, że nie ma żadnego pośmiertnego świata, oraz że nie ma owocu, rezultatu
dobrych i złych uczynków. W tym świecie, tu i teraz, wolny od nienawiści, wolny od
złośliwości, cały i zdrowy, trwam szczęśliwy. To jest drugie pocieszenie jakie znajduję.
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Zakładając, że konsekwencje dopadają tego, który źle postąpił. Ja jednak ani myślę czynić
komukolwiek źle. Jak więc kara może mnie dotyczyć, skoro nie robię złych rzeczy? To jest
trzecie pocieszenie jakie znajdzie.
Zakładając, że konsekwencje nie dopadają tego, który źle postąpił. W takim przypadku
mnie to także nie dotyczy. To jest czwarte pocieszenie jakie znajdzie.
Uczeń Błogosławionego, czcigodny Panie, który ma umysł uwolniony od nienawiści, który
ma umysł uwolniony od złośliwości, którego umysł nie jest zbezczeszczony, którego umysł
jest czysty, jest tym który znalazł cztery pocieszenia tu i teraz.
Wspaniale czcigodny Panie! Cudownie czcigodny Panie! To tak jakby, czcigodny Panie,
człowiek postawił z powrotem coś, co było przewrócone, jakby odkrył ukryte, jakby
wskazano drogę zagubionemu, jakby przyniesiono lampę w ciemności, mając na myśli 'Ci,
którzy mają oczy będą widzieli wszystko wyraźnie', w taki też sposób została nam
ukazana Dhamma przez Błogosławionego. My, czcigodny Panie, chcemy mieć schronienie
w Buddzie, chcemy mieć schronienie w Dhammie, chcemy mieć schronienie w Sandze.
Czcigodny Panie, niech Błogosławiony traktuje nas jako współwyznawców, tych, którzy od
dzisiejszego dnia znaleźli schronienie na resztę życia."

1.1.12 Sutta o poszukiwaniu.
Sutta o poszukiwaniu.
Ariyapariyesana Sutta, MN 26.
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło
klasztoru Anathapindiki.
Wczesnym rankiem, założywszy swoje wierzchnie szaty, niosąc miskę, poszedł do
Savatthi żebrać o żywność. Wtedy też spora liczba mnichów zbliżyła się do Anandy,
mówiąc: "Upłynęło sporo czasu, przyjacielu Anando, odkąd słuchaliśmy o Dhammie w
obecności Błogosławionego. Byłoby dobrze gdybyśmy znowu mogli posłuchać o Dhammie
w obecności Błogosławionego."
"W takim razie, czcigodni, idźcie do bramana Rammaki. Być może usłyszycie o Dhammie
w obecności Błogosławionego." "Dobrze, przyjacielu" odpowiedzieli mnisi i odeszli.
Błogosławiony, powróciwszy z Savatthi, po posiłku rzekł do Anandy: "Anando, chodźmy do
Wschodniego Parku, pałacu matki Migary na czas trwania dnia." "Jak chcesz, Panie"
odpowiedział Ananda Błogosławionemu. Tak więc Błogosławiony, wraz z Anandą poszedł
do Wschodniego Parku, pałacu matki Migary na czas trwania dnia. Pod wieczór,
powracając z odosobnienia, powiedział do Anandy: "Anando, chodźmy do Wschodniej
Bramy by przemyć nasze kończyny." "Jak chcesz, Panie" odpowiedział Ananda
Błogosławionemu. Tak więc Błogosławiony, wraz z Anandą poszedł do Wschodniej Bramy
by przemyć kończyny. Po przemyciu swych kończyn, wyszedłszy z wody, stanął na swej
dolnej szacie, wycierając nogi. Wtedy Ananda rzekł do niego: "Panie, niedaleko stąd jest
siedziba bramana Rammaki. Przyjemna jest siedziba bramana Rammaki. Zachwycająca
jest siedziba bramana Rammaki. Byłoby dobrze gdyby Błogosławiony poszedł do siedziby
bramana Rammaki z czystej sympatii." Błogosławiony przystał na to milczeniem.
Takim sposobem Błogosławiony poszedł do siedziby bramana Rammaki. W międzyczasie
spora liczba mnichów zebrała się w siedzibie bramana Rammaki by usłyszeć Dhammę.
Błogosławiony stał na zewnątrz czekając, aż dyskusja się zakończy. Wiedząc, że dyskurs
się już zakończył, odchrząknął, pukając w drzwi. Mnisi otworzyli je przed nim, a on wszedł
do środka. Błogosławiony usiadł na przygotowanym miejscu. Siedząc, zwrócił się do
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mnichów: "Po co siedzicie tutaj? W toku jakiej dyskusji wam przerwano?" "Panie, nasza
przerwana dyskusja Dhammy była właśnie o Błogosławionym, gdy Błogosławiony przybył."
"Dobrze, mnisi. To stosowne dla was, synów dobrych rodzin, którzy z czystej wiary
wyszliście z domów w bezdomność, by rozmawiać o Dhammie. Gdy już zebraliście się dla
takiego powodu, macie dwie możliwości do wyboru: albo dyskusja o Dhammie albo
szlachetne milczenie.
Mnisi, są dwa rodzaje poszukiwań; szlachetne poszukiwanie i pospolite poszukiwanie. Co
to jest pospolite poszukiwanie? Ma miejsce wtedy, gdy ktoś, będąc samemu podległym
narodzinom, szuka czegoś co jest także podległe narodzinom. Będąc samemu podległym
starzeniu się szuka czegoś co jest także podległe starzeniu się. Będąc samemu podległym
chorobie szuka czegoś co jest także podległe chorobie. Będąc samemu podległym śmierci
szuka czegoś co jest także podległe śmierci. Będąc samemu podległym cierpieniu szuka
czegoś co jest także podległe cierpieniu. Będąc samemu podległym smutkowi szuka
czegoś co jest także podległe smutkowi.
Co może być podległe narodzinom? Współmałżonkowie i dzieci podlegli są narodzinom.
Mężczyźni i kobiety, służba... kozy i owce... drób i świnie... słonie, bydło, konie i klacze...
złoto i srebro podległe są narodzinom. Te rzeczy podporządkowane są narodzinom i ten,
kto jest do nich przywiązany, zakochany w nich, kto całkowicie został przez nie
zaślepiony, będąc podległym narodzinom, szuka czegoś co jest także podległe
narodzinom.
Co może być podległe starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu... smutkowi?
Współmałżonkowie i dzieci podległe są starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu...
smutkowi. Mężczyźni i kobiety, służba... kozy i owce... drób i świnie... słonie, bydło, konie
i klacze... złoto i srebro podległe są starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu...
smutkowi. Te rzeczy podporządkowane są starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu...
smutkowi i ten, kto jest do nich przywiązany, zakochany w nich, kto całkowicie został
przez nie zaślepiony, będąc podległym starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu...
smutkowi szuka czegoś co jest także podległe starzeniu się... chorobie... śmierci...
cierpieniu... smutkowi. To jest pospolite poszukiwanie.
A co to jest szlachetne poszukiwanie? Ma miejsce wtedy, gdy ktoś, będąc samemu
podległym narodzinom, widząc ułomność narodzin, szuka tego co nienarodzone,
ostatecznego zrzucenia jarzma: Wygaśnięcia. Będąc samemu podległym starzeniu się...
chorobie... śmierci... cierpieniu... smutkowi, widząc ułomność starzenia się... choroby...
śmierci... cierpienia... smutku, szuka tego co nie-starzejące, tego co nie-chorujące, tego co
nieśmiertelne, tego co nie-cierpiące, tego co nie-smutne, ostatecznego zrzucenia jarzma:
Wygaśnięcia. Oto jest szlachetne poszukiwanie.
"Ja również, mnisi, przed moim Przebudzeniem, kiedy byłem nieprzebudzonym bodhisattą,
będąc samemu podległym narodzinom, szukałem szczęścia w czymś co jest także
podległe narodzinom. Będąc samemu podległym starzeniu się... chorobie... śmierci...
cierpieniu... smutkowi... szukałem szczęścia w czymś co jest także podległe starzeniu
się... chorobie... śmierci... cierpieniu... smutkowi. Przyszła mi wówczas do głowy myśl:
"Dlaczego, będąc podległym narodzinom, szukam czegoś co jest także podległe
narodzinom? Będąc podległym starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu...
smutkowi...szukam czegoś co jest także podległe starzeniu się... chorobie... śmierci...
cierpieniu... smutkowi? Co by było, gdybym, będąc samemu podległym narodzinom, widząc
ułomność narodzin, zaczął szukać tego co nienarodzone, ostatecznego zrzucenia jarzma:
Wygaśnięcia. Co by było, gdybym będąc samemu podległym starzeniu się... chorobie...
śmierci... cierpieniu... smutkowi, widząc ułomność starzenia się... choroby... śmierci...
cierpienia... smutku, zaczął szukać tego co nie-starzejące, tego co nie-chorujące, tego co
nieśmiertelne, tego co nie-cierpiące, tego co nie-smutne, ostatecznego zrzucenia jarzma:
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Wygaśnięcia?"
Po pewnym czasie, będąc wówczas niedoświadczonym, ciemnowłosym jeszcze
mężczyzną, obdarzonym dobrodziejstwami młodzieńczości, w początkach życia - podczas
gdy moi rodzice, niechętni memu postanowieniu, płakali łzami toczącymi się im po
twarzach - zgoliłem włosy i brodę, nałożyłem szafranowe szaty i wyszedłem z domu w
bezdomność.
Wędrując pewien czas w poszukiwaniu szlachetności, poszukując niezmąconego stanu nie
porównywalnego spokoju, poszedłem do Alary Kalamy i, po przybyciu, powiedziałem do
niego: "Przyjacielu Kalamo, chciałbym praktykować twoją doktrynę i dyscyplinę." Kiedy to
było powiedziane, on odparł: "Możesz zostać przyjacielu. Ta doktryna jest taka, że mądra
osoba może szybko osiągnąć wiedzę nauczyciela, dokonawszy tego samodzielnie,
poprzez bezpośrednie poznanie." Nie upłynęło dużo czasu, gdy nauczyłem się tej doktryny.
Dla upewnienia się, że wiem i widze, wygłaszałem ją i recytowałem wraz ze starszyzną.
Pomyślałem: "To nie jest jedynie przeświadczenie Alara Kalamy, który mówi: "Wszedłem i
pozostałem w tej Dhammie, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie." On
faktycznie pozostaje znając i widząc tę Dhammę. Więc poszedłem do niego i spytałem:
"Do jakiego stopnia wchodzisz i pozostajesz w tej Dhammie?" Kiedy to było powiedziane,
on odpowiedział że do stopnia percepcji podstawy wymiaru nicości.
Pomyślałem: "Nie jeden Alara Kalama posiadł przeświadczenie, wytrwałość, uważność,
koncentrację i wnikliwość. Ja także posiadam przeświadczenie, wytrwałość, uważność,
koncentrację i wnikliwość. Co by było, gdybym samemu postarał się zrealizować Dhammę,
w którą Alara Kalama mówi, że wszedł i pozostał w niej, realizując ją samemu poprzez
bezpośrednie poznanie?" Nie upłynęło dużo czasu, gdy wszedłem i pozostałem w tamtej
Dhammie, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie. Poszedłem do niego i
powiedziałem: "Przyjacielu Kalamo, czy do tego stopnia wchodzisz i pozostajesz w tej
Dhammie, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie?" "Tak, mój przyjacielu..."
"Do takiego stopnia i ja, przyjacielu, wchodzę i pozostaję w tej Dhammie, realizując ją
samemu poprzez bezpośrednie poznanie."
"To wielki zaszczyt dla nas, mój przyjacielu, wielki zaszczyt, że mamy takiego towarzysza
na świętej drodze. Więc Dhamma, w którą mówię, że wszedłem i pozostałem w niej,
realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie, jest Dhammą, w którą mówisz, że i
ty wszedłeś i pozostałeś w niej, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie. A
Dhamma, w którą mówisz, że wszedłeś i pozostałeś w niej, realizując ją samemu poprzez
bezpośrednie poznanie, jest Dhammą w którą mówię, że i ja wszedłem i pozostałem w niej,
realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie. Dhamma, którą znam jest Dhammą,
którą ty znasz, Dhamma którą znasz, jest Dhammą, którą ja znam. Jaki jestem, jesteś i ty,
jaki jesteś, jestem i ja. Przyjacielu, razem poprowadźmy tę gminę."
Tym sposobem Alara Kalama, mój nauczyciel, umieścił mnie, swojego ucznia, na tym
samym poziomie co on sam, robiąc mi ogromny zaszczyt. Lecz przyszła do mnie myśl:
"Ta Dhamma nie prowadzi do pozbawienia złudzeń, braku namiętności, zaprzestania,
spokoju, bezpośredniego poznania, do Wygaśnięcia, ani Wygaśnięcia, lecz jedynie
prowadzi do zrodzenia w wymiarze nicości." Niezadowolony z tamtej Dhammy, odszedłem.
Wędrując pewien czas w poszukiwaniu szlachetności, poszukując niezmąconego stanu nie
porównywalnego spokoju, poszedłem do Uddaki syna Ramy i po przybyciu, powiedziałem
do niego: "Przyjacielu Uddako, chciałbym praktykować waszą doktrynę i dyscyplinę". Kiedy
to było powiedziane, on odparł: "Możesz zostać przyjacielu. Ta doktryna jest taka, że
mądra osoba może szybko osiągnąć wiedzę nauczyciela, dokonawszy tego samodzielnie
poprzez bezpośrednie poznanie." Nie upłynęło dużo czasu, gdy nauczyłem się tej doktryny.
Dla upewnienia się że wiem i widzę, wygłaszałem ją i recytowałem wraz ze starszyzną.
Pomyślałem: "To nie jest jedynie przeświadczenie Ramy, który mówi: "Wszedłem i
pozostałem w tej Dhammie, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie." On
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faktycznie pozostaje znając i widząc tę Dhammę. Więc poszedłem do Uddaki i spytałem:
"Do jakiego stopnia Rama wszedł i pozostał w tej Dhammie?" Kiedy to było powiedziane,
on odpowiedział, że do stopnia percepcji wymiaru podstawy ani percepcji ani braku
percepcji.
Pomyślałem: "Nie jeden Rama posiadł przeświadczenie, wytrwałość, uważność,
koncentrację i wnikliwość. Ja także posiadam przeświadczenie, wytrwałość, uważność,
koncentrację i wnikliwość. Co by było, gdybym samemu postarał się zrealizować Dhammę,
w którą Rama mówi, że wszedł i pozostał w niej, realizując ją samemu poprzez
bezpośrednie poznanie?" Nie upłynęło dużo czasu, gdy wszedłem i pozostałem w tamtej
Dhammie, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie. Poszedłem do niego i
powiedziałem: "Przyjacielu Uddako, czy do tego stopnia Rama wszedł i pozostał w tej
Dhammie, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie?" "Tak, mój przyjacielu..."
"Do takiego stopnia przyjacielu, wszedł i on w tą Damme, realizując ją samemu poprzez
bezpośrednie poznanie."
"To wielki zaszczyt dla nas, mój przyjacielu, wielki zaszczyt, że mamy takiego towarzysza
na świętej drodze. Więc Dhamma, w którą Rama mówił, że wszedł i pozostał w niej,
realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie, jest Dhammą, w którą mówisz, że i
ty wszedłeś i pozostałeś w niej, realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie. A
Dhamma, w którą mówisz, że wszedłeś i pozostałeś w niej, realizując ją samemu poprzez
bezpośrednie poznanie, jest Dhammą w którą i Rama mówił, że wszedł i pozostał w niej,
realizując ją samemu poprzez bezpośrednie poznanie. Dhamma, którą Rama znał jest
Dhammą, którą ty znasz, Dhamma którą znasz, jest Dhammą, którą Rama znał. Jakim był,
jesteś i ty, jaki jesteś, był i on. Przyjacielu, poprowadź tę gminę."
Tym sposobem Uddaka syn Ramy, mój towarzysz na świętej drodze, uznał mnie za
nauczyciela robiąc mi ogromny zaszczyt. Lecz przyszła do mnie myśl: "Ta Dhamma nie
prowadzi do pozbawienia złudzeń, braku namiętności, zaprzestania, spokoju,
bezpośredniego poznania, do Wygaśnięcia, do Wygaśnięcia, lecz jedynie prowadzi do
zrodzenia w wymiarze ani percepcji ani braku percepcji." Niezadowolony z tamtej
Dhammy, odszedłem.
Wędrując nadal w poszukiwaniu szlachetności, poszukując niezmąconego stanu nie
porównywalnego spokoju, przemierzałem przez pewien czas kraj Magadha, aż przybyłem
do wojskowego miasta Uruvela. Tam ujrzałem przepiękny wiejski krajobraz, z inspirującym
zagajnikiem, przejrzystą rzeką z zachwycającymi skarpami, oraz wioskami by chodzić po
żywność wszędzie naokoło mnie. Przyszła do mnie myśl: "Jaki przepiękny jest ten wiejski
krajobraz, z inspirującym zagajnikiem, przejrzystą rzeką z zachwycającymi skarpami, oraz
wioskami by chodzić po żywność wszędzie naokoło mnie. Usiadłem więc tam, myśląc: "To
wprost doskonałe miejsce dla praktykującego aby podjąć tutaj trud."
Praktykując tam mnisi, będąc samemu podległym narodzinom, widząc ułomność narodzin,
odkryłem to co nienarodzone, ostateczne zrzucenie jarzma: Wygaśnięcie. Będąc samemu
podległym starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu... smutkowi, widząc ułomność
starzenia się... choroby... śmierci... cierpienia... smutku, odkryłem to co nie-starzejące, to
co nie-chorujące, to co nieśmiertelne, to co nie-cierpiące, to co nie-smutne, ostateczne
zrzucenie jarzma: Wygaśnięcie. Wiedza i wizja powstały we mnie: "Nieuwarunkowane jest
moje Wygaśnięcie. To są ostatnie narodziny. Nie ma już dalszego stawania się."
Wtedy przyszła do mnie myśl: "Ta Dhamma, którą teraz odkryłem jest głęboka, trudna do
przeniknięcia, trudna do zrozumienia, pełna spokoju, wzniosła, niemożliwa do pojęcia przez
logiczne rozumowanie, subtelna, dostępna jedynie mądrym. A to pokolenie jest zakochane
w pogoni za przyjemnościami, ekscytuje się pogonią za przyjemnościami, ma rozkosz w
pogoni za przyjemnościami. Ludziom zakochanym w pogoni za przyjemnościami,
ekscytującym się pogonią za przyjemnościami, mającym rozkosz w pogoni za
przyjemnościami trudno jest zobaczyć związki przyczyn i skutków oraz uwarunkowane
współpowstawanie. Trudno im pojąć ostateczny spokój, rezygnację że wszystkich inicjacji,
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zniszczenie pragnienia, brak pożądania, zaniechanie: Odpuszczenie. Byłoby mi ciężko,
gdybym zaczął uczyć Dhammy, a inni by mnie nie zrozumieli." Wtedy takie oto słowa
przyszły mi do głowy:
Dość! dlaczego miałbym nauczać,
tego co z takim trudem odkryłem?
Ta Dhamma nie jest łatwo przyswajalna
dla tych, którzy są opętani
niechęciami i pragnieniami.
Tego co trudne do zrozumienia,
subtelne, głębokie, nieuchwytne,
skierowane przeciw biegowi rzeczy ci zakochani w pragnieniach,
okryci zespołami ciemności,
nie zobaczą.
A kiedy myślałem w ten sposób, mój umysł skłaniał się ku temu, by trwać w spokoju i
osamotnieniu i by nie głosić ludziom Dhammy.
Wówczas Brahma Sahampati, który widział mój zamiar, stwierdził: "Przepadł ten świat!
Zginął ten świat! Umysł Tathagaty, Arahanta, Doskonale Samo-Przebudzonego skłania się
ku temu by trwać w spokoju i osamotnieniu i nie głosić ludziom Dhammy!" W czasie nie
dłuższym od tego, jaki silny mężczyzna potrzebuje, by wyprostować zgiętą rękę, lub zgiąć
wyprostowaną, tak samo szybko Brahma Sahampati opuścił swój świat i pojawił się przede
mną. Obnażając z szaty swoje ramię, przyklękając na ziemi na prawe kolano, Brahma
Sahampati pochylił się przede mną i składając dłonie na wysokości serca, rzekł: "Zechciej,
Błogosławiony głosić swą naukę; zechciej Podążający Drogą Prawdy głosić Dhammę. Są
bowiem istoty nieznacznie tylko skalane, zginą jeśli nauki twej nie posłyszą. Gdy tylko
usłyszą, zrozumieją Dhammę!" To powiedziawszy, powtórzył swoją prośbę tymi słowami:
W przeszłości pojawiała się w Magadha
nieczysta Dhamma, pełna skaz.
Ty otwórz na oścież drzwi do Bezśmiertelności!
Niech ludzie posłyszą czystą Dhammę
odkrytą przez Nieskazitelnego.
Tak jak ktoś stojący na szczycie góry
widzi ludzi
dookoła i poniżej,
tak też i ty, o Mądry, Pełen Wizji,
wznieś się na wyżynę
stworzoną z Dhammy.
Uwolnij z żalu ludzi
opętanych żalem,
gnębionych zradzaniem i śmiercią.
Powstań, dzielny, zwycięski!
Pozostań wolnym od długu.
Ucz Dhammy, Błogosławiony:
będą tacy, którzy zrozumieją!
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Słysząc namowy Brahmy i współczując istotom o których mówił, spojrzałem na świat
okiem Przebudzonego. Gdy to zrobiłem, zobaczyłem istoty nieznacznie skalane
nieczystością, ale i te ze znacznymi skalaniami, te zdolne i przenikliwe, ale i te mniej
zdolne i ospałe, te z dobrymi cechami, ale i te ze złymi, te łatwo pojmujące, ale i te mniej
pojętne, oraz te obawiające się niebezpieczeństw w zaświatach. Tak jak w jeziorze pełnym
niebieskich, czerwonych lub białych kwiatów lotosu, niektóre z nich - żyjąc i rosnąc w
wodzie - mogą zakwitać będąc zatopione w wodzie, nie wynurzając się z wody. Niektóre
mogą pływać na tym samym poziomie co tafla wody, a inne mogą urosnąć na tyle ponad
taflę by woda je nawet nie muskała. Tak też spoglądając na świat okiem Przebudzonego,
zobaczyłem istoty nieznacznie nieczystością skalane, ale i te ze znacznymi skalaniami, te
zdolne i przenikliwe, ale i te mniej zdolne i ospałe, te z dobrymi cechami, ale i te ze złymi,
te łatwo pojmujące, ale i te mniej pojętne, oraz obawiające się niebezpieczeństw w
zaświatach. Zobaczywszy to, odpowiedziałem Brahmie Sahampatiemu w te słowa:
Otwarte są drzwi do Bezśmiertelności;
ci którzy mają uszy, będą uwolnieni przez
zweryfikowane przekonanie.
Praktykując, będziemy głosić słowa ukojenia,
a najwyższa Dhamma będzie należała do ludzi.
Brama Sahampati myśląc: "Błogosławiony zgodził się nauczać Dhammy!", pokłoniwszy się
i z szacunkiem obchodząc mnie z prawej, zniknął.
Wtedy pomyślałem: "Komu pierwszemu mam wygłosić słowa Dhammy? Kto szybko
zrozumie tę Dhammę?" Wtedy też przypomniałem sobie: "Alara Kalama jest mądry,
kompetentny, inteligentny. Od dłuższego czasu jest tylko nieznacznie nieczystością
skalany. Co by było, gdybym to jemu wygłosił słowa Dhammy jako pierwszemu? On
szybko zrozumie tę Dhammę." Wtedy devy podeszły do mnie i powiedziały: "Panie, Alara
Kalama umarł siedem dni temu." Wiedza i wizja powstały we mnie: "Alara Kalama umarł
siedem dni temu." Pomyślałem: "Jak wiele stracił Alara Kalama. Gdyby usłyszał tę
Dhammę szybko by ją zrozumiał."
Wtedy pomyślałem: "Komu pierwszemu mam wygłosić słowa Dhammy? Kto szybko
zrozumie tę Dhammę?" Wtedy też przypomniałem sobie: "Uddaka syn Ramy jest mądry,
kompetentny, inteligentny. Od dłuższego czasu jest tylko nieznacznie nieczystością
skalany. Co by było, gdybym to jemu wygłosił słowa Dhammy jako pierwszemu? On
szybko zrozumie tę Dhammę." Wtedy devy podeszły do mnie i powiedziały: "Panie,
Uddaka syn Ramy umarł wczorajszej nocy." Wiedza i wizja powstały we mnie: "Uddaka
syn Ramy umarł wczorajszej nocy." Pomyślałem: "Jak wiele stracił Uddaka syn Ramy.
Gdyby usłyszał tę Dhammę szybko by ją zrozumiał."
Wtedy pomyślałem: "Komu pierwszemu mam wygłosić słowa Dhammy? Kto szybko
zrozumie tę Dhammę?" Wtedy też przypomniałem sobie: "Grupa pięciu mnichów którzy byli
że mną podczas moich umartwień, byli mi bardzo pomocni. Co by było, gdybym to im
wygłosił słowa Dhammy jako pierwszym?" Pomyślałem: "Gdzie może być teraz grupa
pięciu mnichów?" Dostrzegłem ich swym niebiańskim wzrokiem, czystym i
przewyższającym ludzki; przebywali w Varanasi w Schronieniu Zwierzyny w Isipatana.
Pozostałem w Uruveli tak długo jak zechciałem, po czym wyruszyłem do Varanasi. Asceta
Upaka zobaczywszy mnie na drodze między Gaya i miejscem Wygaśnięcia, rzekł do mnie:
"Czysty i promienny jest twój umysł. Czysta i promienna jest twoja karnacja. Przy kim
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praktykujesz? Kto jest twoim nauczycielem? Czyją Dhammę znajdujesz wartą uwagi?"
Odpowiedziałem ascecie Upace tymi wersami:
Wszech-zwycięzcą,
wszech-znający jestem,
odnośnie do wszystkich rzeczy:
wyzbyty skalań.
Wszech-uwolniony,
oczyszczony z resztek pragnień:
całkowicie osiągnąwszy to samemu,
kogóż mam wskazać jako mego nauczyciela?
Nie mam nauczyciela,
i nikt nie jest mi równy.
W świecie bogów i ludzi,
nie mam równego sobie.
Gdyż jestem żyjącym Arhantem,
nie prześcignionym nauczycielem,
przez siebie przebudzonym,
opanowanym i w pełni wygasłym.
By poruszyć koło Dhammy
idę do miasta Kasi [Varanasi].
W zaślepionym świecie
biję w bęben Bezśmiertelności!
"Z twych słów wynika, przyjacielu, że jesteś Wielkim Zwycięzcą?" "Tak, ujarzmiłem
wzburzenia, z pewnością jestem Zwycięzcą." Kiedy to zostało powiedziane Upaka odrzekł:
"Może tak jest, przyjacielu." i potrząsnąwszy głową, odszedł boczną drogą.
Wreszcie dotarłem do Varanasi, Schronienia Zwierzyny w Isipatana, tam gdzie przebywała
grupa pięciu mnichów. Widząc mnie z daleka idącego, umówili się między sobą:
"Przyjaciele, idzie Gotama asceta - żyjąc teraz luksusowo, oderwał się od swojego trudu,
ulegając urokowi dostatku. Nie zasługuje na ukłony, powitania czy przyjmowania jego szat i
miski żebraczej. Wciąż jednak miejsce powinno być przygotowane, gdyby chciał, może
usiąść z nami." Jednak gdy podszedłem nie zdołali dotrzymać swojej umowy. Jeden,
wstając przywitał mnie, ująwszy moje szaty i miskę żebraczą. Inny przygotował miejsce do
siedzenia dla mnie. Jeszcze inny przyniósł wodę, do umycia mych nóg. Jednakże zwracali
się do mnie per "przyjacielu."
Więc powiedziałem im: " Nie zwracajcie się do Tathagaty per "przyjacielu". Tathagata,
przyjaciele, jest zasługującym na szacunek, należycie samo-przebudzonym. Nadstawcie
uszu, przyjaciele: Bezśmiertelność została osiągnięta! Pouczę was. Nauczę was Dhammy.
Praktykując tak jak was poinstruowano, w szybkim czasie osiągniecie i utrzymacie cel
jakim jest święte życie, dla którego członkowie klanów idą z domów w bezdomność,
poznając i urzeczywistniając to samemu, tu i teraz."
Kiedy było to powiedziane, grupa pięciu mnichów odparła: "Przez taką praktykę, takie
zachowanie, takie przestrzeganie surowości nie osiągnąłeś żadnych nadludzkich mocy,
żadnej wybitnej wiedzy i wizji czyniącej cię szlachetnym. Jak więc teraz - żyjąc luksusowo,
odrywając się od swojego trudu, ulegając urokowi dostatku - osiągnąłeś jakiekolwiek
nadludzkie moce, jakąkolwiek wybitną wiedzę i wizję czyniącą cię szlachetną osobą?"
Kiedy było to powiedziane, odpowiedziałem im: "Tathagata, mnisi, nie żyje luksusowo, nie
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oderwał się od swojego trudu, nie uległ urokowi dostatku. Tathagata, przyjaciele, jest
zasługującym na szacunek, należycie Samo-przebudzonym. Nadstawcie uszu, przyjaciele:
Bezśmiertelność została osiągnięta! Pouczę was. Nauczę was Dhammy. Praktykując tak
jak was poinstruowano, w szybkim czasie osiągniecie i utrzymacie doskonały cel jakim jest
święte życie, dla którego członkowie klanów idą z domów w bezdomność, poznając i
urzeczywistniając to samemu, tu i teraz."
Po raz drugi .... i trzeci raz, grupa pięciu mnichów odparła: "Przez taką praktykę, takie
zachowanie, takie przestrzeganie surowości nie osiągnąłeś żadnych nadludzkich mocy,
żadnej wybitnej wiedzy i wizji czyniącej cię szlachetnym. Jak więc teraz - żyjąc luksusowo,
odrywając się od swojego trudu, ulegając urokowi dostatku - osiągnąłeś jakiekolwiek
nadludzkie moce, jakąkolwiek wybitną wiedzę i wizję czyniącą cię szlachetną osobą?"
Kiedy to było powiedziane, odpowiedziałem grupie pięciu mnichów: "Czy przypominacie
sobie bym kiedykolwiek do was mówił w ten sposób?" "Nie, panie."
"Tathagata, mnisi, nie żyje luksusowo, nie oderwał się od swojego trudu, nie uległ urokowi
dostatku. Tathagata, przyjaciele, jest zasługującym na szacunek, prawdziwie Samoprzebudzonym. Nadstawcie uszu, przyjaciele: Bezśmiertelność została osiągnięta! Pouczę
was. Nauczę was Dhammy. Praktykując tak jak was poinstruowano, w szybkim czasie
osiągniecie i utrzymacie doskonały cel jakim jest święte życie, dla którego członkowie
klanów idą z domów w bezdomność, poznając i urzeczywistniając to samemu, tu i teraz."
Wreszcie ich przekonałem. Uczyłem dwóch z nich, podczas gdy trzej inni szli po żywność,
tak że nas sześciu żyło z tego co ta trójka użebrała. Potem uczyłem tamtą trójkę, podczas
gdy dwaj pierwsi szli po żywność, tak że nas sześciu żyło z tego co ta dwójka wyżebrała.
Tym sposobem grupa pięciu mnichów - tak podtrzymywana, tak instruowana przeze mnie będąc samym podległym narodzinom, widząc ułomność narodzin, szukając tego co
nienarodzone, ostatecznego zrzucenia jarzma: Wygaśnięcia, odkryli to co nienarodzone,
ostateczne zrzucenie jarzma: Wygaśnięcie.
Będąc sami podległymi starzeniu się... chorobie... śmierci... cierpieniu... smutkowi, widząc
ułomność starzenia się... choroby... śmierci... cierpienia... smutku, szukając tego co niestarzejące, tego co nie-chorujące, tego co nieśmiertelne, tego co nie-cierpiące, tego co niesmutne, ostatecznego zrzucenia jarzma: Wygaśnięcia, odkryli to co nie-starzejące, to co
nie-chorujące, to co nieśmiertelne, to co nie-cierpiące, to co nie-smutne, ostateczne
zrzucenie jarzma: Wygaśnięcie. Wiedza i wizja powstały w nich: "Nieuwarunkowane jest
nasze Wygaśnięcie. To są ostatnie narodziny. Nie ma już dalszego stawania się."
Mnisi, jest pięć więzów zmysłowości. Jakich pięć? Formy poznawalne przez oko - miłe,
przyjemne, urzekające, drogocenne, prowokujące pragnienie, uwodzicielskie. Dźwięki
poznawalne przez ucho - miłe, przyjemne, urzekające, drogocenne, prowokujące
pragnienie, uwodzicielskie. Zapachy poznawalne przez nos - miłe, przyjemne, urzekające,
drogocenne, prowokujące pragnienie, uwodzicielskie. Smaki poznawalne przez język - miłe,
przyjemne, urzekające, drogocenne, prowokujące pragnienie, uwodzicielskie. Dotyk
poznawalny przez ciało - miły, przyjemny, urzekający, drogocenny, prowokujący pragnienie,
uwodzicielski. Oto pięć więzów zmysłowości."
Jacykolwiek mnisi czy asceci mający zapał dla tych pięciu więzów zmysłowości zaślepieni nimi, zakochani w nich, użytkujący je bez dostrzegania ich ułomności lub bez
poszukiwania ucieczki od nich - powinni być widziani jako ci, którzy spotkali się z
nieszczęściem, którzy popadli w kłopoty; Mara może robić z nimi co mu się podoba. Tak
jak dziki jelonek, spętany przez sidła powinien być widziany jako ten, którego spotkało
nieszczęście, który popadł w kłopoty; łowca może zrobić z nim co mu się podoba. Gdy
łowca nadejdzie, on nie umknie tak jakby tego chciał. W ten sam sposób jacykolwiek mnisi
czy asceci mający zapał dla tych pięciu więzów zmysłowości - zaślepieni nimi, zakochani
w nich, użytkujący je bez dostrzegania ich ułomności lub bez szukania ucieczki od nich © 2012 Andrew Dalek
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powinni być widziani jako ci, którzy spotkali się z nieszczęściem, którzy popadli w kłopoty;
Mara może robić z nimi co mu się podoba.
Ale jacykolwiek mnisi czy asceci nie mający zapału dla tych pięciu więzów zmysłowości nie zaślepieni nimi, nie zakochani w nich, użytkujący je dostrzegając ich ułomności i
poszukujący ucieczki od nich - powinni być widziani jako ci, którzy nie spotkali się z
nieszczęściem, którzy nie popadli w kłopoty; Mara nie może robić z nimi co mu się podoba.
Tak jak dziki jelonek, niespętany przez sidła: powinien być widziany jako ten, którego nie
spotkało nieszczęście, który nie popadł w kłopoty; łowca nie może zrobić z nim co mu się
podoba. Gdy łowca nadejdzie, on umknie tak jakby tego chciał. W ten sam sposób
jacykolwiek mnisi czy asceci nie mający zapału dla tych pięciu więzów zmysłowości - nie
zaślepieni nimi, nie zakochani w nich, użytkujący je dostrzegając ich ułomności i
doszukując się ucieczki od nich - powinni być widziani jako ci, którzy nie spotkali się z
nieszczęściem, którzy nie popadli w kłopoty; Mara nie może robić z nimi co mu się podoba.
Załóżmy, że dziki jelonek żyje sobie w jakiejś dolinie w puszczy. Chodzi pewnie i
beztrosko, stoi pewnie i beztrosko, siada pewnie i beztrosko, kładzie się pewnie i
beztrosko. Dlaczego? Bo jest poza zasięgiem łowcy.
Tak samo mnich - zaniechawszy przyjemności zmysłowych, zaniechawszy
niezbawiennych okoliczności - wchodzi i pozostaje w pierwszej jhanie: przyjemność i
radość rodzą się dzięki oderwaniu, towarzyszy temu przyłożenie umysłu i rozpoznanie. Taki
mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się
niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich poprzez zrównoważenie i koncentrację zaniechawszy przyłożenia umysłu
wchodzi i pozostaje w drugiej jhanie: przyjemność i radość poprzez wewnętrzne
uspokojenie i unifikację umysłu wolnego od przyłożenia i rozpoznania - wewnętrzna
pewność. Taki mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop,
stał się niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich że zrównoważeniem zaniechawszy radości, trwa w równowadze, będąc
uważnym i czujnym, fizycznie odczuwa przyjemność, wchodzi i pozostaje w trzeciej jhanie,
o której Szlachetni mawiają: "Zrównoważony i uważny, doświadcza błogostanu. "Taki
mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się
niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich wraz odpuszczeniem błogostanu i stresu - tak jak z wcześniejszym
odrzuceniem przyjemności i przykrości - wchodzi i pozostaje w czwartej jhanie: oczyszcza
uważność zrównoważeniem: ani-przyjemność-ani-ból. Taki mnich, mówi się, że oślepił
Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich wraz z całkowitym przekroczeniem percepcji fizycznych form, wraz z
przekroczeniem percepcji jakiejkolwiek niechęci, nie zważając na żadne percepcje, wiedząc
że przestrzeń nie ma końca, wchodzi i pozostaje w wymiarze nieskończoności przestrzeni.
Taki mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się
niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich wraz z całkowitym przekroczeniem wymiaru nieskończoności przestrzeni,
wiedząc że świadomość nie ma końca, wchodzi i pozostaje w wymiarze nieskończoności
świadomości. Taki mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój
trop, stał się niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich wraz z całkowitym przekroczeniem wymiaru nieskończoności
świadomości, wiedząc że nie ma niczego, wchodzi i pozostaje w wymiarze nicości. Taki
mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się
niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich wraz z całkowitym przekroczeniem wymiaru nicości, wchodzi i pozostaje
w wymiarze ani percepcji ani braku percepcji. Taki mnich, mówi się, że oślepił Marę. Bez
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śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się niewidzialny dla Śmierci.
Tak samo mnich wraz z całkowitym przekroczeniem wymiaru ani percepcji ani braku
percepcji wchodzi i pozostaje we wstrzymaniu percepcji i odczuć. Wtedy, widząc to
wnikliwie - z mądrością, jego pragnienia całkowicie wygasają. Taki mnich, mówi się, że
oślepił Marę. Bez śladu podąża, niszcząc swój trop, stał się niewidzialny dla Śmierci.
Przechodząc w ten sposób, przekracza wszystko. Chodzi pewnie i beztrosko, stoi pewnie i
beztrosko, siada pewnie i beztrosko, kładzie się pewnie i beztrosko. Dlaczego? Bo jest
poza zasięgiem Śmierci.
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego.

1.1.13 Sutta o czterech drogach.
Sutta o czterech drogach.
Yuganaddha Sutta, AN IV.170.
Pewnego razu, kiedy Czcigodny Ananda przebywał w Kosambi, w klasztorze Ghosity, tak
rzekł do mnichów:
"Przyjaciele, ktokolwiek – mnich, czy mniszka – ogłasza w mojej obecności osiągnięcie
stanu Arahanta, osiągnął to przez podążanie jedną z czterech dróg. Jakich czterech?
W przypadku, gdy mnich rozwinął rozumienie poprzedzane przez uspokojenie. Kiedy
rozwija rozumienie poprzedzone uspokojeniem, rodzi się ta droga. Podąża tą drogą, rozwija
ją, zmierza nią. Kiedy podąża tą drogą, rozwija ją, zmierza nią – porzuca przywiązania,
niszczy obsesje.
W przypadku, gdy mnich rozwinął uspokojenie poprzedzane przez rozumienie. Kiedy
rozwija uspokojenie poprzedzone rozumieniem, rodzi się ta droga. Podąża tą drogą
przyjaciele, rozwija ją, zmierza nią. Kiedy podąża tą drogą, rozwija ją, zmierza nią –
porzuca przywiązania, niszczy obsesje.
W przypadku, gdy mnich rozwinął rozumienie w parze z uspokojeniem. Kiedy rozwija
rozumienie w parze z uspokojeniem, rodzi się ta droga. Podąża tą drogą przyjaciele,
rozwija ją, zmierza nią. Kiedy podąża tą drogą, rozwija ją, zmierza nią – porzuca
przywiązania, niszczy obsesje.
I jeszcze, w przypadku, gdy mnich utrzymuje swoje niepokoje pod kontrolą. Przychodzi
czas, kiedy jego umysł staje się wewnętrznie opanowany, uspokaja się, staje się
zjednoczony i skoncentrowany. Rodzi się w nim ta droga. Podąża tą drogą przyjaciele,
rozwija ją, zmierza nią. Kiedy podąża tą drogą, rozwija ją, zmierza nią – porzuca
przywiązania, niszczy obsesje.
Tak więc, ktokolwiek – mnich, czy mniszka – ogłasza w mojej obecności osiągnięcie stanu
Arahanta , osiągnął to przez podążanie jedną z tych czterech dróg."

© 2012 Andrew Dalek

45

46

Tipitaka

1.1.14 Sutta o Wygaśnięciu.
Sutta o Wygaśnięciu.
Parinibbana Sutta, Udana 8.1
Oto co usłyszałem:
W owym czasie kiedy przebywał w gaju Jety przy klasztorze podarowanym przez
Anathapindikę, Błogosławiony podtrzymywał, instruował i inspirował mnichów nauczaniem o
Nibbanie.
Otwarci i uważni mnisi, całą siłą woli skupiali uwagę na słuchaniu Nauczania.
Wówczas Błogosławiony rozumiejąc tego doniosłość, odezwał się tymi słowami:
"Oto jest mnisi ta podstawa gdzie nie ma ani elementu ziemi, ani elementu wody, ani
elementu ognia, ani elementu wiatru, ani sfery nieskończonej przestrzeni, ani sfery
nieskończonej świadomości, ani sfery nicości, nie ma sfery ani percepcji ani braku
percepcji, ani tego świata, ani następnego świata, ani słońca, ani księżyca. I tu mnisi, nie
ma wejścia ani wyjścia, ani trwania ani przemijania ani powstawania. Nieutworzone,
niezmienne, wyzbyte oparcia, to właśnie jest kresem stresu i cierpienia."

1.1.15 Sutta o władzy.
Sutta o władzy.
Raj a Sutta, SN 55.1
W Savatti Błogosławiony powiedział:
Mnisi, nawet jeśli rządzący władca jest uwieńczony pełną władzą nad czterema stronami
świata, po śmierci kiedy ciało się rozpadło ukaże się w dobrym miejscu, wśród dew nieba
Tusita. Tam będzie się cieszył w gaju Nandany otoczony nimfami i zaspokoi pięć
niebiańskich rozkoszy zmysłów. Niestety, ponieważ nie jest on uwieńczony czterema
atrybutami, nie jest on wolny od piekła, nie jest wolny od niskich zrodzeń, nie jest wolny od
świata nienasyconych cieni, nie jest wolny od deprawacji, złego przeznaczenia, niższych
światów.
A mnich który słucha nauczania Szlachetnych, mimo że żyje na użebranej żywności i
okrywa się szmatami, ponieważ jest on uwieńczony czterema atrybutami, jest wolny od
piekła, jest wolny od niskich zrodzeń, jest wolny od świata nienasyconych cieni, jest wolny
od deprawacji, złego przeznaczenia, niższych światów.
Którymi czterema?
Tak jest mnisi, kiedy słuchający Dhammy proklamowanej przez Buddę ma zweryfikowane
przeświadczenie na temat Buddy: "W rzeczy samej, Budda jest świętym Arachantem,
prawdziwie samo przebudzonym, właściwej wiedzy i czynów, Tym Który Przeszedł, znawcą
światów, nie prześcignionym nauczycielem tych którzy szukają opanowania, nauczycielem
bogów i ludzi, przebudzonym, błogosławionym."
Ma zweryfikowane przeświadczenie na temat Dhammy: "Ta Dhamma jest właściwie
wyeksponowana przez Błogosławionego do dojrzenia tu i teraz. Pozaczasowa,
zapraszająca do poznania i weryfikacji, cierpliwa, do zrealizowania przez mądrych."
Ma zweryfikowane przeświadczenie na temat Sanghi: "Zgromadzenie uczniów
Błogosławionego praktykuje właściwie, praktykuje bezpośrednio, praktykuje metodycznie
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dla osiągnięcia mistrzostwa. Innymi słowy, cztery typy Szlachetnych kiedy ich dzielić na
pary, osiem jeśli pojedynczo. Oni to są zgromadzeniem słuchaczy Błogosławionego, godni
darów, godni opieki, godni ofiar, godni respektu, nieporównywalny w świecie obszar zasług."
Ma prawość cenioną przez mędrców: nierozerwalną, nierozdartą, niezbrukaną,
niezszarganą, uwalniającą, chwaloną przez mędrców, nieskalaną, prowadzącą do
koncentracji.
Tymi czterema atrybutami jest uwieńczony.
Mnisi, pomiędzy władzą nad czterema stronami świata i władzą nad tymi czterema
atrybutami: osiągnięcie władzy nad czterema stronami świata nie jest warte nawet w jednej
szesnastej władzy nad tymi czterema atrybutami.

1.1.16 Sutta o mniszce Soma.
Sutta o mniszce Soma.
Soma Sutta, SN 5.1
Działo się to w Savatti.
Wówczas to, mniszka Soma ubrawszy się o poranku, wzięła miskę oraz drugą szatę i
poszła żebrać o żywność do Savatti. Po użebraniu żywności w Savatti, po powrocie i po
spożyciu posiłku, udała się do Gaju Ślepca aby tam spędzić dzień. Głęboko w Gaju
Ślepca, zasiadła pod drzewem.
Wtedy zły Mara pragnąc wzbudzić w mniszce Somie strach, niepokój i terror w celu
wytrącenia jej że skupienia medytacyjnego, zbliżył się i odezwał tymi słowami:
"To co tak trudne do osiągnięcia, może być osiągnięte przez mędrców.
Kobieta z jej malutkim rozumkiem, nigdy tego nie osiągnie."
A wtedy mniszka Soma zastanowiła się: "któż to wygłosił tą sentencję, istota ludzka czy
też nie?"
I stało się dla niej jasne: "to zły Mara wygłosił tą sentencję, pragnąc wzbudzić we mnie
strach, niepokój i terror, w celu wytrącenia mnie że skupienia medytacyjnego".
Mniszka Soma rozpoznawszy złego Marę, odpowiedziała tymi słowami:
"Kiedy umysł jest właściwie skoncentrowany,
Kiedy wiedza płynie ciągłym strumieniem
w trakcie prawidłowego wglądu w Dhamme,
Jakież znaczenie ma kobiecość?
Kiedy ktoś myśli: jestem kobietą" albo "jestem mężczyzną",
albo nawet "jestem czymkolwiek",
ten jest kompanem do dyskusji z Marą."
Wówczas zły Mara zrozumiał: mniszka Soma mnie zna. Zestresowany i zawiedziony
zniknął.
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1.1.17 Sutta o wierze.
Sutta o wierze.
Cula-hatthipadopama Sutta, MN 27.
Oto co usłyszałem:
Było to kiedy Błogosławiony mieszkał w Savatthi w Gaju Jety, w klasztorze ofiarowanym
przez Anathapindikę.
Wówczas to braman Janussoni podróżując białym zaprzęgiem dojrzał bramana z klanu
Pilotika przechadzającego się wzdłuż drogi. Zapytał go:
"Skądże dobry Vaczayana powraca o tej porze dnia?"
"Przyjacielu, przebywałem w obecności Błogosławionego Gotamy"
"I jakże dobry Vaczayana ocenia osiągnięcia mentalnego rozwoju mnicha Gotamy? Czy
sadzisz, że jest mędrcem?"
"A kimże ja jestem aby dokonywać oceny mnicha Gotamy? To powinien być ktoś tak
mądry jak Gotama, aby mógł ocenić jego mądrość."
"W rzeczy samej jednak, dobry Vaczayana dajesz mu bardzo wysoką ocenę!"
"Panie, kimże ja jestem aby chwalić mnicha Gotamę. Wśród najchwalebniejszych jest
Gotama, przewodząc bogom i ludziom."
"Dobry Vaczayano, cóż takiego dobrego ujrzałeś u mnicha Gotamy, że z takim zaufaniem
mówisz o jego wysokiej wartości?"
"Panie, kiedy uzdolniony tropiciel polujący na słonia, wszedł w zagajnik i ujrzał odcisk nogi
słonia ogromny na szerokość i ogromny na długość, dochodzi on do wniosku, że w rzeczy
samej szedł tędy duży słoń. Tak i ja zobaczywszy cztery charakterystyki Gotamy i
dochodzę do wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie Oświecony, nauczanie
Błogosławionego jest w pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów właściwie
ustanowione."
Jakie cztery charakterystyki ?
Oto jest pewien przebiegły wojownik, zdolny dyskutant który umie dzielić włos na czworo.
Chodzi po okolicy myśląc, że jest mądry. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś
osiedla bądź wsi. Analizuje wszystkie możliwe odpowiedzi i wymyśla podchwytliwe pytanie;
po czym udaje się do mnicha Gotamy i zadaje mu je. Kiedy mnich Gotama odpowie,
wciąga go w dyskusje. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś osiedla bądź wsi,
więc wymyśla kolejne podchwytliwe pytania i zadaje je. Mnich Gotama doradza,
odpowiada, powoduje że serca się radują i są lekkie. Nawet nie widza potrzeby zadać
przygotowanych pytań, więc nie powstają żadne dysputy, a pytający zostają uczniami
mnicha Gotamy.
Zobaczywszy tą pierwszą charakterystykę Błogosławionego Gotamy doszedłem do
wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w
pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę.
Również, pewien mądry braman, zdolny dyskutant który umie dzielić włos na czworo.
Chodzi po okolicy myśląc, że jest mądry. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś
osiedla bądź wsi. Analizuje wszystkie możliwe odpowiedzi i wymyśla podchwytliwe pytanie;
po czym udaje się do mnicha Gotamy i zadaje mu je. Kiedy mnich Gotama odpowie,
wciąga go w dyskusje. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś osiedla bądź wsi,
więc wymyśla kolejne podchwytliwe pytania i zadaje je. Mnich Gotama doradza,
odpowiada, powoduje że serca się radują i są lekkie. Nawet nie widza potrzeby zadać
przygotowanych pytań, więc nie powstają żadne dysputy, a pytający zostają uczniami
mnicha Gotamy.
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Zobaczywszy tą drugą charakterystykę Błogosławionego Gotamy doszedłem do wniosku,
że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w pełni
przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę.
Również, pewien roztropny domownik, zdolny dyskutant który umie dzielić włos na czworo.
Chodzi po okolicy myśląc, że jest mądry. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś
osiedla bądź wsi. Analizuje wszystkie możliwe odpowiedzi i wymyśla podchwytliwe pytanie;
po czym udaje się do mnicha Gotamy i zadaje mu je. Kiedy mnich Gotama odpowie,
wciąga go w dyskusje. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś osiedla bądź wsi,
więc wymyśla kolejne podchwytliwe pytania i zadaje je. Mnich Gotama doradza,
odpowiada, powoduje że serca się radują i są lekkie. Nawet nie widza potrzeby zadać
przygotowanych pytań, więc nie powstają żadne dysputy, a pytający zostają uczniami
mnicha Gotamy.
Zobaczywszy tą trzecią charakterystykę Błogosławionego Gotamy doszedłem do wniosku,
że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w pełni
przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę.
Również, pewien asceta i mędrzec, zdolny dyskutant który umie dzielić włos na czworo.
Chodzi po okolicy myśląc, że jest mądry. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś
osiedla bądź wsi. Analizuje wszystkie możliwe odpowiedzi i wymyśla podchwytliwe pytanie;
po czym udaje się do mnicha Gotamy i zadaje mu je. Kiedy mnich Gotama odpowie,
wciąga go w dyskusje. Słyszy, że mnich Gotama udał się do jakiegoś osiedla bądź wsi,
więc wymyśla kolejne podchwytliwe pytania i zadaje je. Mnich Gotama doradza,
odpowiada, powoduje że serca się radują i są lekkie. Nawet nie widza potrzeby zadać
przygotowanych pytań, więc nie powstają żadne dysputy, a pytający zostają uczniami
mnicha Gotamy. Proszą o pozwolenie na wyjście w bezdomność, otrzymawszy je,
zostawiają domy i idą w bezdomność. Porzuciwszy tłumy, odosobnieni, trwając w
uważności, w niedługim czasie osiągają cel dla którego ludzie różnego pochodzenia
słusznie porzucają swe domy rozpoznając go, realizują cel tu i teraz.
Mówią: jakże blisko nasze umysły były od kompletnego zagubienia - a teraz jakże
jesteśmy szczęśliwi! Nie byliśmy ascetami, mimo że się uważaliśmy się za ascetów. Nie
byliśmy bramanami mimo że uważaliśmy się za bramanów. Dalecy od perfekcji,
myśleliśmy że jesteśmy idealni. Teraz dopiero osiągnęliśmy perfekcję.
Zobaczywszy tą czwartą charakterystykę Błogosławionego Gotamy doszedłem do wniosku,
że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w pełni
przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę."
Kiedy to zostało powiedziane, braman Janussoni wyszedł z białego powozu, udrapował swa
szatę na prawym ramieniu i składając dłonie w kierunku gdzie przebywał Błogosławiony,
trzykrotnie powtórzył te słowa:
"Cześć Błogosławionemu, Temu Który Sam Osiągnął Doskonałość, W Pełni
Oświeconemu!".
Po czym zapowiedział, że pewnego dnia, kiedy stanie przed obliczem Błogosławionego,
zrelacjonuje mu ta rozmowę.
Kiedy wreszcie braman Janussoni spotkał Błogosławionego, wymienił z Błogosławionym
kurtuazyjne powitania i usiadł z boku. Siedząc, powtórzył w całości rozmowę z bramanem
klanu Pilotika. Wysłuchawszy, Błogosławiony rzekł:
"Bramanie, przypowieść o odciskach nóg słonia nie jest kompletna, słuchaj uważnie:
Bramanie, tropiciel polujący na słonia, który wszedł w zagajnik i ujrzał odcisk słoniowej
nogi, ogromny na szerokość i ogromny na długość, jeśli jest uzdolniony, to nie dochodzi do
wniosku, że w rzeczy samej oto odcisk nogi dużego słonia. Dlaczego? Otóż w zagajnikach
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żyją również słonice które zostawiają duże odciski. Nazywa się je Vamanika.
Omija go i idąc dalej widzi ślad słoniowej nogi, ogromny na szerokość i ogromny na
długość, zostawiony na dużej wysokości. Jeśli jest uzdolniony, to nie dochodzi do wniosku,
że w rzeczy samej oto ślad nogi dużego słonia. Dlaczego? Otóż w zagajnikach, żyją
również słonice które zostawiają wysoko duże odciski. Nazywa się je Uczakalarika.
Omija go i idąc dalej widzi ślad słoniowej nogi, ogromny na szerokość i ogromny na
długość, zostawiony na dużej wysokości, a na drzewach ślady kłów. Widzi też połamane
konary, a pod drzewem stojącego, leżącego albo siedzącego słonia.
Dopiero wówczas dochodzi do wniosku, że w rzeczy samej oto jest duży słoń.
Analogicznie, oto Ten Który Przeszedł pojawia się na świecie. Święty, w pełni
przebudzony, doskonały w prawdziwej wiedzy i postępowaniu, trwający w prawdzie, znawca
światów, nauczyciel opanowania dla tych którzy poszukują opanowania. nauczyciel bogów i
ludzi, oświecony, błogosławiony. Głosi w świecie bogów i ludzi, pełnym Mar i Brahm,
społeczności ascetów, bramanów, bóstw i ludzi, Dhammę dobrą na początku, dobrą w
środku, dobrą na końcu. Pełną znaczenia nawet w literach, deklarując pełne i czyste,
święte życie.
Gospodarz lub jego syn, urodzony w jakimś klanie, słyszy Dhamme. słysząc Dhammę,
nabiera on wiary w Tego Który Przeszedł. Nabierając wiary rozważa tak: domowe życie jest
pełne problemów, pełne więzów. Nie jest łatwym żyjąc jak gospodarz prowadzić Święte
Życie, całkowicie doskonałe i czyste. Może zgolę włosy i brodę, przywdzieję żółtą szatę i
zostawię dom, stając się bezdomnym? W stosownym czasie, porzuca to co posiada, być
może mało, być może wiele. Goli swe włosy i brodę, zakłada szafranową szatę i
zostawiając dom, staje się bezdomnym.
Tak odchodząc, podejmuje reguły treningu i drogę życiową mnicha. Zaniechawszy zabijania
żywych istot, porzucając kij i broń, zawstydzony, obserwuje powstawanie współczującej
miłości. Trwa w pełnej miłości akceptacji wszystkich istot. Zaniechawszy brania tego co nie
dane, biorąc tylko to co dane, oczekując tylko tego co dane. Trwa w samo dokonanej
czystości przez nie kradzenie. Zaniechawszy tego co nie należy do Świętego Życia,
powstrzymuje się od stosunków seksualnych. Zaniechawszy fałszywej mowy, mówiąc
prawdę, lgnąc do prawdy, jest godny zaufania, rzetelny i niezawodny. Trwa nie wdając się w
dysputy że światem. Zaniechawszy złośliwej mowy, fałszywej mowy, jak ten co ani nie
powtarza gdzie indziej w celu tworzenia podziałów tego co tu usłyszał, ani nie powtarza
tutaj tego co usłyszał gdzie indziej. Jest tym który jednoczy podzielonych, jest promotorem
przyjaźni i radosnej zgody. Raduje się zgodą, cieszy się zgodnością. Trwa używając słów
które promują zgodę. Zaniechawszy ostrej mowy, używa słów łagodnych, miłych i
cieszących ucho, dochodzących do serca, słów drogich i pożądanych przez wielu.
Zaniechawszy plotki i obmowy, mówi zgodnie ze stanem faktycznym, o tym co korzystne,
o Dhammie i Dyscyplinie. Używa właściwych słów, wartych zapamiętania, uzasadnionych,
wyważonych i związanych z dobrem.
Nie niszczy roślin i nasion. przyjmuję jeden posiłek dziennie, zaniechawszy posiłku w nocy
i w niewłaściwej porze. Powstrzymuje się od uczestnictwa w tańcu i śpiewie, muzykowaniu
i przedstawieniach. Powstrzymuje się od noszenia ozdób, upiększania i używania
pachnideł. Powstrzymuje się od używania luksusowych łóżek. Powstrzymuje się od
akceptowania złota i srebra. Powstrzymuje się od akceptowania surowego ziarna i
surowego mięsa. Powstrzymuje się od akceptowania kobiet i dziewcząt. Powstrzymuje się
od akceptowania niewolnic i niewolników. Powstrzymuje się od akceptowania owiec i kóz,
drobiu i świń, słoni i krów, koni i kobył. Powstrzymuje się od akceptowania pól i ziemi.
Powstrzymuje się od chodzenia na posyłki, od kupowania i sprzedawania. Powstrzymuje
się od używania fałszywych wag, fałszywych metali i fałszywych miar. Powstrzymuje się
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od oszukiwania, zwodzenia, defraudowania i szachrajstwa. Powstrzymuje się od ranienia,
mordowania, więzienia, zbójnictwa, plądrowania i przemocy. Trwa zadowolony z szat do
ochrony ciała, z wyżebranego jedzenia do zaspokojenia głodu. Gdziekolwiek idzie, cały
swój dobytek zabiera że sobą. Tak samo jak ptak, który gdziekolwiek leci używa swych
własnych skrzydeł, tak też on jest zadowolony z szat do ochrony ciała, z wyżebranego
pożywienia dla zaspokojenia głodu, gdziekolwiek idzie, cały swój dobytek zabiera że sobą.
Praktykując ten rodzaj cnót, czuje w sobie zadowolenie z tego co nienaganne.
Oglądając widzialne formy okiem, nie tworzy koncepcji i cech przez które, gdyby
pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i smutku
mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc wzrok. Słysząc dźwięk uchem nie tworzy koncepcji i
cech przez które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany
pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc słuch. Wąchając zapach nosem
nie tworzy koncepcji i cech przez które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji,
złe niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc węch.
Próbując smak językiem nie tworzy koncepcji i cech przez które, gdyby pozostawił organ
zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić.
Trwa chroniąc smak. Czując dotykalne formy ciałem nie tworzy koncepcji i cech przez
które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe niekorzystne stany pożądania i
smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc dotyk. Poznając idee psychiką nie tworzy
koncepcji i cech przez które, gdyby pozostawił organ zmysłowy bez protekcji, złe
niekorzystne stany pożądania i smutku mogłyby go nawiedzić. Trwa chroniąc umysł.
Posiadając tą wstrzemięźliwość szlachetnych, doświadcza nietkniętej przyjemności
zmysłów. Działa z pełną uważnością, poruszając się na przód i w tył. Działa z pełną
uważnością, patrząc w przód i patrząc na boki. Działa z pełną uważnością, zginając się i
rozprostowując. Działa z pełną uważnością, nosząc miskę i trzy mnisie szaty. Działa z
pełną uważnością, gdy je, pije przeżuwa i smakuje. Działa z pełną uważnością, gdy chodzi,
stoi, siedzi; uważny - milczy.
Uwieńczony tymi cnotami pełnej kontroli zmysłów praktykowanej przez Szlachetnych,
siada w odosobnionym miejscu: w lesie, pod drzewem, w górskiej grocie czy jaskini, wśród
drzew bądź na otwartej polanie czy polu. Po żebraniu i po spożyciu posiłku, siada
krzyżując nogi, z ciałem wyprostowanym, ustała uważność wokół ust.
Zaniechawszy pożądania do świata, oczyszcza swój umysł z pożądania. Zaniechawszy
złej woli i nienawiści, trwa bez umysłu ogarniętego złą wolą, współczujący dla dobra
wszystkich żywych istot oczyszcza umysł że złej woli, awersji i nienawiści. Zaniechawszy
stanów letargicznych i ospałości, trwa w pokoju z psychiką wolną od stanów letargicznych i
ospałości. Uważny, z pełną uważnością, oczyszcza swój umysł że stanów letargicznych i
ospałości. Zaniechawszy niepokojów i zmartwień, trwa nie zaniepokojony, z psychiką
wyciszoną w sobie, oczyszczając umysł z niepokojów i zmartwień. Trwa wypleniwszy
niepewność korzystnych rzeczy, które powinny się dokonać.
Po wyplenieniu tych pięciu przeszkód, z mądrością osłabiając pomniejsze skalania, staje
się całkowicie odłączony od zmysłowych pożądań, odłączony od niekorzystnych stanów.
Myślami i procesami myślowymi pełnymi radości i przyjemności zrodzonej z oderwania,
wkracza i trwa w pierwszym skupieniu medytacyjnym.
Bramanie, to właśnie jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, środowiskiem
Tego Który Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych jednakże nie
dochodzi do wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie
Błogosławionego jest w pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa
Ścieżkę."
Następnie bramanie, przezwyciężywszy myśli i procesy myślowe, umysł wewnętrznie
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ustalony w jednym punkcie, z radością i przyjemnością zrodzoną że skupienia, wkracza i
trwa w drugim skupieniu medytacyjnym.
Bramanie, to tez jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, środowiskiem Tego
Który Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych jednakże nie
dochodzi do wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie
Błogosławionego jest w pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa
Ścieżkę."
Następnie bramanie, że spokojną akceptacją radości i przyjemności trwa uważny i czujny.
Ciało odczuwszy przyjemność wkracza i trwa w trzecim skupieniu medytacyjnym. O takim
Szlachetni mówią, że pozostaje w przyjemnym stanie pełen spokojnego zrównoważenia.
Bramanie, i to jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, środowiskiem Tego Który
Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych jednakże nie dochodzi do
wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w
pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę."
Następnie, usunąwszy przyjemności i nieprzyjemności jako kategorie po wcześniejszym
przekroczeniu przyjemności i nieprzyjemności, z uważnością ustabilizowaną na spokojnym
zrównoważeniu, wkracza i trwa w czwartym skupieniu medytacyjnym.
Bramanie, to również jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, środowiskiem
Tego Który Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych jednakże nie
dochodzi do wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie
Błogosławionego jest w pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa
Ścieżkę."
Ze skoncentrowanym czystym umysłem, oczyszczonym z pomniejszych skalań,
poddającym się decyzjom i nie zamąconym, mnich nakierowuje umysł na wiedzę
poprzednich zrodzeń. Przywołuje w pełni poprzednie zrodzenia: jedno zrodzenie, dwa
zrodzenia, trzy, cztery, piec, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt,
sto zrodzeń, tysiąc zrodzeń, sto tysięcy zrodzeń, niepoliczalne zrodzenia w przód i
niepoliczalne zrodzenia wstecz. Nie policzalne cykle zradzania w przód i wstecz. Byłem o
takim imieniu, z takiego klanu, w takich warunkach, z taka pomocą, doświadczający takich
przyjemnych i takich nieprzyjemnych uczuć, o takiej długości życia, zniknąłem stamtąd
zrodzony tutaj. Tak wszelkie zrodzenia we wszystkich warunkach są wspomniane.
Bramanie, i to również jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, środowiskiem
Tego Który Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych jednakże nie
dochodzi do wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie
Błogosławionego jest w pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa
Ścieżkę."
Ze skoncentrowanym czystym umysłem, oczyszczonym z pomniejszych skalań,
poddającym się decyzjom i nie zamąconym, mnich nakierowuje umysł na wiedzę
pojawiania się i znikania istot. Boskim okiem, oczyszczonym ponad ludzkie, widzi
pojawianie się i znikanie istot, pospolitych i potężnych, pięknych i brzydkich. Widzi je
powstające w dobrym i złym stanie zależnym od ich kammy: dobre istoty niewłaściwie
używające ciał, mowy i umysłu; źle mówiący o Szlachetnych - po śmierci zradzają się
zagubione, poniżone w niższych światach. A wszystkie te istoty, które właściwie używają
ciał, mowy i umysłu; nie mówiący źle o Szlachetnych - po śmierci zradzają się w wyższych
światach. Tak oto boskim okiem, oczyszczonym ponad ludzkie, widzi pojawianie się i
znikanie istot.
Bramanie, i to również jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, środowiskiem
Tego Który Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych jednakże nie
dochodzi do wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie
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Błogosławionego jest w pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa
Ścieżkę."
Ze skoncentrowanym czystym umysłem, oczyszczonym z pomniejszych skalań,
poddającym się decyzjom i nie zamąconym, mnich kieruje umysł ku destrukcji pragnień.
Rozumie jak jest: oto cierpienie, oto źródło cierpienia, oto zanikanie cierpienia, oto jest
naturalna Ścieżka prowadząca do całkowitego zaniknięcia cierpienia. Rozumie jak jest: oto
pragnienia, oto źródło pragnień, oto zanikanie pragnień, oto jest naturalna Ścieżka
prowadząca do całkowitego zaniknięcia pragnień.
Bramanie, to jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, domem Tego Który
Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych teraz dochodzi do
wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w
pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę.
Kiedy to wie i widzi, jego umysł jest uwolniony od zmysłowych pragnień. Jest uwolniony od
przyszłych pragnień i od pragnień niewiedzy. Wraz z uwolnieniem, pojawia się wiedza uwolniony! Powstaje wiedza, że zradzanie zostało zniszczone, święte życie znalazło swoje
zakończenie. Co było do zrobienia zostało dokonane, nie ma już więcej żadnych pragnień.
Bramanie, i to też jest zwane odciskiem stopy Tego Który Przeszedł, domem Tego Który
Przeszedł i rozkoszą Tego Który Przeszedł. Uczeń szlachetnych teraz dochodzi do
wniosku, że Błogosławiony jest prawdziwie oświecony, Nauczanie Błogosławionego jest w
pełni przedstawione, a Zgromadzenie mnichów weszło na właściwa Ścieżkę.
Bramanie, teraz przypowieść o odciskach nóg słonia jest kompletna."
Wówczas braman Janussoni wypowiedział te słowa:
"Dobry Gotamo, teraz rozumiem. Tak jakby ktoś postawił co było przewrócone, odkrył co
było zakryte, wskazał ścieżkę zagubionemu. Jak gdyby lampa oliwna została zapalona dla
tych którzy mają oczy do patrzenia. Tak właśnie dobry Gotama wyjaśnił wszystko na wiele
sposobów. Teraz biorę schronienie w dobrym Gotamie, w Nauczaniu i Społeczności
mnichów. Niechże będę zapamiętany jako świecki uczeń, który znalazł schronienie na
resztę życia."

1.2

Sutty o świecie

Sutty o świecie i ludziach.
W tym dziale znajdują się sutty nawiązujące do opisu tego co uważamy za nasz świat.
Uwidaczniają one specyficzne dla buddyzmu skupienie na tym co istotne oraz zdolność do
oceny zjawisk na bazie pogłębionej medytacją refleksji.
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Poznajemy tutaj Buddę jako człowieka zdolnego do bezkompromisowego wnioskowania,
żywotnie zainteresowanego poszukiwaniem prawdy w jej wymiarze praktycznym, a nie
metafizycznym. Możemy zapoznać się z buddystycznym widzeniem świata oraz
skonfrontować je z naszym codziennym doświadczeniem. Budda starannie unikał
spekulacji i metafizycznych dociekań, twierdząc że prowadzą one donikąd. W swoim
nauczaniu posługiwał się zastaną kosmologią, dostosowując ją do potrzeb nauczania o
cierpieniu oraz ścieżce wiodącej do wygaśnięcia cierpienia. Wskazywał na właściwe, jego
zdaniem, rozumienie powszechnie używanych terminów. Na przykład w wypadku dość
częstego nad interpretowania karmy jako czynnika istniejącego zewnętrznie, po prostu
stwierdza: "to co nazywaj ą karmą - to po prostu wola." Kiedy natomiast mówiono o piekle,
twierdził "mówie wam, widziałem piekła każdego z osobna zmysłu."
W czasach Buddy, kosmologia regionu była mocno osadzona w upaniszadzkiej mitologii,
opartej na podziale rzeczywistości na trzy strefy: ziemską, powietrzną i niebiańską. Stąd
praktycznie wywodzą się wszystkie teorie kosmologiczne buddyzmu. Niemniej, należy
pamiętać, że Budda żadnej z nich nigdy nie nauczał. Stanowią one plon bramańskiej
spekulacji odległy od buddyzmu czasem o tysiące lat. Budda często mówi o niebie czy
piekle korzystając z zastanej kosmologi, ale równocześnie redefiniuje te pojęcia dla potrzeb
nauczania o cierpieniu i drodze wiodącej do jego wygaśnięcia. Budda odrzucał wszelkie
teorie bytu. Twierdził że: "W zależnościach powstaj e świadomość, nic bez zależności nie
uzyskuj e istnienia. W zależnościach, z powodu których wszystko zawsze uzyskuj e
istnienie, wszystko j est nazywane." Szczególnie dużo czasu poświęcił również krytyce
różnorodnych teorii autonomicznej egzystencji. W zamian proponował określanie
wszystkiego jako "anatta" - czyli pozbawione autonomicznego istnienia, jaźni czy duszy.
Widział rzeczywistość naszego doświadczenia jako dynamicznie współpowstającą.
Kosmologia buddyjska widzi kosmos na bardzo szerokim planie, w wielości bardzo
różnorodnych wszechświatów które dynamicznie współistnieją, tworzą się i rozpadają.
Klasyczny buddyzm postrzega świat jako wiele planów różnorodnej współegzystencji.
Niektóre z nich zgodnie z mitologią regionu są zamieszkane przez różnorodne, specyficzne
dla warunków danego świata istoty:
1. Świat zmysłowy (Kamma Loka)
Jest najniższym z tych światów i rozgrywa się na jedenastu planach egzystencji. Na
najwyższym planie tego świata (paranimmita-vasavatti deva) żyje słynny Mara wielokrotnie
nazywany Królem Śmierci. Na nieco niższym (tavatimsa deva) żyje Saka znany z wielu sutt
wyznawca buddyzmu. Następny Budda - bodhisatta Metteya, żyje jakoby od pewnego
czasu na planie Tusita Deva Kamma Loka. My żyjemy na piątym planie (Manussa Loka), a
poniżej naszego planu są już tylko plany walki, intensywnego cierpienia, zwierząt i piekło.
2. Świat subtelnie materialny (Rupa Loka)
W którym na szesnastu planach egzystencji żyją istoty w stanie niebiańskiego szczęścia.
Na najwyższych planach tego świata zradzają się istoty które realizują bezpowrotność do
zradzania. W średnich planach żyją różne istoty w różnym stanie szczęścia. Na niższym
planie żyje między innymi Wielki Brahma czyli bóg, który cieszy się iluzją bycia
wszechmocnym i wszechwiedzącym stwórcą całego wszechświata. Okres życia tutaj
mierzy się milionami lat.
3. Świat niematerialny (Arupa Loka)
W którym rozróżnia się cztery najwyższe plany egzystencji. Zamieszkujące je istoty nie
mają ciał i w konsekwencji są niezdolne do poznawania Dhammy. Okres życia w tych
planach jest bardzo długi i bywa mylony z nieśmiertelnością.
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4. Nibbana czyli wygaśnięcie, przekroczenie zależności, bezśmiertelność. Nie zawiera się
w żadnym że światów. Przekracza je. Oznacza pełne i całkowite wygaśnięcie Pięciu
Zespołów Zapału. W konsekwencji przekroczenie ciemności iluzji.
Zasadniczo różne od wszystkich innych religii jest w buddyzmie rozumienie żywych istot.
Buddyzm widzi czujące istoty integralną częścią ekosystemu, wyrosłą z niego na bazie
dynamicznie zaistniałych warunków. Człowiek nie wyróżnia się niczym ponad inne istoty, a
jedynie rozpatrywane są cechy specyficzne dla istot ludzkich. Buddyzm widzi nie tylko
człowieka, ale cały istniejący kosmos we wzajemnych, dynamicznie zmieniających się i
naturalnych relacjach. Zauważa w tym układzie istnienie cierpienia oraz iluzji która
podtrzymuje nieustanne odtwarzanie tego cierpienia. Widzi także istoty w ten układ
uwikłane, oraz te które pasożytują na cierpieniu.
Zradzanie się i umieranie istot jest więc procesem naturalnym, uwarunkowanym dokładnie
tak samo jak wszystkie inne procesy we wszechświecie. Śmierć istot jest widziana jako
konsekwencja zrodzenia, regulowana naturalnymi zależnościami i konkretnymi
uwarunkowaniami. Tworzenie osobowości, światopoglądów, personalnych przekonań i
poglądów jest widziane jako dynamiczna grupa procesów mentalnych i nic ponadto.
Bogowie są relegowani do swoich domen istnienia, najprościej mówiąc - do wyobraźni.
Należy też zauważyć, że wmawiana często buddystom reinkarnacja, nigdy nie była przez
Buddę nauczana. Pytany o nią, powiedział: "Pytano mnie, czy j a byłem w przeszłości, czy
nie, czy j a będę w przyszłości, czy nie będę, a także czy j a teraz j estem, czy nie.
Odpowiadam: Będę w przyszłości i nie będę. Jestem teraz i nie j estem. [...] W przeszłości
było moj e przeszłe istnienie rzeczywiste, nierzeczywiste było to, co przyszłe i teraźniej sze.
W przyszłości będzie moj e przyszłe istnienie rzeczywiste, nierzeczywiste będzie to, co
przeszłe i teraźniej sze. Teraz j est moj e teraźniej sze istnienie rzeczywiste, nierzeczywiste
j est to, co przeszłe i przyszłe."

1.2.1

Sutta o świecie.
Sutta o świecie.
Loka Sutta, SN XXV.82.
Pewien mnich zbliżywszy się do Błogosławionego, pokłonił mu się z szacunkiem i usiadł z
boku.
Siedząc, zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami:
"Świat, mówi się 'świat'. W jakim sensie słowo to określa świat?"
"Jeśli się rozpada mnichu, to jest to nazywane światem. A co się rozpada?
Oko się rozpada. Kształty się rozpadają. Świadomość widzenia się rozpada. Kontakt
wzrokowy się rozpada. Cokolwiek by nie powstało na bazie tego kontaktu, doświadczane
jako przyjemność, przykrość, czy ani przyjemność ani przykrość, to również się rozpada.
Ucho się rozpada. Dźwięki się rozpadają. Świadomość słyszenia się rozpada. Kontakt
słuchowy się rozpada. Cokolwiek by nie powstało na bazie tego kontaktu, doświadczane
jako przyjemność, przykrość, czy ani przyjemność ani przykrość, to również się rozpada.
Nos się rozpada. Zapachy się rozpadają. Świadomość węchu się rozpada. Kontakt
węchowy się rozpada. Cokolwiek by nie powstało na bazie tego kontaktu, doświadczane
jako przyjemność, przykrość, czy ani przyjemność ani przykrość, to również się rozpada.
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Język się rozpada. Smaki się rozpadają. Świadomość smaku się rozpada. Kontakt
smakowy się rozpada. Cokolwiek by nie powstało na bazie tego kontaktu, doświadczane
jako przyjemność, przykrość, czy ani przyjemność ani przykrość, to również się rozpada.
Ciało się rozpada. Dotyk się rozpada. Świadomość dotyku się rozpada. Kontakt czuciowy
się rozpada. Cokolwiek by nie powstało na bazie tego kontaktu, doświadczane jako
przyjemność, przykrość, czy ani przyjemność ani przykrość, to również się rozpada.
Umysł się rozpada. Idea się rozpada. Świadomość myśli się rozpada. Kontakt myślowy się
rozpada. Cokolwiek by nie powstało na bazie tego kontaktu, doświadczane jako
przyjemność, przykrość, czy ani przyjemność ani przykrość, to również się rozpada.
Jeśli się rozpada, to jest to nazywane światem."

1.2.2

Sutta o trzech truciznach świata.
Sutta o trzech truciznach świata.
Loka Sutta 3, SN KS TV.
Kiedy Błogosławiony przebywał w Savatthi...
Król Pasenadi z Kosala, usiadłszy w stosownym miejscu, zwrócił się do Błogosławionego
tymi słowami: "Czcigodny Panie, ile czynników które powstają w świecie przynosi ze sobą
szkodę, cierpienie i niewygodę?"
"Wielki Królu, trzy czynniki powstające w świecie przynoszą że sobą szkodę, cierpienie i
niewygodę.
Które trzy?
Wielki Królu, chciwość powstająca w świecie przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i
niewygodę.
Wielki Królu, nienawiść powstająca w świecie przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i
niewygodę.
Wielki Królu, dezorientacja powstająca w świecie przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i
niewygodę.
Tak jak bambus jest rujnowany przez swój własny owoc, tak samo człowiek o złym umyśle
jest rujnowany przez chciwość, nienawiść i dezorientację."

1.2.3

Sutta o istotach.
Sutta o istotach.
Satta Sutta, SN XXIII.2.
Oto, co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło
klasztoru podarowanego przez Anathapindike. Wówczas Czcigodny Radha udał się do
Błogosławionego i pokłoniwszy się usiadł z boku. Siedząc, zwrócił się do Błogosławionego
tymi słowami:
"Istota, mówi się 'istota'. W jakim sensie ktoś jest istotą?"
"Radha, weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie rzeczy materialnych. Kiedy
ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne pragnienie, zachwyt,
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pasję, albo chcenie uczuć. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą.
Weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie percepcji. Kiedy ktoś jest złapany w
to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie
inicjacji. Kiedy ktoś jest złapany w to, uwiązany tym, wtedy jest istotą. Weź dowolne
pragnienie, zachwyt, pasję, albo chcenie świadomości. Kiedy ktoś jest złapany w to,
uwiązany tym, wtedy jest istotą.
Zupełnie jak chłopcy czy dziewczynki bawiący się zamkami z piasku: Tak długo jak nie są
wolni od pasji, pragnień, miłości, chcenia oraz zamiłowania do tych zamków z piasku, tak
długo mogą się tymi zamkami z piasku bawić z radością, traktować je jak skarby, cieszyć
się ich posiadaniem. Ale kiedy staną się wolni od pasji, pragnień, miłości, chcenia oraz
zamiłowania do tych zamków z piasku, wówczas zmiażdżą, podepczą, zburzą je swoimi
własnymi rękoma i stopami czyniąc je nieprzydatnymi do zabawy. W ten sam sposób
Radha, ty też powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć rzeczy materialne i uczynić je
nieprzydatnymi do zabawy.
Praktykuj wyzbycie się pragnienia rzeczy materialnych. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć
i zburzyć uczucia i uczynić je nieprzydatnymi do zabawy. Praktykuj wyzbycie się
pragnienia uczuć. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć percepcje i uczynić je
nieprzydatnymi do zabawy. Praktykuj wyzbycie się pragnienia percepcji. Powinieneś
zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć inicjacje i uczynić je nieprzydatnymi do zabawy. Praktykuj
wyzbycie się pragnienia inicjacji. Powinieneś zniszczyć, zmiażdżyć i zburzyć świadomość
i uczynić ją nieprzydatną do zabawy. Praktykuj wyzbycie się pragnienia świadomości. Bo
końcem pragnień Radha, jest Wygaśnięcie."

1.2.4

Sutta o kosmosie.
Sutta o kosmosie.
Lokayatika Sutta, SN XII.48.
W czasie pobytu w Savatti pewien braman który wówczas był uczniem szkoły filozoficznej
Lokayatika przybył do Błogosławionego. Po przyjacielskiej wymianie uprzejmych
pozdrowień, usiadł z boku.
Siedząc zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami:
"Tak więc Mistrzu Gotama, wszystko istnieje?"
"'Wszystko istnieje' jest najstarszą formą kosmologii, bramanie"
"Tak więc Mistrzu Gotama, wszystko nie istnieje?"
"'Wszystko nie istnieje' to druga forma kosmologii, bramanie"
"Czy więc wszystko jest jednością?"
"'Wszystko jest jednością' to trzecia forma kosmologii, bramanie"
"Czy więc wszystko jest wielością?"
"'Wszystko jest wielością' to czwarta forma kosmologii, bramanie"
Unikając tych dwóch skrajności, Ten Który Przeszedł naucza Prawdy poprzez to co
pośrodku:
Niewiedza jest koniecznym warunkiem zaistnienia inicjacji, inicjacje, są koniecznym
warunkiem zaistnienia świadomości, świadomość jest koniecznym warunkiem zaistnienia
psychiki wraz z materią,
psychika wraz z materią jest koniecznym warunkiem zaistnienia sześciu baz zmysłowych,
sześć baz zmysłowych jest koniecznym warunkiem zaistnienia kontaktu, kontakt jest
koniecznym warunkiem zaistnienia uczucia, uczucie jest koniecznym warunkiem
zaistnienia pragnienia, pragnienie jest koniecznym warunkiem zaistnienia zapału, zapał jest
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koniecznym warunkiem zaistnienia akcji woli, akcja woli jest koniecznym warunkiem
zaistnienia zradzania, zradzanie jest koniecznym warunkiem zaistnienia starzenia i śmierci,
żalu i rozpaczy, bólu, stresu i desperacji. Takie jest źródło pochodzenia całej tej masy
stresu i cierpienia.
Tak więc, kompletny zanik i wygaśnięcie tej właśnie niewiedzy jest warunkiem wygaśnięcia
inicjacji. Wygaśnięcie inicjacji jest warunkiem wygaśnięcia świadomości. Wygaśnięcie
świadomości jest warunkiem wygaśnięcia psychiki wraz z materią. Wygaśnięcie psychiki
wraz z materią jest warunkiem wygaśnięcia sześciu baz zmysłowych. Wygaśnięcie
sześciu baz zmysłowych jest warunkiem wygaśnięcia kontaktu. Wygaśnięcie kontaktu jest
warunkiem wygaśnięcia uczucia. Wygaśnięcie uczucia jest warunkiem wygaśnięcia
pragnienia. Wygaśnięcie pragnienia jest warunkiem wygaśnięcia zapału. Wygaśnięcie
zapału jest warunkiem wygaśnięcia akcji woli. Wygaśnięcie akcji woli jest warunkiem
wygaśnięcia zradzania. Wygaśnięcie zradzania jest warunkiem wygaśnięcia starzenia i
śmierci, żalu i rozpaczy, bólu, stresu i desperacji. Takie jest wygaśnięcie całej tej masy
stresu i cierpienia.
"Wspaniale mistrzu Gotama! Wspaniale! Zupełnie jak gdybyś postawił to co było
przewrócone, odsłonił co zakryte, wskazał drogę komuś kto był zagubiony, albo wniósł
lampę w ciemność, tak aby oczy mogły widzieć kształty. W ten sam sposób Mistrz
Gotama wieloma liniami tego rozumowania, uczynił Prawdę zrozumiałą. Udaję się do
Mistrza Gotamy, do Prawdy i do Zgromadzenia Mnichów po schronienie. Aby Mistrz
Gotama pamiętał mnie jako świeckiego ucznia który znalazł w nim od tego dnia schronienie
na całe życie.

1.2.5

Sutta o niewiedzy.
Sutta o niewiedzy.
Avij a Sutta, SN XXXV.80.
Pewien mnich przybył do Błogosławionego i oddawszy mu pokłon usiadł z boku. Siedząc,
zwrócił się do Błogosławionego:
"Panie, czy jest coś co trzeba porzucić aby niewiedza zaniknęła, a powstała pełna
wiedza?"
"Tak mnichu, jest jedna taka rzecz, którą trzeba porzucić aby niewiedza zaniknęła, a
powstała pełna wiedza."
"Co jest tą jedną rzeczą?"
"Niewiedza, mnichu jest tą jedną rzeczą którą trzeba porzucić aby niewiedza zaniknęła, a
powstała pełna wiedza."
"Ale jak mnich rozumuje, jak się w tym orientuje aby niewiedza zaniknęła, a powstała pełna
wiedza."
"Tak się dzieje kiedy mnich dowiaduje się, że wszystko co jest, jest niewarte przywiązania.
Usłyszawszy, że wszystko jest niewarte przywiązania, mnich wszystko bezpośrednio
rozumie. Bezpośrednio wszystko zrozumiawszy, wszystko ogarnia. Wszystko
ogarnąwszy, widzi że wszystkie rzeczy są takie same jak i wszystko inne.
Widzi, że oko jest jak i wszystko inne. Widzi, że kształty są jak i wszystko inne. Widzi, że
świadomość wzrokowa jest jak i wszystko inne. Widzi że kontakt wzrokowy jest jak i
wszystko inne. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu wzrokowego, doświadczane
jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również widzi że jest jak i
wszystko inne.
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Widzi, że ucho jest jak i wszystko inne. Widzi, że dźwięki są jak i wszystko inne. Widzi,
że świadomość słuchowa jest jak i wszystko inne. Widzi że kontakt słuchowy jest jak i
wszystko inne. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu słuchowego, doświadczane
jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również widzi że jest jak i
wszystko inne.
Widzi, że nos jest jak i wszystko inne. Widzi, że zapachy są jak i wszystko inne. Widzi, że
świadomość węchowa jest jak i wszystko inne. Widzi że kontakt węchowy jest jak i
wszystko inne. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu węchowego, doświadczane
jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również widzi że jest jak i
wszystko inne.
Widzi, że język jest jak i wszystko inne. Widzi, że smaki są jak i wszystko inne. Widzi, że
świadomość smakowa jest jak i wszystko inne. Widzi że kontakt smakowy jest jak i
wszystko inne. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu smakowego, doświadczane
jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również widzi że jest jak i
wszystko inne.
Widzi, że ciało jest jak i wszystko inne. Widzi, że dotyk jest jak i wszystko inne. Widzi, że
świadomość dotykowa jest jak i wszystko inne. Widzi że kontakt dotykowy jest jak i
wszystko inne. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu dotykowego, doświadczane
jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również widzi że jest jak i
wszystko inne.
Widzi, że umysł jest jak i wszystko inne. Widzi, że myśli są jak i wszystko inne. Widzi, że
świadomość umysłowa jest jak i wszystko inne. Widzi że kontakt umysłowy jest jak i
wszystko inne. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu umysłowego, doświadczane
jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również widzi że jest jak i
wszystko inne.
Oto jak mnich wie, jak się w tym orientuje aby niewiedza zaniknęła, a powstała pełna
wiedza."

1.2.6

Sutta o efektach niewiedzy.
Sutta o efektach niewiedzy.
Avij a Sutta, SN XLV.1.
Oto, co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony przebywał w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło klasztoru
Anathapindiki.
Tam zwrócił się do mnichów następującymi słowami: "Mnisi."
"Tak Panie." Odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony przemówił:
"Mnisi, niewiedza wiedzie do braku rozsądku i w efekcie do niesumienności i beztroski. U
tego który kultywuje niewiedzę, powstaje niewłaściwe rozumienie. U tego który kultywuje
niewłaściwe rozumienie, powstaje niewłaściwa intencja. U tego który kultywuje niewłaściwą
intencję, powstaje niewłaściwa mowa. U tego który kultywuje niewłaściwą mowę, powstaje
niewłaściwe postępowanie. U tego który kultywuje niewłaściwe postępowanie, powstaje
niewłaściwe życie. U tego który kultywuje niewłaściwe życie, powstaje niewłaściwy
wysiłek. U tego który kultywuje niewłaściwy wysiłek, powstaje niewłaściwa uważność. U
tego który kultywuje niewłaściwą uważność, powstaje niewłaściwe skupienie.
Pełna wiedza prowadzi do rozsądku i w efekcie do sumienności i zatroskania. U tego który
kultywuje pełną wiedzę, powstaje właściwe rozumienie. U tego który kultywuje właściwe
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rozumienie, powstaje właściwa intencja. U tego który kultywuje właściwą intencję, powstaje
właściwa mowa. U tego który kultywuje właściwą mowę, powstaje właściwe postępowanie.
U tego który kultywuje właściwe postępowanie, powstaje właściwe życie. U tego który
kultywuje właściwe życie, powstaje właściwy wysiłek. U tego który kultywuje właściwy
wysiłek, powstaje właściwa uważność. U tego który kultywuje właściwą uważność,
powstaje właściwe skupienie."

1.2.7

Sutta o wszystkim.
Sutta o wszystkim.
Sabba Sutta, SN XXXV.23.
"Mnisi, będę nauczał o Wszystkim. Słuchajcie bardzo uważnie, będę mówił."
"Zrobimy jak powiedziałeś Panie." odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony powiedział:
"Co to jest Wszystko? Są to po prostu oko i widoki, ucho i dźwięki, nos i zapachy, język i
smaki, ciało i dotyk, umysł i myśli. To właśnie mnisi, nazywa się Wszystko.
Gdyby ktoś powiedział: 'Odrzucam takie rozumienie Wszystkiego, proponuje w zamian
inne' To zapytany na jakiej precyzyjnie podstawie to robi, byłby niezdolny do wyjaśnienia i
zostałby zawstydzony. Dlaczego?
Ponieważ leży to poza jego zasięgiem."

1.2.8

Sutta o tym czego nie powiedziano.
Sutta o tym czego nie powiedziano.
Abhasita Sutta, AN II.23.
"Mnisi, tych dwóch zniesławia Tego Który Przeszedł.
Których dwóch?
Ten który wyjaśnia co nie było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł,
jako coś co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł. I ten który
wyjaśnia co było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł, jako coś co nie
było stwierdzone czy powiedziane przez Tego Który Przeszedł."

1.2.9

Pytanie Mogharaji.
Pytanie Mogharaji.
Mogharaj a-manava-puccha, SN V.15.
Mogharaja:
Dwukrotnie już, o Sakjaninie
pytałem ciebie,
lecz ty, Widzący,
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nie odpowiedziałeś mi.
Gdy zapytany po raz trzeci
Widzący Nieba odpowiada:
"słyszałem, że pytałeś."
Ten świat, następny świat,
świat Brahmy pełen Dev:
nie wiem jak są postrzegane
przez zwycięskiego Gotamę.
Więc do tego który wejrzał
aż po krańce,
przyszedłem z pytaniem:
Jakże postrzegać świat,
aby nie zostać zauważonym
przez Króla Śmierci?
Budda:
Postrzegaj świat, Mogharajo,
jako nicość:
bądź nieustannie uważny,
aby usunąć jakikolwiek pogląd
o sobie samym.
W ten sposób, jest się ponad i poza śmiercią.
Tak właśnie postrzega się świat,
aby nie zostać zauważonym
przez Króla Śmierci.

1.2.10 Sutta pytań i odpowiedzi.
Sutta pytań i odpowiedzi.
Cula-vedalla Sutta, MN 44.
Oto co usłyszałem:
Kiedy Błogosławiony przebywał w rezerwacie wiewiórek w Rajagaha, w Bambusowym Gaju,
wtedy to Visakha, świecki wyznawca, udał się do Dhammadiny mniszki. Po przybyciu
ukłonił się jej nisko i usiadł z boku. Siedząc, zwrócił się do niej następującymi słowami:
"Samoidentyfikacja, mówi się samoidentyfikacja, Pani. Jaka samoidentyfikacja jest opisana
przez Błogosławionego?"
"Jest Pięć Zespołów Zapału przyjacielu Visakha. Formy materialne jako zespół zapału,
uczucia jako zespół zapału, percepcje jako zespół zapału, inicjacje jako zespół zapału,
świadomości jako zespół zapału. Te właśnie Pięć Zespołów Zapału są samoidentyfikacją
opisaną przez Błogosławionego."
"Tak, Pani" odpowiedział Visakha, świecki wyznawca, rozkoszując się słowami mniszki
Dhammadiny. Następnie zadał jej kolejne pytanie: "Źródło samoidentyfikacji, mówi się
źródło samoidentyfikacji, Pani. Jakie źródło samoidentyfikacji jest opisane przez
Błogosławionego?"
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"Pragnienie które tworzy dalsze zradzanie, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt,
znajdujące rozkosz to tu to tam, pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania
się i pragnienie niebytu. Oto źródło samoidentyfikacji przyjacielu Visakha, opisane przez
Błogosławionego."
"Wygaśnięcie samoidentyfikacji, mówi się wygaśnięcie samoidentyfikacji, Pani. Jakie
wygaśnięcie samoidentyfikacji jest opisane przez Błogosławionego?"
"Całkowite zaniknięcie i wygaśnięcie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, wyzbycie
się tego właśnie pragnienia. Oto wygaśnięcie samoidentyfikacji przyjacielu Visakha,
opisane przez Błogosławionego."
"Praktyka prowadząca do wygaśnięcia samoidentyfikacji, mówi się praktyka prowadząca
do wygaśnięcia samoidentyfikacji, Pani. Jaka praktyka prowadząca do wygaśnięcia
samoidentyfikacji jest opisana przez Błogosławionego?"
"Precyzyjnie ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka:
właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe
życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie. Oto ta praktyka
prowadząca do wygaśnięcia samo identyfikacji jest opisana przez Błogosławionego."
"W takim razie Pani, zapał jest tym samym czym Pięć Zespołów Zapału, albo jest czymś
innym?"
"Zapał, przyjacielu Visakha, ani nie jest tym samym czym Pięć Zespołów Zapału, ani nie
jest czymś innym. Kiedy tylko pragnienie i namiętność zaistnieje w Pięciu Zespołach
Zapału, zapał jest tam również."
"Więc Pani, jak samoidentyfikacja powstaje?"
"To ma miejsce, gdy niepouczony, pospolity człowiek który nie ma szacunku dla
Szlachetnych, nie ma pojęcia o ich Nauczaniu i Dyscyplinie, zakłada że forma materialna
jest duszą, że dusza posiada formę materialną, że forma materialna jest w duszy, że dusza
jest w formie materialnej.
Zakłada że uczucie jest duszą, że dusza posiada uczucie, że uczucie jest w duszy, że
dusza jest w uczuciu. Zakłada że percepcja jest duszą, że dusza posiada percepcję, że
percepcja jest w duszy, że dusza jest w percepcji. Zakłada że inicjacja jest duszą, że
dusza posiada inicjacje, że inicjacja jest w duszy, że dusza jest w inicjacji. Zakłada że
świadomość jest duszą, że dusza posiada świadomość, że świadomość jest w duszy, że
dusza jest w świadomości.
Oto jak powstaje samo identyfikacja"
"Więc Pani, jak samoindentyfikacja nie powstaje?"
"To ma miejsce, gdy właściwie pouczony uczeń Sszlachetnych, który ma dla nich
szacunek, zna ich Nauczanie i Dyscyplinę, nie zakłada że forma materialna jest duszą, że
dusza posiada formę materialną, że forma materialna jest w duszy, że dusza jest w formie
materialnej.
Nie zakłada że uczucie jest duszą, że dusza posiada uczucie, że uczucie jest w duszy, że
dusza jest w uczuciu. Nie zakłada że percepcja jest duszą, że dusza posiada percepcję,
że percepcja jest w duszy, że dusza jest w percepcji. Nie zakłada że inicjacja jest duszą,
że dusza posiada inicjację, że inicjacja jest w duszy, że dusza jest w inicjacji. Nie zakłada
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że świadomość jest duszą, że dusza posiada świadomość, że świadomość jest w duszy,
że dusza jest w świadomości.
Oto jak nie powstaje samo identyfikacja."
"Co to jest szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka, Pani?"
"Oto Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja,
właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa
uważność, właściwe skupienie."
"Czy ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka była mentalnie zainicjowana i uformowana
czy też nie?"
"Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka była mentalnie zainicjowana i uformowana".
"Czy Trzy Grupy wchodzą w skład Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki, czy też
Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka wchodzi w skład Trzech Grup?"
"Trzy Grupy nie wchodzą w skład Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki, ale Szlachetna
Ośmioaspektowa Ścieżka wchodzi w skład Trzech Grup. Właściwa mowa, właściwe
postępowanie i właściwe życie wchodzą w skład grupy zalet. Właściwy wysiłek, właściwa
uważność i właściwe skupienie wchodzą w skład grupy koncentracji. Właściwe rozumienie
i właściwa intencja wchodzą w skład grupy wnikliwości."
"Co to jest koncentracja, Pani, jakich jakości dotyczy, jakie jakości ją warunkują i jaki jest
jej rozwój?"
"Pojedynczość umysłu to koncentracja przyjacielu Visakha, Cztery Odniesienia Uważności
są jej bazą, Cztery Właściwe Wysiłki ją warunkują, a kultywacja i studia tych jakości
prowadzą do jej rozwoju."
"A teraz Pani, co to są inicjacje?"
"Są trzy rodzaje inicjacji, przyjacielu Visakha. Inicjacje cielesne, inicjacje mowy i inicjacje
umysłowe."
"Ale co to są inicjacje cielesne, co to są inicjacje mowy, i co to są inicjacje umysłowe?"
"Wdechy i wydechy są inicjacjami cielesnymi, inklinacje i myślenia są inicjacjami mowy,
percepcje i uczucia są inicjacjami umysłowymi."
"Ale dlaczego wdechy i wydechy są inicjacjani cielesnymi? Dlaczego inklinacje i myślenia
są inicjacjami mowy? Dlaczego percepcje i uczucia są inicjacjami umysłowymi?"
"Wdechy i wydechy są cielesne, to są rzeczy związane z ciałem. Dlatego wdechy i
wydechy są inicjacjami cielesnymi. Skierowawszy najpierw myśl i rozwinąwszy ją w
myślenie, artykułujemy i zaczynamy mówić. Dlatego inklinacje i myślenia są inicjacjami
mowy. Percepcje i uczucia są mentalne. Dlatego percepcje i uczucia są inicjacjami
umysłowymi."
"Teraz Pani, kiedy wygaśnięcie percepcji i uczuć ma miejsce?"
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"Myśl, że 'zaraz osiągnę wygaśnięcie percepcji i uczuć', albo że 'osiągam wygaśnięcie
percepcji i uczuć', albo że 'osiągnąłem wygaśnięcie percepcji i uczuć' nie powstaje u
mnicha. W zamian, jego umysł wiedzie go do tego stanu na bazie wytrenowania."
"Kiedy mnich osiąga wygaśnięcie percepcji i uczuć, które wygasają najpierw? Inicjacje
cielesne, inicjacje mowy czy inicjacje umysłowe?"
"Kiedy mnich osiąga wygaśnięcie percepcji i uczuć, pierwsze wygasają inicjacje mowy,
następnie cielesne, a następnie umysłowe."
"A teraz Pani, jak przebiega wyjście z wygaśnięcia percepcji i uczuć?"
"Myśl, że 'zaraz wyjdę z wygaśnięcia percepcji i uczuć', albo że 'wychodzę z wygaśnięcia
percepcji i uczuć', albo że 'wyszedłem z wygaśnięcia percepcji i uczuć' nie powstaje u
mnicha. W zamian, jego umysł wiedzie go do tego stanu na bazie wytrenowania"
"Ale kiedy mnich wychodzi z wygaśnięcia percepcji i uczuć, które powstają najpierw?
Inicjacje cielesne, inicjacje mowy czy inicjacje umysłowe?"
"Kiedy mnich wychodzi z wygaśnięcia percepcji i uczuć, pierwsze powstają inicjacje
umysłowe, następnie cielesne, a następnie mowy."
"Kiedy mnich wyszedł z wygaśnięcia percepcji i uczuć, Pani, ile skontaktowań dokona
kontaktu?
"Kiedy mnich wyszedł z wygaśnięcia percepcji i uczuć, przyjacielu Vitakha, trzy
skontaktowania dokonają kontaktu. Kontakt z pustką, kontakt z pojedynczością i kontakt z
bezkierunkowością."
"Kiedy mnich wyszedł z wygaśnięcia percepcji i uczuć, Pani, do czego jego umysł się
skłania, ku czemu ma tendencję, ku czemu ma inklinację?"
"Kiedy mnich wyszedł z wygaśnięcia percepcji i uczuć przyjacielu Visakha, jego umysł
skłania się ku odosobnieniu, ma tendencję do odosobnienia, ma inklinację ku
odosobnieniu."
"A teraz, Pani, ile jest rodzajów uczuć?"
"Są trzy rodzaje uczuć: przyjemne uczucie, bolesne uczucie, ani przyjemne ani bolesne
uczucie."
"Co to jest przyjemne uczucie, co to jest bolesne uczucie, co to jest ani przyjemne ani
bolesne uczucie?"
"Cokolwiek by było doznane fizycznie bądź mentalnie i uznane za przyjemne i miłe, to
nazywamy przyjemnym uczuciem. Cokolwiek by było doznane fizycznie bądź mentalnie i
uznane za bolesne i niemiłe, to nazywamy bolesnym uczuciem. Cokolwiek by nie było
doznane fizycznie bądź mentalnie i uznane za ani miłe ani niemiłe, to nazywamy ani
przyjemnym ani bolesnym uczuciem."
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"W jaki sposób jest uczucie przyjemne albo nieprzyjemne, Pani?"
"Przyjemne uczucie jest miłe kiedy trwa, staje się bolesne kiedy się zmienia. Bolesne
uczucie jest niemiłe kiedy trwa, staje się miłe kiedy przemija. Ani przyjemne ani bolesne
uczucie jest miłe kiedy powstaje wraz z wiedzą, ale niemiłe kiedy powstaje bez wiedzy."
"Która tendencja popada w obsesję wraz z przyjemnym uczuciem? Która tendencja popada
w obsesję wraz z bolesnym uczuciem? Która tendencja popada w obsesję wraz z ani
przyjemnym ani bolesnym uczuciem?
"Pasja popada w obsesję wraz z przyjemnym uczuciem. Opór popada w obsesję wraz z
bolesnym uczuciem. Ignorowanie popada w obsesję wraz z ani przyjemnym ani bolesnym
uczuciem."
"Czy pasja popada w obsesję wraz z każdym przyjemnym uczuciem? Czy opór popada w
obsesję wraz z każdym bolesnym uczuciem? Czy ignorowanie popada w obsesję wraz z
każdym ani przyjemnym ani bolesnym uczuciem?"
"Nie, pasja nie popada w obsesję wraz z każdym przyjemnym uczuciem. Opór nie popada
w obsesję wraz z każdym bolesnym uczuciem. Ignorowanie nie popada w obsesję wraz z
każdym ani przyjemnym ani bolesnym uczuciem."
"Więc co musi być porzucone w odniesieniu do przyjemnego uczucia? Co musi być
porzucone w odniesieniu do bolesnego uczucia? Co musi być porzucone w odniesieniu do
ani przyjemnego ani bolesnego uczucia?"
"Chcenie musi być porzucone w odniesieniu do przyjemnego uczucia. Awersja musi być
porzucona w odniesieniu do bolesnego uczucia. Niewiedza musi być porzucona w
odniesieniu do ani przyjemnego ani bolesnego uczucia."
"Czy chcenie musi być porzucone w odniesieniu do każdego przyjemnego uczucia? Czy
awersja musi być porzucona w odniesieniu do każdego bolesnego uczucia? Czy niewiedza
musi być porzucona w odniesieniu do każdego ani przyjemnego ani bolesnego uczucia?"
"Nie, gdy mnich całkowicie wycofany że zmysłowości, wycofany z nierozsądnych wartości
mentalnych,
wchodzi i pozostaje na pierwszym poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość
zrodzone z wycofania, którym towarzyszy ukierunkowana myśl i ocena. Porzuca on
chcenie i w konsekwencji pasja nie popadnie tutaj w obsesje.
Jest też taka sytuacja, że mnich rozważa "kiedyż wreszcie wejdę i pozostanę w wymiarze
w który wchodzą szlachetni?' W ten sposób karmi on pragnienie, tęsknotę za nie
prześcignionym uwolnieniem, a w efekcie narasta w nim żal znajdujący pożywkę w tym
pragnieniu i tęsknocie. W ten sposób porzuca on awersję i w konsekwencji opór nie
popadnie tutaj w obsesję.
Jest też taka sytuacja, że mnich porzuciwszy przyjemność i ból na bazie wcześniejszego
zaniknięcia uniesień i napięć, wchodzi i pozostaje na czwartym poziomie skupienia
medytacyjnego. Nieskalana czystość spokojnej równowagi i pełnej świadomości, ani
przyjemność, ani ból. Tak porzuca on niewiedzę, w konsekwencji ignorowanie nie popadnie
tutaj w obsesję.
"A cóż, Pani jest po drugiej stronie przyjemnego uczucia?"
"Bolesne uczucie jest po drugiej stronie przyjemnego uczucia."
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"A co jest po drugiej stronie bolesnego uczucia?"
"Przyjemne uczucie jest po drugiej stronie bolesnego uczucia."
"A co jest po drugiej stronie ani przyjemnego ani bolesnego uczucia?"
"Niewiedza jest po drugiej stronie ani przyjemnego ani bolesnego uczucia."
"Co jest po drugiej stronie niewiedzy?"
"Wiedza jest po drugiej stronie niewiedzy."
"Co jest po drugiej stronie wiedzy?"
"Uwolnienie jest po drugiej stronie wiedzenia."
"Co jest po drugiej stronie uwolnienia?"
"Wygaśnięcie jest po drugiej stronie uwolnienia."
"Co jest po drugiej stronie Wygaśnięcia?"
"Poszedłeś za daleko przyjacielu Visakha, przekraczając limit pytania.
Święte życie ma swoją kulminację w Wygaśnięciu, Wygaśnięcie jest jego uwieńczeniem.
Jeśli chcesz, idź do Błogosławionego i zapytaj go o znaczenie tego co powiedziałam. Co
usłyszysz - tak to zapamiętaj."
Visakha, świecki wyznawca rozkoszował się słowami mniszki Dhammadiny. Następnie
pokłonił się jej i zwrócony do niej prawą stroną wyszedł, udając się do Błogosławionego. Po
przybyciu, pokłoniwszy się Błogosławionemu, usiadł z boku. Tak siedząc, zrelacjonował
Błogosławionemu całą rozmowę z mniszka Dhammadiną. Kiedy skończył, Błogosławiony
zwrócił się do niego:
"Mniszka Dhammadina jest mądra przyjacielu Visakha. Kobieta o wielkiej przenikliwości.
Gdybyś to mnie zapytał o to wszystko, dałbym ci takie same odpowiedzi jak ona. Tak
właśnie jest i tak to powinieneś zapamiętać."
To powiedział Błogosławiony, a Visakha świecki wyznawca rozkoszował się słowami
Błogosławionego.

1.2.11 Sutta o zranieniu poglądami.
Sutta o zranieniu poglądami.
Cula-Malunkyovada Sutta, MN 63.
Oto co słyszałem.
Pewnego razu Błogosławiony przebywał w klasztorze ofiarowanym przez Anathapindikę, w
Gaju Jety niedaleko Savatthi. Kiedy czcigodny Malunkyaputta był w odosobnieniu, naszły
go takie myśli – "Te poglądy są niewyjaśnione, odłożone na bok przez Błogosławionego:
"Świat jest wieczny", "Świat nie jest wieczny", "Świat jest skończony", "Świat jest
nieskończony", "Ciało i dusza są tożsame", "Ciało i dusza są różne", "Tathagata po śmierci
istnieje", "Tathagata po śmierci nie istnieje", "Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie
istnieje", "Tathagata po śmierci ani istnieje, ani nie istnieje" – Nie zgadzam się i nie
przyjmuję do wiadomości, że Błogosławiony nie wyłożył tego. Pójdę i zapytam go o nie.
Jeśli powie mi, że "Świat jest wieczny", że "Świat nie jest wieczny", że "Świat jest
skończony", że "Świat jest nieskończony", że "Ciało i dusza są tożsame", że "Ciało i
dusza są różne", że "Tathagata po śmierci istnieje", że "Tathagata po śmierci nie istnieje",
że "Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", że "Tathagata po śmierci ani
istnieje, ani nie istnieje", wtedy będę wiódł święte życie przy nim, jeśli zaś tego mi nie
powie – złożę mnisie szaty i powrócę do świeckiego życia."
Gdy nastał wieczór, czcigodny Malunkyaputta powstał że swego odosobnienia i poszedł do
Błogosławionego. Kiedy przybył, skłonił się i usiadł z boku. Siedząc powiedział: "Panie,
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podczas mego odosobnienia naszły mnie następujące myśli: Te poglądy są niewyjaśnione,
odłożone na bok przez Błogosławionego: "Świat jest wieczny", "Świat nie jest wieczny",
"Świat jest skończony", "Świat jest nieskończony", "Ciało i dusza są tożsame", "Ciało i
dusza są różne", "Tathagata po śmierci istnieje", "Tathagata po śmierci nie istnieje",
"Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", "Tathagata po śmierci ani istnieje, ani
nie istnieje". Nie zgadzam się i nie przyjmuję do wiadomości, że Błogosławiony nie wyłożył
tego. Pójdę i zapytam go. Jeśli powie mi, że "Świat jest wieczny", że "Świat nie jest
wieczny", że "Świat jest skończony", że "Świat jest nieskończony", że "Ciało i dusza są
tożsame", że "Ciało i dusza są różne", że "Tathagata po śmierci istnieje", że "Tathagata po
śmierci nie istnieje", że "Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", że "Tathagata
po śmierci ani istnieje, ani nie istnieje", wtedy będę wiódł święte życie przy nim, jeśli zaś
tego nie powie, złożę mnisie szaty i powrócę do świeckiego życia.
"Panie, jeśli Błogosławiony wie, że "Świat jest wieczny", niech powie mi, że "Świat jest
wieczny". Jeśli Błogosławiony wie, że "Świat nie jest wieczny", niech powie mi, że "Świat
nie jest wieczny". Jeśli zaś Błogosławiony nie wie czy Świat jest wieczny, czy też nie,
niech będzie szczery i powie mi: "Nie wiem i nie rozumiem tego".
"Jeśli Błogosławiony wie, że "Świat jest skończony", niech powie mi, że "Świat jest
skończony". Jeśli Błogosławiony wie, że "Świat jest nieskończony", niech powie mi, że
"Świat jest nieskończony". Jeśli zaś Błogosławiony nie wie czy Świat jest skończony, czy
też nie, niech będzie szczery i powie mi: "Nie wiem i nie rozumiem tego".
"Jeśli Błogosławiony wie, że "Ciało i dusza są tożsame", niech powie mi, że "Ciało i dusza
są tożsame". Jeśli Błogosławiony wie, że "Ciało i dusza są różne", niech powie mi, że
"Ciało i dusza są różne". Jeśli zaś Błogosławiony nie wie czy ciało i dusza są tożsame,
czy też nie, niech będzie szczery i powie mi: "Nie wiem i nie rozumiem tego".
"Jeśli Błogosławiony wie, że "Tathagata po śmierci istnieje", niech powie mi, że "Tathagata
po śmierci istnieje". Jeśli Błogosławiony wie, że "Tathagata po śmierci nie istnieje", niech
powie mi, że "Tathagata po śmierci nie istnieje". Jeśli Błogosławiony wie, że "Tathagata po
śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", niech powie mi, że "Tathagata po śmierci istnieje i
zarazem nie istnieje". Jeśli Błogosławiony wie, że "Tathagata po śmierci ani istnieje, ani nie
istnieje", niech powie mi, że "Tathagata po śmierci ani istnieje, ani nie istnieje". Jeśli zaś
Błogosławiony nie wie czy Tathagata po śmierci istnieje, czy nie istnieje, czy istnieje i
zarazem nie istnieje, czy też ani istnieje, ani nie istnieje, niech będzie szczery i powie mi:
"Nie wiem i nie rozumiem tego"."
"Malunkhyaputto, czy kiedykolwiek powiedziałem Ci: "Pójdź Malunkhyaputto, wiedź święte
życie przy mnie, a ja powiem Ci, czy "Świat jest wieczny", czy "Świat nie jest wieczny",
czy "Świat jest skończony", czy "Świat jest nieskończony", czy "Ciało i dusza są
tożsame", czy "Ciało i dusza są różne", czy "Tathagata po śmierci istnieje", czy "Tathagata
po śmierci nie istnieje", czy "Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", albo czy
"Tathagata po śmierci ani istnieje, ani nie istnieje"?"
"Nie, Panie."
"A czy Ty kiedykolwiek powiedziałeś do mnie: "Panie, będę wiódł święte życie przy
Błogosławionym, a w zamian on powie mi, że "Świat jest wieczny", że "Świat nie jest
wieczny", że "Świat jest skończony", że "Świat jest nieskończony", że "Ciało i dusza są
tożsame", że "Ciało i dusza są różne", że "Tathagata po śmierci istnieje", że "Tathagata po
śmierci nie istnieje", że "Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", że "Tathagata
po śmierci ani istnieje, ani nie istnieje"?"
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"Nie, Panie."
"Skoro tak, głupcze, kimże jesteś by wysuwać takie żądania? Malunkhyaputto, gdyby
ktokolwiek powiedział: "Nie będę wiódł świętego życia przy Błogosławionym, dopóki nie
powie mi, że "Świat jest wieczny", że "Świat nie jest wieczny", że "Świat jest skończony",
że "Świat jest nieskończony", że "Ciało i dusza są tożsame", że "Ciało i dusza są różne",
że "Tathagata po śmierci istnieje", że "Tathagata po śmierci nie istnieje", że "Tathagata po
śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", albo że "Tathagata po śmierci ani istnieje, ani nie
istnieje".", ten człowiek prędzej by umarł niż te kwestie zostałyby wyjaśnione przez
Tathagatę.
"To tak, jakby człowiek został ugodzony zatrutą strzałą. Jego przyjaciele i towarzysze,
rodzina i krewni, wezwaliby do niego chirurga, a ów człowiek powiedziałby: "Nie pozwolę
sobie usunąć tej strzały, dopóki nie dowiem się czy ten, który mnie ugodził jest
wojownikiem, kapłanem, gospodarzem, czy robotnikiem", rzekłby: "Nie pozwolę sobie
usunąć tej strzały, dopóki nie poznam jego imienia i nazwiska. Nie pozwolę sobie usunąć
tej strzały, dopóki nie dowiem się, czy jest on niski, wysoki, czy też średniego wzrostu. Nie
pozwolę sobie usunąć tej strzały, dopóki nie dowiem się, czy ma on skórę ciemną, jasną,
czy złotawą. Nie pozwolę sobie usunąć tej strzały, dopóki nie poznam nazwy miasta, lub
wsi, z której pochodzi ten, który mnie ugodził. Nie pozwolę sobie usunąć tej strzały, dopóki
nie dowiem się z jakiego łuku strzelał i jakiej cięciwy używał. Nie pozwolę sobie usunąć tej
strzały, dopóki nie dowiem się z jakiego drewna jest zrobiona, jakimi jest opierzona piórami,
czym te pióra są przytwierdzone i jakiego typu to strzała". Malunkhyaputto, ten człowiek
zmarłby, nimby się tego wszystkiego dowiedział.
"Tak samo i człowiek, który powiedziałby: "Nie będę wiódł świętego życia przy
Błogosławionym, dopóki nie powie mi, że "Świat jest wieczny", że "Świat nie jest wieczny",
że "Świat jest skończony", że "Świat jest nieskończony", że "Ciało i dusza są tożsame",
że "Ciało i dusza są różne", że "Tathagata po śmierci istnieje", że "Tathagata po śmierci
nie istnieje", że "Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", albo że "Tathagata po
śmierci ani istnieje, ani nie istnieje".", prędzej by umarł niż te kwestie zostałyby wyjaśnione
przez Tathagatę.
"Malunkhyaputto, nie w tym rzecz, że przy poglądzie: "Świat jest wieczny" pojawia się
święte życie. Ani, że przy poglądzie: "Świat nie jest wieczny" pojawia się święte życie.
Zarówno przy poglądzie, że "Świat jest wieczny", jak i przy poglądzie, że "Świat nie jest
wieczny" następują narodziny, starzenie i śmierć, następuje smutek, lament, ból, rozpacz i
nieszczęście, których zniszczenie oznajmiam tu i teraz.
"Malunkhyaputto, nie w tym rzecz, że przy poglądzie: "Świat jest skończony" pojawia się
święte życie. Ani, że przy poglądzie: "Świat jest nieskończony" pojawia się święte życie.
Zarówno przy poglądzie, że "Świat jest skończony", jak i przy poglądzie, że "Świat jest
nieskończony" następują narodziny, starzenie i śmierć, następuje smutek, lament, ból,
rozpacz i nieszczęście, których zniszczenie oznajmiam tu i teraz.
"Malunkhyaputto, nie w tym rzecz, że przy poglądzie: "Ciało i dusza są tożsame" pojawia
się święte życie. Ani, że przy poglądzie: "Ciało i dusza są różne" pojawia się święte życie.
Zarówno przy poglądzie, że "Ciało i dusza są tożsame", jak i przy poglądzie, że "Ciało i
dusza są różne" następują narodziny, starzenie i śmierć, następuje smutek, lament, ból,
rozpacz i nieszczęście, których zniszczenie oznajmiam tu i teraz.
"Malunkhyaputto, nie w tym rzecz, że przy poglądzie: "Tathagata po śmierci istnieje"
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pojawia się święte życie. Ani, że przy poglądzie: "Tathagata po śmierci nie istnieje" pojawia
się święte życie. Zarówno przy poglądzie, że "Tathagata po śmierci istnieje", jak i przy
poglądzie, że "Tathagata po śmierci nie istnieje" następują narodziny, starzenie i śmierć,
następują smutek, lament, ból, rozpacz i nieszczęście, których zniszczenie oznajmiam tu i
teraz.
"Malunkhyaputto, nie w tym rzecz, że przy poglądzie: "Tathagata po śmierci istnieje i
zarazem nie istnieje" pojawia się święte życie. Ani, że przy poglądzie: "Tathagata po
śmierci ani istnieje, ani nie istnieje" pojawia się święte życie. Zarówno przy poglądzie, że
"Tathagata po śmierci istnieje i zarazem nie istnieje", jak i przy poglądzie, że "Tathagata po
śmierci ani istnieje, ani nie istnieje" następują narodziny, starzenie i śmierć, następuje
smutek, lament, ból, rozpacz i nieszczęście, których zniszczenie oznajmiam tu i teraz.
"Dlatego, Malunkhyaputto, traktuj to, co nie jest przeze mnie oznajmione, jako
nieoznajmione, a to, co jest przeze mnie oznajmione, jako oznajmione. A co nie jest przeze
mnie oznajmione? "Świat jest wieczny", nie jest przeze mnie oznajmione. "Świat nie jest
wieczny", nie jest przeze mnie oznajmione. "Świat jest skończony", nie jest przeze mnie
oznajmione. "Świat jest nieskończony", nie jest przeze mnie oznajmione. "Ciało i dusza są
tożsame", nie jest przeze mnie oznajmione. "Ciało i dusza są różne", nie jest przeze mnie
oznajmione. "Tathagata po śmierci istnieje", nie jest przeze mnie oznajmione. "Tathagata
po śmierci nie istnieje", nie jest przeze mnie oznajmione. "Tathagata po śmierci istnieje i
zarazem nie istnieje", nie jest przeze mnie oznajmione. "Tathagata po śmierci ani istnieje,
ani nie istnieje", nie jest przeze mnie oznajmione.
"A dlaczego nie są przeze mnie oznajmione? Bo nie wiodą do celu, nie są ważne dla
świętego życia. Nie prowadzą do rozwiania iluzji, ustania, wygaszenia, uspokojenia,
bezpośredniej wiedzy, samo-Wygaśnięcia, wyzwolenia. Dlatego nie są przeze mnie
oznajmione.
"A co jest przeze mnie oznajmione? "Oto cierpienie", jest przeze mnie oznajmione. "Oto
powstanie cierpienia", jest przeze mnie oznajmione. "Oto ustanie cierpienia", jest przeze
mnie oznajmione. "Oto droga prowadząca do ustania cierpienia", jest przeze mnie
oznajmiona.
"A dlaczego są przeze mnie oznajmione? Bo wiodą do celu, są ważne dla świętego życia.
Prowadzą do rozwiania iluzji, ustania, wygaszenia, uspokojenia, bezpośredniej wiedzy,
samo-Wygaśnięcia, wyzwolenia. Dlatego są przeze mnie oznajmione.
"Dlatego, Malunkhyaputto, traktuj to, co nie jest przeze mnie oznajmione, jako
nieoznajmione, a to, co jest przeze mnie oznajmione, jako oznajmione."
Oto, co rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowany, czcigodny Malunkyaputta rozkoszował
się słowami Błogosławionego.

1.2.12 Sutta o wypaczeniach.
Sutta o wypaczeniach.
Vipallasa Sutta, AN 4.49
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Mnisi, oto cztery wypaczenia percepcji, doznań i poglądów. Jakie cztery?
"Stałe" w odniesieniu do tego co zmienne, jest wypaczeniem percepcji, doznań i poglądów.
"Miłe" w odniesieniu do tego co stresujące jest wypaczeniem percepcji, doznań i poglądów.
"Ja" w odniesieniu do tego co nie jest mną, jest wypaczeniem percepcji, doznań i
poglądów.
"Atrakcyjne" w odniesieniu do tego co nieatrakcyjne jest wypaczeniem percepcji, doznań i
poglądów.
Istoty, niszczone przez niewłaściwe rozumienie i rozbiegane myśli,
widzą trwałość w nietrwałości,
przyjemność w stresie,
osobę tam gdzie nie ma żadnego ja,
atrakcyjność tam gdzie nieatrakcyjne.
Przywiązane do Mary nie widzą ucieczki z niewoli.
Błąkają się zradzając się nieustannie ku śmierci.
Kiedy Przebudzony przychodzi na świat, przynosi Oświecenie
ogłaszając Dhamme prowadzącą do wygaśnięcia cierpienia.
Kiedy uważne istoty jej słuchają, odzyskują właściwy zmysł,
i widzą nietrwałe jako nietrwałe,
stresujące jako stresujące,
brak osoby jako brak osoby,
nieatrakcyjne jako nieatrakcyjne.
Własciwie rozumując, cały stres i cierpienia zostawiają za sobą.

1.2.13 Sutta o początkowaniu.
Sutta o początkowaniu.
Samudaya Sutta, SN V.184.
W Savatti Błogosławiony powiedział:
"Będę was uczył mnisi początkowania i zanikania Czterech Odniesień Uważności.
Słuchajcie uważnie.
Zatem mnisi, cóż początkuje ciało?
Pożywienie początkuje ciało, a wstrzymanie pożywienia prowadzi do zaniku ciała.
Z powstaniem kontaktu powstają uczucia, a że wstrzymaniem kontaktu uczucia zanikają .
Z powstaniem psychiki i materialności powstaje doznanie. że wstrzymaniem psychiki i
materialności doznanie zanika.
Z powstaniem uwagi powstają zjawiska. że wstrzymaniem uwagi zjawiska zanikają."

1.2.14 Sutta o piekle i niebie.
Sutta o piekle i niebie.
Khana Sutta, SN. 35,135
Dobrze dla was mnisi, dobrze się złożyło, że możecie wieść to święte życie wśród
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Szlachetnych.
Widziałem piekło kontaktu sześciu sfer zmysłowych:
to co jest formami widzianymi oczyma kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione,
odrażające i nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest
dzwiękami słyszanymi uszami kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i
nigdy nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest smakami
odczuwanymi językiem kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy
nie przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest dotknięciem
odczuwanymi ciałem kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie
przyjemne, budzące niechęć i nigdy nie przychylność. To co jest ideami uswiadamianymi
umysłem kiedy jest odpychające i nigdy nie upragnione, odrażające i nigdy nie przyjemne,
budzące niechęć i nigdy nie przychylność.
Dobrze dla was mnisi, dobrze się złożyło, że możecie wieść to święte życie wśród
Szlachetnych.
Widziałem niebo kontaktu sześciu sfer zmysłowych:
to co jest formami widzianymi oczyma kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające,
przyjemne i nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest
dzwiękami słyszanymi uszami kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i
nigdy nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest smakami
odczuwanymi językiem kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy
nie odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest dotknięciem
odczuwanymi ciałem kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie
odrażające, budzące przychylność i nigdy nie niechęć. To co jest ideami uswiadamianami
umysłem kiedy jest upragnione i nigdy nie odpychające, przyjemne i nigdy nie odrażające,
budzące przychylność i nigdy nie niechęć.
Dobrze dla was mnisi, dobrze się złożyło, że możecie wieść to święte życie wśród
Szlachetnych.

1.2.15 Sutta o powiązaniach.
Sutta o powiązaniach.
Upaya Sutta, SN 22.53.
W Savatthi, Błogosławiony przemówił:
"Powiązania mnisi są zniewoleniem, niepowiązania są wyzwoleniem. Z materią jest
powiązana świadomość kiedy trwa, wsparta na materii, bazująca w materii, zabarwiona
przyjemnością jako zarodkiem jej kontynuowania, wzrostu i rozwoju.
Powiązania mnisi są zniewoleniem, niepowiązania są wyzwoleniem. Z uczuciem jest
powiązana świadomość kiedy trwa, wsparta na uczuciu, bazująca w uczuciu, zabarwiona
przyjemnością jako zarodkiem jej kontynuowania, wzrostu i rozwoju.
Powiązania mnisi są zniewoleniem, niepowiązania są wyzwoleniem. Z percepcja jest
powiązana świadomość kiedy trwa, wsparta na percepcji, bazująca w percepcji, zabarwiona
przyjemnością jako zarodkiem jej kontynuowania, wzrostu i rozwoju.
Powiązania mnisi są zniewoleniem, niepowiązania są wyzwoleniem. Z inicjacja jest
powiązana świadomość kiedy trwa, wsparta na inicjacji, bazująca w inicjacji, zabarwiona
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przyjemnością jako zarodkiem jej kontynuowania, wzrostu i rozwoju.
Mnisi, jeśli ktoś twierdzi, że wskaże przechodzenie i odchodzenie, znikanie i ukazywanie,
wzrost i rozwój świadomości wolnej od materii, wolnej od uczuć, wolnej od percepcji, wolnej
od inicjacji woli, to nie ma takiej mozliwosci aby tego dokonał.
Mnisi, kiedy wasza żądza elementów materialnych jest odcięta, wypleniona, wtedy
świadomość się nie ustabilizuje. Kiedy wasza żądza uczuć jest odcięta, wypleniona, wtedy
świadomość się nie ustabilizuje. Kiedy wasza żądza percepcji jest odcięta, wypleniona,
wtedy świadomość się nie ustabilizuje. Kiedy wasza żądza inicjacji jest odcięta,
wypleniona, wtedy świadomość się nie ustabilizuje. Mnisi, kiedy wasza żądza świadomości
jest odcięta, wypleniona, wtedy świadomość się nie ustabilizuje.
Mnisi, wraz z nie ustanowieniem i nie rozwojem świadomości jest uwolnienie, wraz z
uwolnieniem przychodzi stabilizacja prowadzać do zadowolenia. Nie zaabsorbowany
zadowoleniem, wygasł wiedząc: Zradzanie zostało zniszczone, święte życie przeżyte do
końca, co było do zrobienia zostało dokonane, nie ma już obecnie nic więcej."

1.2.16 Sutta dla Magandyi.
Sutta dla Magandyi.
Magandiya Sutta, KN, SN 4.9
Budda:
Po poznaniu niezadowolenia, pragnienia i żądzy,
nie powstaje nawet zamiar stosunku seksualnego.
Do czegoż byłby mi potrzebny ten wór,
wypełniony moczem i kałem?
Nawet stopą bym tego nie tknął.
Magadiya:
Jeśli nie chcesz tego klejnotu wśród kobiet,
obiektu pożądania wielu władców,
jakież zapatrywania proponujesz, wskazania,
praktykę, życie i cel na przyszłość?
Budda:
To proponuję: nie powstaje wsród pogladów,
do których jest zamiłowanie.
Szukając poglądu bez zamiłowania,
rozpoznawszy wewnętrzny pokój który widziałem.
Magadiya:
Błogosławiony, mowisz bez zamilowania
do uprzednich ocen.
Coz znaczy ten wewnetrzny pokoj,
jakze jest przez Oswieconego przedstawiony?
Budda:
Nie jest przedstawiony w zwiazkach
z pogladami, nauka, wiedza czy nakazami praktyki.
© 2012 Andrew Dalek

Mahāvihāra Pāli Tipitaka, święte teksty buddyzmu Theravāda.

Nie jest tez przedstawiony przez brak zwiazkow
z pogladami, nauka, wiedza czy nakazami praktyki.
Wolny od nich i zapalu dla nich,
ukojony, niezależny.
Na coz mialby szukac stawania się?
Magadiya:
Jesli nie jest przedstawiony w zwiazkach
z pogladami, nauka, wiedza czy nakazami praktyki,
i nie jest tez przedstawiony przez brak zwiazkow
z pogladami, nauka, wiedza czy nakazami praktyki
wydaje się być dla mnie niejasny.
Zaklada jakby czystość która bazuje jednak w pogladzie.
Budda:
Pytasz na bazie pogladow i zamilowania do nich,
i stad jest to dla ciebie niejasne.
To jest powod dla ktorego calkiem ci to umyka,
więc myślisz, że to jest niejasne.
Wymyślajacy "takie samo" , "lepsze" albo "gorsze"
tym właśnie zakresla obszar swojego rozumienia.
Dla nie uwiklanego, te trzy: identyczne, lepsze, gorsze
nie powstaja.
O czym braman może powiedziec,
że jest prawda bądź falszem,
z kim dyskutowac?
Dla niego wszak nie istnieje lepsze czy gorsze.
Porzuciwszy dom,
zyjac wolny od społeczności,
mędrzec nie tworzy zwiazkow po wsiach.
Wyzbywszy się zmysłowych pasji,
wolny od pragnien, nie angazuje się
w klotnie i zbedne debaty.
Te rzeczy ktore porzucil
dla których wyszedl że świata,
nie podejmie ich teraz,
nie rozpocznie o nie klotni.
Jak swiezy kwiat lotosu nieskalany woda i szlamem,
tak mędrzec wyraza pokoj wolny od chciwosci,
nieskalany zmysłowościa i światem.
Rozpoznajacy mądrość nie podlega
dumie porownywania pogladow i myśli.
Nie jest więc przez nie ksztaltowany.
Nie podejmuje aktu woli zmierzajacego do konkluzji
wiedzac, że uczenie się nie ma swego kresu.
Dla wolnego od pasji wobec doznan,
© 2012 Andrew Dalek

73

74

Tipitaka

nie istnieja okowy.
Dla uwolnionego przez zrozumienie,
nie istnieja zludzenia.
To ci którzy maja dosc zapalu dla doznan i pogladow
maltretuja się nawzajem na tym świecie.

1.2.17 Sutta dla Haliddikani.
Sutta dla Haliddikani.
Haliddikani Sutta, SN 22.3.
Oto co usłszałem:
Było to w czasie kiedy Czcigodny Mahakaczana przebywał w chacie pod drzewem na
którym mieszkały jastrzębie. Wówczas to domownik Haliddakani zbliżył się do
Czcigodnego Mahakaczany i oddawszy należną czaść usiadł z boku. Siedząc tak, zwrócił
się do Czcigodnego Mahakaczany:
"Czcigodny, Odpowiadając na pytanie Magandyi, Błogosławiony rzekł:
Porzuciwszy dom,
żyj ąc wolny od społeczności,
mędrzec nie tworzy związków po wsiach.
Wyzbywszy się zmysłowych pasj i,
wolny od pragnień, nie angażuj e się
w kłótnie i zbędne debaty.
Czcigodny, jakie jest pogłębione wyjaśnienie tego krótkiego stwierdzenia
Błogosławionego?"
"Domowniku, element materialny jest domostwem dla świadomości. Żądza elementu
materialnego jest spoiwem tego zasiedlenia. Element uczuciowy jest domostwem dla
świadomości. Żądza elementu uczuciowego jest spoiwem tego zasiedlenia. Element
percepcyjny jest domostwem dla świadomości. Żądza elementu percepcyjnego jest
spoiwem tego zasiedlenia. Element inicjujący jest domostwem dla świadomości. Żądza
elementu inicjującego jest spoiwem tego zasiedlenia. Oto zadomówienia świadomości
domowniku.
A jaki jest brak zadomówienia zachowań?
Domowniku, Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i
zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do
zadomówienia w elemencie materialnym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił
się.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie uczuciowym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie percepcyjnym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie inicjującym. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.
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Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie świadomości. Tak więc mówimy, że Tathagata nie zadomowił się.
Oto jest brak zadomówienia zachowań domowniku.
A jak się współżyje w społeczności?
Domowniku, bycie przywiązanym do elementu formy jest współżyciem, bycie
przywiązanym do elementu dzwiękowego jest współżyciem, bycie przywiązanym do
elementu zapachowego jest współżyciem, bycie przywiązanym do elementu dotykowego
jest współżyciem, bycie przywiązanym do elementu myślowego jest współżyciem. Oto w
jaki sposób współżyje się w społeczności.
A jak się nie współżyje w społeczności?
Domowniku, Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i
zabezpieczył przed wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do
zadomówienia w elemencie materialnym.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie dzwiękowym.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie zapachowym.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie dotykowym.
Tathagata wytrzebił, wyrwał z korzeniami, uczynił martwym pniakiem i zabezpieczył przed
wzrostem: zamiar, łapczywość, zamiłowanie, pragnienia i tendencje do zadomówienia w
elemencie myślowym.
Oto w jaki sposób się nie współżyje w społeczności domowniku.
A jak się tworzy związki po wsiach?
Domowniku, ktoś związuje się przez zainteresowanie, płacze z płaczącymi i cieszy się z
radującymi. Jeśli są tam jakies obowiązki do wypełnienia, bierze na siebie trud ich
wykonania.
Oto w jaki sposób tworzy się związki domowniku.
A jak się nie tworzy związków po wsiach?
Domowniku, ktoś nie związuje się przez zainteresowanie, nie płacze z płaczącymi i nie
cieszy się z radującymi. Jeśli są jakies obowiązki do wypełnienia, nie bierze na siebie trudu
ich wykonania.
Oto w jaki sposób nie tworzy się związków domowniku.
A kiedy nie ma wolności od zmysłowości?
Domowniku, oto nie jest wolny od żądzy, zainteresowania, miłości, pragnienia, żalu i chęci
zmysłowych pragnien.
Oto w jaki sposób nie jest się wolnym od zmysłowości domowniku.
A kiedy jest wolnośc od zmysłowości?
Domowniku, oto jest wolny od żądzy, zainteresowania, miłości, pragnienia, żalu i chęci
zmysłowych pragnien.
Oto w jaki sposób jest się wolnym od zmysłowości domowniku.
A kiedy są pragnienia na przyszłość?
Domowniku, oto pojawiają się marzenia: powinienem mieć taki kształt w przyszłości,
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powinienem czuć takie uczucia w przyszłości, powinienem mieć takie percepcje w
przyszłości, powinienem tworzyć takie inicjacje w przyszłości, powinienem mieć takie
świadomości w przyszłosci.
Oto w jaki sposób są pragnienia na przyszłość domowniku.
A kiedy nie ma pragnienień na przyszłość?
Domowniku, oto nie pojawiają się marzenia: powinienem mieć taki kształt w przyszłości,
powinienem czuć takie uczucia w przyszłości, powinienem mieć takie percepcje w
przyszłości, powinienem tworzyć takie inicjacje w przyszłości, powienienem mieć takie
świadomości w przyszłości.
Oto w jaki sposób nie ma pragnień na przyszłość domowniku.
A kiedy są kłótnie i zbędne debaty z innymi?
Domowniku, oto ktoś kłóci się i prowadzi zbędne debaty mówiac: Wy nie znacie tej
Dyscypliny, to ja ją znam. Cóż wy wiecie o tej Dyscyplinie! Zbłądziliście na manowce. Ja
znam właściwą metodę, a wy nie. Co powinno być najpierw powiedziane, wy mówicie na
końcu. Co powinno być powiedziane na końcu, wy mówicie na samym początku. Ja mam
rację, wy jej nie macie. To co wymyliliście zostało obalone, a wasze interpretacje okazały
się błędne, jesli jesteście w stanie - spróbujcie to zrozumieć.
Oto kiedy są kłótnie i zbędne debaty domowniku.
A kiedy nie ma kłotni i zbędnych debat z innymi?
Domowniku, oto ktoś nie kłoci się i nie prowadzi zbędnych debat mówiąc: Wy nie znacie tej
Dyscypliny, to ja ją znam. Cóż wy wiecie o tej Dyscyplinie! Zbłądziliście na manowce. Ja
znam właściwą metodę, a wy nie. Co powinno być najpierw powiedziane, wy mówicie na
końcu. Co powinno być powiedziane na końcu, wy mówicie na samym początku. Ja mam
rację, wy jej nie macie. To co wymyliliście zostało obalone, a wasze interpretacje okazały
się błedne, jesli jesteście w stanie - spróbujcie to zrozumieć.
Oto kiedy nie ma kłótni i zbędnych debat domowniku.
Dlatego odpowiadając na pytanie Magandyi, Błogosławiony rzekl:
Porzuciwszy dom,
żyj ąc wolny od społeczności,
mędrzec nie tworzy związków po wsiach.
Wyzbywszy się zmysłowych pasj i,
wolny od pragnień, nie angażuj e się
w kłótnie i zbędne debaty.

Domowniku, oto pogłębione wyjaśnienie tego krótkiego stwierdzenia Błogosławionego.

1.2.18 Sutta o masie drewna.
Sutta o masie drewna.
Daruka-khandha Sutta, SN 35.200.
Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Ayodżiya na brzegu rzeki Ganges. Tam widząc
wielką masę drewna niesioną prądem rzeki, rzekł do mnichów:
"Mnisi, czy widzicie tę wielką masę drewna niesioną prądem rzeki?"
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"Tak panie, widzimy."
"Mnisi, ta masa drewna nie zbacza ku temu brzegowi, nie zbacza ku tamtemu brzegowi,
nie tonie pośrodku rzeki, nie ląduje na brzegu, nie chwytają jej ludzie, nie chwytają jej nie
ludzie, nie chwytają jej wiry, nie zaczyna gnić od środka; ale kieruje się ku oceanowi,
płynie do oceanu, zakręca w stronę oceanu. Z jakiego powodu? Ponieważ nurt rzeki
Ganges kieruje się ku oceanowi, płynie do oceanu, zakręca w stronę oceanu.
Tak też, mnisi, jeśli nie zboczycie ku temu brzegowi, nie zboczycie ku tamtemu brzegowi,
nie utoniecie pośrodku rzeki, nie wylądujecie na brzegu, nie pochwycą was ludzie, nie
pochwycą was nie ludzie, nie pochwycą was wiry i nie zaczniecie gnić od środka to
skierujecie się ku Wygaśnięciu, popłyniecie do Wygaśnięcia, zakręcicie w stronę
Wygaśnięcia.
Z jakiego powodu? Ponieważ właściwe rozumienie kieruje się ku Wygaśnięciu, płynie do
Wygaśnięcia, zakręca w stronę Wygaśnięcia."
Gdy Błogosławiony to rzekł, pewien mnich zapytał :
"Czym jest "ten brzeg"? Czym jest "tamten brzeg"? Czym jest "utonięcie pośrodku"? Czym
jest "wylądowanie na brzegu"? Czym jest "pochwycenie przez ludzi"? Czym jest
"pochwycenie przez nie ludzi"? Czym jest "pochwycenie przez wiry"? Czym jest "gnicie od
środka" panie?"
"Ten brzeg", mnisi, oznacza sześć zmysłów. "Tamten brzeg" oznacza sześć rodzajow
bodzców zmysłowych. "Utonięcie pośrodku" oznacza zainteresowanie i chcenie.
"Wylądowanie na brzegu" jest synonimem dumnego poglądu "oto ja".
A czym jest "pochwycenie przez ludzi"? Czasem mnich angażuje się w sprawy
domowników, dzieli z nimi zainteresowania i problemy. Cieszy się, gdy oni się cieszą,
smuci, gdy oni się smucą i traktuje ich obowiązki jak swoje. To jest "pochwycenie przez
ludzi".
A czym jest "pochwycenie przez nie ludzi"? Czasem mnich prowadzi święte życie pragnąc
zrodzenia w zaświatach wśród jakichś dew; spekuluje: "Dzięki tym wartościom i tej
konkretnej praktyce w świętym życiu - obym stał się kiedyś dewą". To jest "pochwycenie
przez nie ludzi".
"Pochwycenie przez wir" oznacza zapał dla pięciu obiektów zmysłowości.
A czym jest "gnicie od środka"? Czasem mnich nie kieruje się ku wartościom, ale myśli o
złych rzeczach, wredny, skryty w swych intencjach, wiedzie święte życie dla ukrytych
celów. Złe myśli wylewają się z niego.
To jest "gnicie od środka"."
Wówczas pastuch Nanda który stał w pobliżu Błogosławionego, powiedział:
"Panie, nie zboczę ku temu brzegowi, nie zboczę ku tamtemu brzegowi, nie utonę
pośrodku, nie wyląduję na brzegu, nie pochwycą mnie ludzie, nie pochwycą mnie nie
ludzie, nie pochwyci mnie wir i nie zgniję od wewnątrz. Czy mogę otrzymać zgodę na
pójście w bezdomność oraz wyższą ordynację?"
"W takim razie Nando, odprowadź stado do właściciela."
"Czcigodny, ono samo odnajdzie drogę do swoich cieląt."
"Odprowadź stado do właściciela, Nando!"
Odprowadziwszy stado do właściciela, pastuch Nanda powrócił i powiedział:
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"Panie, odprowadziłem stado do właściciela. Czy mogę teraz otrzymać zgodę na pójście w
bezdomność oraz wyższą ordynację w obecności Błogosławionego?
Nanda otrzymał zgodę na pójście w bezdomność i wyższą ordynację. Wkrótce potem,
mieszkając samotnie odseparowany od tłumów, w niedługim czasie osiągnął stan, dla
którego ludzie różnego pochodzenia słusznie porzucają swe domy. Tak oto czcigodny
Nanda dołączył do grona świętych Arahantów.

1.3

Sutty o praktyce

Sutty o praktykowaniu Ośmioaspektowej Ścieżki.
W tym dziale umieszczam sutty pomocne w praktykowaniu Ośmioaspektowej Ścieżki. Główny nacisk
kładę na najistotniejszą część tej ścieżki jaką jest właściwe rozumienie. Bez właściwego rozumienia, nie
może zaistnieć właściwa praktyka, a bez właściwej praktyki nie ma mowy o Nibbanie.
Wyodrębniłem ten dział ponieważ różni ludzie powołując się na Buddę, uczą praktyk nigdy przez
Błogosławionego nie nauczanych. Prowadzą oni ludzi w stronę ignorancji i eskapizmu, a nie w stronę
buddyzmu. Odciągają praktykujących od poznawania prawdziwej Dhammy i od praktykowania w zgodzie
z tą Dhammą. Pojawiają się nawet fałszywe tłumaczenia słów Buddy jakoby nauczającego, że to poprzez
medytację człowiek warunkuje powstanie właściwego zrozumienia. Dodatkowo, ma to być jakoby
koniecznie zbiorowa "medytacja wglądu" bądź nawet prowadzone przez wyobrażonego sobie nauczyciela
marzenie, w którym medytujący osiąga domniemane osiągnięcia.
W istocie, to co ludzie wymyślają w trakcie medytacji czy po niej, to są tylko ich wymysły. Wymysły
uwarunkowane ignorancją, pragnieniami oraz nieopanowanym zapałem, podparte dumą.

Jednakże różnorodne sekty próbując zwabić jak największą ilość członków, pod płaszczykiem buddyzmu
prześcigają się w wymyślaniu technik, które zapewniają medytującemu przyjemne doznania i poczucie
dobrze spełnionego obowiązku. Nie zapewniają jednak w najmniejszym stopniu ani właściwej praktyki
(MAGGA), nie uczą buddyjskiej rozwagi (APPAMADA) ani nawet nie wspominają o medytacji (JHANA).
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W istocie jest to więc czas bezpowrotnie stracony, niebuddyjska, ograniczona do szukania przyjemności
praktyka, wymuszony reżim prowadzący w urojenia i na manowce faktycznego buddyzmu. Zupełnie
kuriozalną wersje "buddyzmu" proponują również różnego rodzaju Polscy nacjonaliści doszukujący się w
istocie nieobecnych analogii pomiędzy buddyzmem a polonizmem, polszczyzną, słowiańszczyzną czy
przedchrześcijańskimi religiami regionu.
Budda nigdy nie nauczał ani medytacji vipassany ani medytacji transcendentalnej ani medytacji
dynamicznej. Nigdy nie instruował mnichów aby poszukiwali dotyku powietrza na nozdrzach. Nigdy
nikogo nie instruował aby poszukiwać uczuć w poruszeniach powłok brzusznych, nigdy nie nazywał tego
ruchu uczuciem (VEDANA), nigdy nie uczył że uczucia powstaja na bazie uformowań (SANKHARA).
Nigdy nie uczył że ta Dhamma jest do praktykowania dla kogoś kto jej ani nie zna, ani nie rozumie ani nie
ma pojęcia co konkretnie prowadzi do Nibbany. Nigdy nie twierdził, że to medytacja i uzyskany podczas
niej jakiś "wgląd" warunkuje postęp na ścieżce. Nigdy nie nakazywał wegetarianizmu, nacjonalizmu,
ślepego posłuszeństwa nauczycielowi czy religijnej wiary.
Współcześnie praktykowanie buddyzmu kojarzy się głównie z rytuałem i medytacją, a co gorsze,
wyłącznie z poszukiwaniem przyjemności, ekstatycznych doznań. Buddyzm został zastąpiony ucieczką
od realności ludzkiego życia w iluzje. Najpopularniejsi nauczyciele jak np. Goenka i Rajneesh wymuszają
na swoich uczniach posłuszeństwo, zmianę diety na wegetariańską, ograniczają wolność praktykujących,
wymuszają zmiany zachowań praktykującego stosując różnego rodzaju presję psychiczną i fizyczną.
Efektem treningu proponowanego przez Goenkę czy Rajneesha będzie wyłącznie uzależnienie od
przyjemnych stanów mentalnych. Owocem takich praktyk, jest obsesyjne stronienie od zwykłej bolesnej
codzienności, nerwice, nieprzystosowanie i ignorancja.
Prawdziwi buddyści nie zabraniają nikomu stawiać pytań, nie stronią od skrupulatnego analizowania
Dhammy i nie zamykają ust krytykom.
Budda nauczał praktykowania ośmio, a nie jedno aspektowej ścieżki. Medytacja jest tylko jedną z wielu
praktyk rozwoju mentalnego prowadzących do przezwyciężenia ignorancji i powstania wiedzy o
rzeczywistości. Budda wielokrotnie wskazywał na niebezpieczeństwa podążania za przyjemnościami i
podkreślał ogromną role rozwagi. Wiele razy unaoczniał iluzje na które jesteśmy podatni. Metodą
buddyzmu jest stopniowe przezwyciężenie ignorancji, a nie ignorowanie cierpienia. Celem buddyzmu jest
pełna, praktyczna wiedza o cierpieniu, jego uwarunkowaniach, powstawaniu i wygaśnięciu. Warunkiem
powstania właściwego rozumienia jest praktykowanie Ośmioaspektowej Ścieżki, tzn. jednoczesne
poznawanie prawdziwej Dhammy, trenowanie moralności oraz skupienia. Buddyjska zasada "czynienia
dobra, unikania zła, oczyszczania umysłu" zakłada kompleksowość praktyki opartej w równym stopniu na
praktycznej moralności w działaniu oraz na skrupulatnie i uważnie praktykowanym rozwoju
intelektualnym. Nacisk jest tu położony na praktykę czyli codzienny trening całej Ścieżki.
Tylko i wyłącznie Budda Dhamma jest naszym źródłem wiedzy o wygaśnięciu cierpień. Oświecenie nie
jest efektem narzucania sobie poglądów czy przyjmowania za własne poglądów nauczyciela. Nie jest też
ucieczką od nieprzyjemnych aspektów rzeczywistości w przyjemne złudzenia i ideały.
Właściwe rozumienie jest efektem empirycznego dostrzeżenia cyklu odtwarzania się cierpienia w
zmiennej i bezosobowej rzeczywistości. To doświadczenie przynosi jako skutek, jako naturalne
następstwo - zrozumienie całej złożoności egzystencji. W konsekwencji dopiero, może prowadzić do
właściwej podjęcia praktyki zmierzającej do Nibbany. Ta Dhamma jest pomostem prowadzącym ku pełnej
wolności.
Mówiąc o człowieku, Budda kieruje naszą uwagę w stronę doświadczalnych faktów, ukazując iluzoryczną
naturę ideałów, osobowości, pojęć oraz intelektualnych założeń i koncepcji. Cierpliwie ukazuje złudzenia
którym ulegamy. Skrupulatnie analizuje warunki prowadzące do ich powstawania. Wreszcie, proponuje
praktykę prowadzącą do ich przezwyciężenia.
Dopiero widząc człowieka we właściwym świetle faktów oraz w jasno określonej relacji do środowiska,
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buddyści mówią o doświadczeniu cierpienia i bólu oraz drodze wiodącej do jego wygaśnięcia. W
obecnych czasach, kiedy ścieranie się różnorodnych koncepcji filozoficznych i religijnych oraz
ideologicznych punktów widzenia wydaje się wyznaczać życie intelektualne, spojrzenie na rzeczywistość
jako dynamicznie zmieniające się naturalne warunki nie znajduje zbyt wielu zwolenników. Cierpiąc,
człowiek uwikłał się w różnorodne konflikty intelektualne, religijne i światopoglądowe prowadzące do
różnych antagonizmów, przemocy i rozlewu krwi. Budda proponuje w zamian zaprzestanie tego, a
skupienie się na bezosobowym i pokojowym poznaniu naturalnego doświadczenia obecnej, przemijającej
bezpowrotnie chwili.

1.3.1

Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce.
Sutta o Ośmioaspektowej Ścieżce.
Magga-vibhanga Sutta, SN XLV.8.
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło
klasztoru Anathapindiki. Tam zwrócił się do mnichów następująco:
"Mnisi."
"Tak Panie." Odpowiedzieli mnisi.
"Będę nauczał i analizował dla was Szlachetną Ośmioaspektową Ścieżkę. Słuchajcie
bardzo uważnie."
"Zrobimy jak powiedziałeś Panie." Odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony przemówił:
"Tak więc mnisi, co to jest Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka?
Właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie,
właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie.
Mnisi, co to jest właściwe rozumienie?
Wiedza odnośnie cierpienia, wiedza odnośnie powstawania cierpienia, wiedza odnośnie
ustania cierpienia, wiedza odnośnie sposobu praktyki wiodącej do ustania cierpienia.
Mnisi, to jest nazywane właściwym rozumieniem.
Co to jest właściwa intencja?
Intencja wyrzeczeń, uwolnienia się od zlej woli, intencja niekrzywdzenia. Mnisi, to jest
nazywane właściwą intencją.
Co to jest właściwa mowa?
Powstrzymanie się od kłamstwa, powstrzymanie się od kłótni, powstrzymanie się od
obelg, powstrzymanie się od czczego gadania. Mnisi, to jest nazywane właściwą
mową.
Co to jest właściwe postępowanie?
Powstrzymanie się od odbierania życia, powstrzymanie się od kradzieży,
powstrzymanie się od bezwstydu. Mnisi, to jest nazywane właściwym postępowaniem.
Co to jest właściwe życie?
To jest sytuacja, gdy uczeń szlachetnych, porzuciwszy nieuczciwe życie zaczyna
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prowadzić życie właściwie. Mnisi, to jest nazywane właściwym życiem.
Co to jest właściwy wysiłek?
To jest sytuacja, gdy mnich podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i
dokłada starań w celu niepowstawania złych, nierozsądnych sytuacji, które jeszcze nie
powstały. Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu
porzucenia złych, nierozsądnych sytuacji, które powstały. Podejmuje zamiar, wytrwale
dąży, utrzymuje intencje i dokłada starań w celu powstania rozsądnych sytuacji, które
jeszcze nie powstały. Podejmuje zamiar, wytrwale dąży, utrzymuje intencje i dokłada
starań w celu utrzymania, nie pomniejszenia, wzrostu i pełnego rozwoju rozsądnych
sytuacji, które powstały. Mnisi, to jest nazywane właściwym wysiłkiem.
Co to jest właściwa uważność?
To jest sytuacja, gdy mnich pozostaje uważny względem ciała wewnątrz i na zewnątrz,
dbały, uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do
świata. Pozostaje pozostaje uważny względem uczuć wewnątrz i na zewnątrz, dbały,
uważny i w pełni świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata.
Pozostaje uważny względem umysłu wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni
świadomy - porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Pozostaje uważny
względem fenomenów wewnątrz i na zewnątrz, dbały, uważny i w pełni świadomy porzucając pragnienia i stresy w odniesieniu do świata. Mnisi, to jest nazywane
właściwą uważnością.
Co to jest właściwe skupienie?
To jest sytuacja, gdy mnich całkowicie wycofany że zmysłowości, wycofany z
nierozsądnych wartości mentalnych - wchodzi i pozostaje na pierwszym poziomie
skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość zrodzone z wycofania, którym towarzyszy
ukierunkowana myśl i rozpoznanie. Zatrzymując ukierunkowane myśli i rozpoznanie,
wchodzi i pozostaje na drugim poziomie skupienia medytacyjnego: rozkosz i błogość
zrodzone z koncentracji, zjednoczenie uważności wolnej od ukierunkowanej myśli i
rozpoznania - wewnętrzna pewność. Z zanikaniem rozkoszy pozostaje w równowadze, w
pełni świadomy i uważny, fizycznie odczuwa błogość. Wchodzi i pozostaje na trzecim
poziomie skupienia medytacyjnego, który szlachetni określają jako: 'Spokojny i w pełni
świadomy w przyjemnych rejonach.' Z porzuceniem przyjemności i bólu - jak i z
wcześniejszym zaniknięciem uniesienia i stresu - wchodzi i pozostaje na czwartym
poziomie skupienia medytacyjnego: nieskalana czystość spokojnej równowagi i pełnej
świadomości, ani przyjemność, ani ból. Mnisi, to jest nazywane właściwym skupieniem.

1.3.2

Sutta o praktykowaniu wskazań.
Sutta o praktykowaniu wskazań.
Sakhitta Annahaguposatha Sutta, AN V,5
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony przebywał w gaju Jety, w klasztorze ofiarowanym przez
Anathapindikę, w pobliżu Savatthi. Wówczas to, Błogosławiony zwrócił się do mnichów
następującymi słowami:
"Mnisi, świętowanie pełni księżyca wzbogacone przestrzeganiem tych ośmiu wskazań

© 2012 Andrew Dalek

81

82

Tipitaka

przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą która ma długotrwałe konsekwencje.
Mnisi, pełnia księżyca ubogacona ośmioma wskazaniami, przestrzeganymi w jakiż to
sposób przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą która ma długotrwałe
konsekwencje?
Oto mnisi, uczeń szlachetnych podejmuje następującą refleksję: "Tak długo jak życie
trwa, szlachetni zaprzestali niszczenia tego co żyje, wyzbyli się uzbrojenia, a
posługiwanie się pałkami i bronią stało się dla nich wstydem. Trwają w przyjaźni do
wszystkich istot. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję niszczenia tego co żyje,
wyzbędą się uzbrojenia, a posługiwanie się pałkami i bronią będzie dla mnie wstydem.
Będę trwał w przyjaźni do wszystkich istot. W ten oto sposób będę naśladował
szlachetnych, świętował pełnię księżyca i uwieńczę sam siebie pierwszym czynnikiem
na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi brania tego co nie dane, chcący tylko
tego co dane, trwają w czystości bez zabierania. Tego dnia i nocy ja również,
zaprzestaję brania tego co nie dane, chcąc tylko tego co dane, będę trwał w czystości
bez zabierania. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie
księżyca i uwieńczę sam siebie drugim czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi nieszlachetnego życia, trwają
wyemacypowani z niskich zachowan seksualnych. Tego dnia i nocy ja również,
zaprzestaję nieszlachetnego życia, będę trwał wyemacypowany z niskich zachowan
seksualnych. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie
księżyca i uwieńczę sam siebie trzecim czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi mówienia nieprawdy, trwają bez
kłamania, trwają bez dysput w świecie, godni zaufania i prawdomówni. Tego dnia i nocy
ja również, zaprzestaję mówienia nieprawdy, będę trwał bez kłamania, będę trwał bez
dysput w świecie, godzien zaufania i prawdomówny. W ten oto sposób będę naśladował
szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie czwartym czynnikiem
na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni zaprzestałi brania środków odurzajacych i nie
używaja sfermentowanych trunków. Tego dnia i nocy ja również, zaprzestaję brania
środków odurzajacych i nie będę używać sfermentowanych trunków. W ten oto sposób
będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie piątym
czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni przyjmują tylko jeden posiłek dziennie i zaprzestałi
jedzenia w nocy i w zakazanych godzinach. Tego dnia i nocy ja również, zacznę
przyjmowac tylko jeden posiłek dziennie i zaprzestanę jedzenia w nocy i w zakazanych
godzinach. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie księżyca
i uwieńczę sam siebie szóstym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni porzucili tańce, śpiewy, koncerty, zwiedzanie,
zdobienie siebie kwiatami, zapachami i kosmetykami. Tego dnia i nocy ja również,
porzucam tańce, śpiewy, koncerty, zwiedzanie, zdobienie siebie kwiatami, zapachami i
kosmetykami. W ten oto sposób będę naśladował szlachetnych, świętował pełnie
księżyca i uwieńczę sam siebie siodmym czynnikiem na drodze ku Przebudzeniu."
"Tak długo jak życie trwa, szlachetni porzucili wykwintne siedziska oraz łóżka i spia na
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zwykłym posłaniu. Tego dnia i nocy ja również, porzucam wykwintne siedziska oraz
łóżka i będę spał na zwykłym posłaniu. W ten oto sposób będę naśladował
szlachetnych, świętował pełnie księżyca i uwieńczę sam siebie ósmym czynnikiem na
drodze ku Przebudzeniu."
Mnisi, świętowanie pełni księżyca uwieńczone przestrzeganiem tych ośmiu wskazań
przynosi dobry owoc, ogromny pożytek, jest ofiarą która ma długotrwałe konsekwencje."

1.3.3

Sutta dla Malunkyaputty.
Sutta dla Malunkyaputty.
Malunkyaputta Sutta, SN XXXV.95.
Pewnego razu Czcigodny Malunkyaputta udał się do Błogosławionego. Po przybyciu,
skłonił się i usiadł z boku. Tak siedząc, zwrócił się do Błogosławionego z szacunkiem:
"Było by dobrze Panie, gdybyś Błogosławiony zechcial mnie nauczać skróconej
Dhammy. Usłyszawszy samą esencję Dhammy od Błogosławionego, mógłbym trwać
praktykując w odosobnieniu uważny, gorliwy, zdeterminowany."
"Malunkyaputto, co ja powiem młodym mnichom skoro ty, starszy już, dobiegający
kresu życia, prosisz o wykładnie Dhammy w skróconej formie?"
"Panie, mimo że ja jestem już stary, dobiegający kresu życia, proszę: ucz mnie
Dhammy w skróconej formie. Niechaj Ten Który Przeszedł uczy mnie skróconej
Dhammy. Może tak się zdarzyć, że zrozumiem słowa Błogosławionego. Może się
przeciez tak zdarzyć, że dotrą do mnie słowa Dhammy Błogosławionego!
"Jak myślisz Malunkyaputto, kształty doświadczane przez wzrok, takie, których twoje
oko nigdy nie widzało, takie których nigdy nie widzałeś, których nie widzisz, i których
nigdy nie zobaczysz. Czy pragniesz ich z pasją, czy masz do nich zamiłowanie?"
"Nie Panie."
"Jak myślisz Malunkyaputto, dzwięki doświadczane przez ucho, takie, których twoje
ucho nigdy nie słyszało, takie których nigdy nie słyszałes, których nie słyszysz, i
których nigdy nie usłyszysz. Czy pragniesz ich z pasją, czy masz do nich
zamiłowanie?"
"Nie Panie."
"Jak myślisz Malunkyaputto, zapachy doświadczane przez nos, takie, których twój nos
nigdy nie wąchał, takie których nigdy nie wąchałeś, których nie wąchasz, i których
nigdy nie powąchasz. Czy pragniesz ich z pasją, czy masz do nich zamiłowanie?"
"Nie Panie."
"Jak myślisz Malunkyaputto, smaki doświadczane przez język, takie, których twój język
nigdy nie czuł, takie których nigdy nie smakowałeś, których nie smakujesz, i których
nigdy nie posmakujesz. Czy pragniesz ich z pasją, czy masz do nich zamiłowanie?"
"Nie Panie."
"Jak myślisz Malunkyaputto, dotknięcia doświadczane przez ciało, takie, których twoje
ciało nigdy nie dotykało, takie których nigdy nie dotykałeś, których nie dotykasz, i
których nigdy nie dotkniesz. Czy pragniesz ich z pasją, czy masz do nich
zamiłowanie?"
"Nie Panie."
"Jak myślisz Malunkyaputto, myśli doświadczane przez umysł, takie, których twój
umysł nigdy nie pomyślał, takie których nigdy nie pomyślałeś, których nie myślisz, i
których nigdy nie pomyślisz. Czy pragniesz ich z pasją, czy masz do nich
zamiłowanie?"
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"Nie Panie."
"Tak więc Malunkyaputto, jesli chodzi o zjawiska widziane, słyszane, dotykane albo
doznane:
W widzeniu jest tylko zobaczone, w słyszeniu jest tylko usłyszane, w dotyku jest tylko
dotknięte, w doznaniu jest tylko doznane. I tak właśnie powinieneś praktykować.
Kiedy dla ciebie w widzeniu będzie tylko zobaczone, w słyszeniu będzie tylko
usłyszane, w dotykaniu będzie tylko dotknięte, w doznawaniu będzie tylko doznane,
wtedy Malunkyaputto nie ma w tym ciebie. Kiedy nie ma w tym ciebie, tam ciebie nie
ma. Kiedy tam ciebie nie ma, nie ma ciebie tutaj, nie ma ciebie tam, ani też pomiędzy
tymi dwoma. To! samo to, jest końcem cierpienia!"
"Rozumiem Panie, szczegółowo tak oto rozumiem znaczenie tego co Błogosławiony
przekazałeś w skrócie:
Widząc formę,
kiedy uważność zaniknęła:
zawładnięty przez zachwyt,
ogarnięty pasją umysłu,
czuje, przygwożdżony uczuciem.
Uczucie zrodzone z formy,
ogromnie się rozrasta,
a łapczywość i niepokój,
zaczynają ranić umysł.
Tak wzbiera cierpienie, stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Słysząc dźwięk,
kiedy uważność zaniknęła:
zawładnięty przez zachwyt,
ogarnięty pasją umysłu,
czuje, przygwożdżony uczuciem.
Uczucie zrodzone z dźwięku,
ogromnie się rozrasta,
a łapczywość i niepokój,
zaczynają ranić umysł.
Tak wzbiera cierpienie, stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Wąchając zapach,
kiedy uważność zaniknęła:
zawładnięty przez zachwyt,
ogarnięty pasją umysłu,
czuje, przygwożdżony uczuciem.
Uczucie zrodzone z zapachu,
ogromnie się rozrasta,
a łapczywość i niepokój,
zaczynają ranić umysł.
Tak wzbiera cierpienie, stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
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Smakując smak,
kiedy uważność zaniknęła:
zawładnięty przez zachwyt,
ogarnięty pasją umysłu,
czuje, przygwożdżony uczuciem.
Uczucie zrodzone że smaku,
ogromnie się rozrasta,
a łapczywość i niepokój,
zaczynają ranić umysł.
Tak wzbiera cierpienie, stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Dotykając ciałem,
kiedy uważność zaniknęła:
zawładnięty przez zachwyt,
ogarnięty pasją umysłu,
czuje, przygwożdżony uczuciem.
Uczucie zrodzone z ciała,
ogromnie się rozrasta,
a łapczywość i niepokój,
zaczynają ranić umysł.
Tak wzbierają cierpienie, stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Pomyślawszy myśl,
kiedy uważność zaniknęła:
zawładnięty przez zachwyt,
ogarnięty pasją umysłu,
czuje, przygwożdżony uczuciem.
Uczucie zrodzone z idei,
ogromnie się rozrasta,
a łapczywość i niepokój,
zaczynają ranić umysł.
Tak wzbiera cierpienie, stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Nieowładnięty pasją dla form,
kiedy uważność jest ustabilizowana:
wolny od pasji umysłu,
wie nieprzytłoczony.
Kiedy widzi formę,
a nawet kiedy doznaje uczucia:
pozwala im przeminąć,
nie gromadzi ich.
Trwa w uważności.
Tak oto nie wzbierają cierpienie i stres,
o których powiedziano,
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że są dalekie od Ukojenia.
Nieowładnięty pasją dla dźwięków,
kiedy uważność jest ustabilizowana:
wolny od pasji umysłu,
wie nieprzytłoczony.
Kiedy słyszy dźwięk,
a nawet kiedy doznaje uczucia:
pozwala im przeminąć,
nie gromadzi ich.
Trwa w uważności.
Tak oto nie wzbierają cierpienie i stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Nieowładnięty pasją dla zapachów,
kiedy uważność jest ustabilizowana:
wolny od pasji umysłu,
wie nieprzytłoczony.
Kiedy wącha zapach,
a nawet kiedy doznaje uczucia:
pozwala im przeminąć,
nie gromadzi ich.
Trwa w uważności.
Tak oto nie wzbierają cierpienie i stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Nieowładnięty pasją dla smaków,
kiedy uważność jest ustabilizowana:
wolny od pasji umysłu,
wie nieprzytłoczony.
Kiedy smakuje smak,
a nawet kiedy doznaje uczucia:
pozwala im przeminąć,
nie gromadzi ich.
Trwa w uważności.
Tak oto nie wzbierają cierpienie i stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Nieowładnięty pasją dla dotyku,
kiedy uważność jest ustabilizowana:
wolny od pasji umysłu,
wie nieprzytłoczony.
Kiedy czuje dotyk,
a nawet kiedy doznaje uczucia:
pozwala im przeminąć,
nie gromadzi ich.
Trwa w uważności.
Tak oto nie wzbierają cierpienie i stres,
o których powiedziano,
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że są dalekie od Ukojenia.
Nieowładnięty pasją dla myśli,
kiedy uważność jest ustabilizowana:
wolny od pasji umysłu,
wie nieprzytłoczony.
Kiedy myśli myśl,
a nawet kiedy doznaje uczucia:
pozwala im przeminąć,
nie gromadzi ich.
Trwa w uważności.
Tak oto nie wzbierają cierpienie i stres,
o których powiedziano,
że są dalekie od Ukojenia.
Tak oto Panie, rozumiem szczegółowo znaczenie tego co Błogosławiony przekazał w
skrócie."
"Dobrze Malunkyaputto. Bardzo dobrze, że rozumiesz szczegółowo to co przekazałem
w skrócie."
Czcigodny Malunkyaputta po otrzymaniu reprymendy i pouczenia od Błogosławionego,
powstał że swego miejsca i oddał mu pokłon. Następnie obszedł go dookoła w taki
sposób aby Błogosławiony był po jego prawej stronie, po czym wyszedł.
Przebywając w samotności, odosobniony, uważny i zdecydowany, w niedługim czasie
osiągnął i pozostał w najwyższym celu świętego życia dla którego synowie wszystkich
klas wychodzą z domów w bezdomność. Osiągnął cel poznawszy go dla siebie tu i
teraz. Zrozumiał "Zradzanie dobiegło końca, święte życie zostało wypełnione, wszystko
zostało dokonane. Nie ma już nic więcej na tym świecie." Tak oto Czcigodny
Malunkyaputta stał się Arachantem.

1.3.4

Sutta o Czterech Ustanowieniach Uważności.
Sutta o Czterech Ustanowieniach Uważności.
Satipatthana Sutta, MN 10.
Oto co usłyszałem:
Kiedy Błogosławiony przebywał w mieście zwanym Kammasadhamma kraju Kuru,
przemówił:
"Mnisi."
"Panie", odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony powiedział: "Oto jest ta bezpośrednia ku celowi ścieżka, wiodąca ku
oczyszczeniu istot, ku pokonaniu żalu i lamentów, ku zanikowi stresu i przykrości, ku
powstaniu wiedzy i ku Nibbanie. Inaczej mówiąc, te oto cztery ustanowienia uważności:
gdy mnich trwa skupiony na ciele takim jakim jest - dbały, czujny i w pełni świadomy,
odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata. Trwa skupiony na
uczuciach takimi jakimi są - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia
i zmartwienia w odniesieniu do świata. Trwa skupiony na doznaniach takimi jakimi są dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu
do świata. Trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są - dbały, czujny i w pełni
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świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.
1. CIAŁO. (KAYANUPASSANA)
1a. Oddychanie. (Anapana)
A jak mnich trwa skupiony na ciele takim jakim jest?
W przypadku, gdy mnich udał się do lasu, usiadł ze skrzyżowanymi nogami w cieniu
drzewa lub w pustym miejscu, utrzymuje ciało wyprostowane, z uważnością ustaloną wokół
ust. Zawsze w pełni świadomy, świadomie wdycha i świadomie wydycha.
Robiąc długi wdech obserwuje, że jest to długi wdech, a robiąc długi wydech obserwuje, że
jest to długi wydech. Albo robiąc krótki wdech obserwuje, że jest to krótki wdech, a robiąc
krótki wydech obserwuje, że jest to krótki wydech. Robiąc wdech praktykuje doświadczanie
całego ciała i robiąc wydech praktykuje doświadczanie całego ciała. Robiąc wdech
praktykuje uspokajanie inicjacji formujących ciało i robiąc wydech praktykuje uspokajanie
inicjacji formujących ciało. Jak wprawny tokarz lub jego pomocnik, gdy robi długi obrót, wie,
że jest to długi obrót, a gdy robi krótki obrót, wie, że jest to krótki obrót. W ten właśnie
sposób mnich robiąc długi wdech obserwuje, że jest to długi wdech, a robiąc krótki wydech
obserwuje, że jest to krótki wydech. Robiąc krótki wdech obserwuje, że jest to krótki
wdech, robiąc długi wydech obserwuje, że jest to długi wydech. Wdychając praktykuje
doświadczanie całego ciała i wydychając praktykuje doświadczanie całego ciała.
Wdychając praktykuje uspokajanie inicjacji formujących ciało i wydychając praktykuje
uspokajanie inicjacji formujących ciało.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na ciele takim jakim jest, wewnątrz
i na zewnątrz, a również staje się wciąż od nowa skupiony na ciele takim jakim jest
jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na procesie
powstawania fenomenu cielesności, a również staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu fenomenu cielesności, albo staje się wciąż od nowa skupiony
jednocześnie na procesie powstawania i rozpadu fenomenu cielesności. Sumując:
uświadomienie "oto ciało", jest utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje
niezależny, niesplamiony żądzą niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od
nowa skupiony na ciele takim jakim jest.
1b. Postawy (Iriyapatha)
Również kiedy chodzi, mnich obserwuje, że chodzi. Stojąc obserwuje, że stoi. Siedząc
obserwuje, że siedzi. Leżąc obserwuje, że leży. Jakkolwiek jego ciało nie było by ułożone,
mnich to obserwuje. W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na ciele jako
ciele, wewnątrz i na zewnątrz. Tak właśnie mnich pozostaje skupiony na ciele jako ciele.
1c. Zrozumienie (Sampajanna)
Również kiedy idzie do przodu i kiedy zawraca, utrzymuje pełną uważność. Kiedy patrzy
blisko i kiedy spogląda daleko, utrzymuje pełną uważność. Kiedy zgina i kiedy prostuje
kończyny, utrzymuje pełną uważność. Kiedy nosi swoje ubranie i miskę, utrzymuje pełną
uważność. Kiedy je, pije, żuje i smakuje, utrzymuje pełną uważność. Kiedy oddaje mocz i
wypróżnia się, utrzymuje pełną uważność. Kiedy chodzi, stoi, siedzi, zasypia, budzi się,
mówi i zachowuje milczenie, utrzymuje pełną uważność.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na ciele takim jakim jest, wewnątrz
i na zewnątrz. Tak właśnie mnich pozostaje skupiony na ciele takim jakim jest.
1d. Nieczystości (Patikulamanasika)
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Również, zupełnie jak kiedy worek z otworami na obu stronach byłby wypełniony ziarnem
różnego rodzaju: pszenicą, ryżem, małymi fasolami, dużymi fasolami, sezamem,
niełuskanym ryżem, a ktoś o dobrym wzroku, przesypując je, obserwował by że: "To jest
pszenica. To jest ryż. To są małe fasole. To są duże fasole. To jest ziarno sezamowe, a to
jest niełuskany ryż." W ten sam sposób mnich podejmuje refleksje nad tym ciałem od stóp
do głowy. Od czubka głowy w dół aż po stopy, to ciało jest pełne różnych nieczystych
rzeczy: W tym ciele są: włosy na głowie, włosy na skórze, paznokcie, zęby, skóra,
mięśnie, ścięgna, kości, szpik, nerki, serce, wątroba, opłucna, śledziona, płuca, długie
jelito i krótkie jelito, odbyt, odchody, żółć, ropa, krew, pot, łzy, tłuszcz skórny, ślina, śluz,
płyn stawowy, mocz.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na ciele jako ciele, wewnątrz i na
zewnątrz. Tak właśnie mnich pozostaje skupiony na ciele takim jakim jest.
1e. Elementy (Dhatumanasika)
Również, tak jak wprawny rzeźnik albo jego pomocnik, zabiwszy krowę siadłby na rozdrożu
aby ją poćwiartować w kawałki, tak samo mnich kontempluje to ciało żywe czy martwe
dzieląc je na cztery rodzaje materii zwane elementem ziemi, elementem wody, elementem
ognia i elementem wiatru: "W tym ciele znajdują się elementy twarde i miękkie, płynne i
suche, ciepłe i zimne, wibrujące i nieruchome."
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na ciele jako ciele, wewnątrz i na
zewnątrz. Tak właśnie mnich pozostaje skupiony na ciele takim jakim jest.
1f. Stopnie rozkładu (Navasivathika)
Również, zupełnie jak gdyby zobaczył zwłoki leżące w kostnicy przez jeden dzień, dwa dni,
trzy dni, martwe, obrzmiałe, bez życia i rozkładające się mięso. Porównuje to do tego
właśnie ciała: "To ciało również ma taką samą naturę, taka więc jest jego przyszłość, takie
jest jego przeznaczenie, którego nie można uniknąć."
Albo gdyby zobaczył zwłoki wyrzucone z kostnicy, podziobane przez kruki, sępy,
drapieżniki. Rozszarpane przez psy, hieny i różnych innych padlinożerców. Szkielet że
strzępami mięsa, umazany krwią, wciąż połączony ścięgnami. Szkielet bez mięsa,
umazany krwią i wciąż połączony ścięgnami. Szkielet bez mięsa i krwi, wciąż połączony
ścięgnami. Kości rozłączone od szkieletu, rozsypane wokół na wszystkie strony: Oto kość
stopy, a to kość podudzia, tu jest kość udowa, a tutaj kość miednicy, tutaj kość
kręgosłupa, a tutaj żebro, tu mostek, a tutaj kość ramieniowa. Oto kości karku, tutaj
szczęka a tam ząb. Tam leży czaszka. Kości wybielone, w kolorze muszli. Kości na
stosach, leżące tam od ponad roku. Rozpadające się w pył. Porównuje to do tego właśnie
ciała: "To ciało również ma taką samą naturę, taka więc jest jego przyszłość, takie jest
jego przeznaczenie, którego nie można uniknąć."
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na ciele takim jakim jest, wewnątrz
i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na ciele takim jakim jest
jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na procesie
powstawania fenomenu cielesności, albo staje się wciąż od nowa skupiony na procesie
rozpadu fenomenu cielesności, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie na
procesie powstawania i rozpadu fenomenu cielesności. Sumując: uświadomienie "oto
ciało", jest utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje niezależny,
niesplamiony żądzą niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od nowa
skupiony na ciele takim jakim jest.
2. UCZUCIA (VEDANANUPASSANA)
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A jak mnich trwa skupiony na uczuciach takimi jakimi są?
W przypadku, gdy mnich doznając bolesnego uczucia, obserwuje, że doznaje bolesnego
uczucia. Doznając przyjemnego uczucia, obserwuje, że doznaje przyjemnego uczucia.
Doznając ani bolesnego, ani przyjemnego uczucia, obserwuje, że doznaje ani bolesnego,
ani przyjemnego uczucia.
Doznając bolesnego uczucia z udziałem cielesności, obserwuje, że doznaje bolesnego
uczucia z udziałem cielesności. Doznając bolesnego uczucia bez udziału cielesności,
obserwuje, że doznaje bolesnego uczucia bez udziału cielesności. Doznając przyjemnego
uczucia z udziałem cielesności, obserwuje, że doznaje przyjemnego uczucia z udziałem
cielesności. Doznając przyjemnego uczucia bez udziału cielesności, obserwuje, że doznaje
przyjemnego uczucia bez udziału cielesności. Doznając ani bolesnego, ani przyjemnego
uczucia z udziałem cielesności, obserwuje, że doznaje ani bolesnego, ani przyjemnego
uczucia z udziałem cielesności. Doznając ani bolesnego, ani przyjemnego uczucia bez
udziału cielesności, obserwuje, że doznaje ani bolesnego, ani przyjemnego uczucia bez
udziału cielesności.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na uczuciach takimi jakimi są,
wewnątrz i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na uczuciach takimi jakimi
są jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie powstawania fenomenu uczuć, albo staje się wciąż od nowa skupiony na procesie
rozpadu fenomenu uczuć, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie na procesie
powstawania i rozpadu fenomenu uczuć. Sumując: uświadomienie "oto uczucia", jest
utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje niezależny, niesplamiony żądzą
niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od nowa skupiony na uczuciach
takimi jakimi są.
3. DOZNANIA (CITTANUPASSANA)
A jak mnich trwa skupiony na doznaniach takimi jakimi są?
W przypadku, gdy doznaje namiętności, zauważa, że doznaje namiętności. Gdy nie
doznaje namiętności, obserwuje, że nie doznaje namiętności.
Gdy umysł doznaje niechęci, obserwuje, że doznaje niechęci. Gdy nie doznaje niechęci,
obserwuje, że nie doznaje niechęci. Gdy umysł doznaje ułudy, obserwuje, że doznaje
ułudy. Gdy nie doznaje ułudy, obserwuje, że nie doznaje ułudy. Gdy doznaje nędzy i
pożądań, obserwuje, że doznaje nędzy i pożądań. Gdy doznaje rozproszenia, obserwuje,
że doznaje rozproszenia. Gdy doznaje rozwoju, obserwuje, że doznaje rozwoju. Gdy
doznaje braku rozwoju, obserwuje, że doznaje braku rozwoju. Gdy doznaje wspaniałości,
obserwuje, że doznaje wspaniałości. Gdy nie doznaje wspaniałości, obserwuje, że nie
doznaje wspaniałości. Gdy doznaje koncentracji, obserwuje, że doznaje koncentracji. Gdy
doznaje rozproszenia, obserwuje, że doznaje rozproszenia. Gdy doznaje chwilowego
oczyszczenia, obserwuje, że doznaje chwilowego oczyszczenia. Gdy nie doznaje
chwilowego oczyszczenia, obserwuje, że nie doznaje chwilowego oczyszczenia.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na doznaniach takimi jakimi są,
wewnątrz i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na doznaniach takimi jakimi
są jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie powstawania fenomenu doznań, albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu fenomenu doznań, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie
na procesie powstawania i rozpadu fenomenu doznań. Sumując: uświadomienie "oto
doznanie", jest utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje niezależny,
niesplamiony żądzą niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od nowa
skupiony na doznaniach takimi jakimi są.
4.ZJAWISKA, FENOMENY (DHAMMANUPASSANA)
4a. W odniesieniu do Przeszkód (Nivarana)
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A jak mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są?
W przypadku, gdy mnich trwa skupiony na zjawiskach Wyłącznie jako zjawiskach w
odniesieniu do pięciu przeszkód. A jak mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są
w odniesieniu do pięciu przeszkód? Tak jest w przypadku, gdy mnich, gdy jest w nim
pożądanie zmysłowe, obserwuje że: "Jest we mnie pożądanie zmysłowe". Albo kiedy nie
ma pożądania zmysłowego, obserwuje że: "Nie ma we mnie pożądania zmysłowego".
Obserwuje, jak powstaje w nim pożądanie zmysłowe, którego nie było. Obserwuje
porzucenie pożądania zmysłowego które istniało. Obserwuje, że porzucone pożądanie
zmysłowe więcej się nie pojawia.
Albo w przypadku, gdy mnich, gdy jest w nim zła wola, obserwuje że: "Jest we mnie zła
wola". Albo kiedy nie ma złej woli, obserwuje że: "Nie ma we mnie złej woli". Obserwuje,
jak powstaje w nim zła wola, której nie było. Obserwuje porzucenie złej woli która istniała.
Obserwuje, że porzucona zła wola więcej się nie pojawia.
Albo w przypadku, gdy mnich, gdy jest w nim ospałość, obserwuje że: "Jest we mnie
ospałość". Albo kiedy nie ma ospałości, obserwuje że: "Nie ma we mnie ospałości".
Obserwuje, jak powstaje w nim ospałość, której nie było. Obserwuje porzucenie ospałości
która istniała. Obserwuje, że porzucona ospałość więcej się nie pojawia.
Albo w przypadku, gdy mnich, gdy jest w nim niepokój, obserwuje że: "Jest we mnie
niepokój". Albo kiedy nie ma niepokoju, obserwuje że: "Nie ma we mnie niepokoju".
Obserwuje, jak powstaje w nim niepokój, którego nie było. Obserwuje porzucenie niepokoju
który istniał. Obserwuje, że porzucony niepokój więcej się nie pojawia. Albo w przypadku,
gdy mnich, gdy jest w nim niepewność, obserwuje że: "Jest we mnie niepewność". Albo
kiedy nie ma niepewności, obserwuje że: "Nie ma we mnie niepewności". Obserwuje, jak
powstaje w nim niepewność, której nie było. Obserwuje porzucenie niepewności która
istniała. Obserwuje, że porzucona niepewność więcej się nie pojawia.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach Wyłącznie jako
zjawiskach jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony
na procesie powstawania fenomenu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie na procesie
powstawania i rozpadu zjawisk. Sumując: uświadomienie "oto różnorodne zjawiska", jest
utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje niezależny, niesplamiony żądzą
niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach
takimi jakimi są w odniesieniu do pięciu przeszkód.
4b. W odniesieniu do Zespołów Zapału (Khandha)
Również, mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do pięciu
zespołów zapału. A jak mnich trwa skupiony na inicjacjach jako inicjacjach w odniesieniu
do pięciu zespołów zapału? W przypadku, gdy mnich obserwuje: "Oto jest materia, oto jej
powstanie, oto jej zaniknięcie. Oto jest uczucie, oto jego powstanie, oto jego zaniknięcie.
Oto jest percepcja, oto jej powstanie, oto jej zaniknięcie. Oto jest inicjacja, oto jej
powstanie, oto jej zaniknięcie. Oto jest świadomość, oto jej powstanie, oto jej zaniknięcie."
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach Wyłącznie jako
zjawiskach, wewnątrz i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach
Wyłącznie jako zjawiskach jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od
nowa skupiony na procesie powstawania zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie na procesie
powstawania i rozpadu zjawisk. Sumując: uświadomienie "oto różnorodne zjawiska", jest
utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje niezależny, niesplamiony żądzą
niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach
takimi jakimi są w odniesieniu do pięciu zespołów zapału.
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4c. W odniesieniu do Baz Zmysłów (Ayatana)
Również, mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do sześciu
zmysłów. A jak mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do
sześciu zmysłów? W przypadku, gdy mnich obserwuje formy dostępne oku i obserwuje oko
oraz obserwuje przywiązanie powstające w zależności od nich. Obserwuje powstanie
przywiązania którego nie było. Obserwuje porzucenie przywiązania które istniało.
Obserwuje, że porzucone przywiązanie więcej się nie pojawia.
W przypadku, gdy mnich obserwuje formy dostępne uchu i obserwuje ucho oraz obserwuje
przywiązanie powstające w zależności od nich. Obserwuje powstanie przywiązania którego
nie było. Obserwuje porzucenie przywiązania które istniało. Obserwuje, że porzucone
przywiązanie więcej się nie pojawia. W przypadku, gdy mnich obserwuje formy dostępne
nosowi i obserwuje nos oraz obserwuje przywiązanie powstające w zależności od nich.
Obserwuje powstanie przywiązania którego nie było. Obserwuje porzucenie przywiązania
które istniało. Obserwuje, że porzucone przywiązanie więcej się nie pojawia.
W przypadku, gdy mnich obserwuje formy dostępne językowi i obserwuje język oraz
obserwuje przywiązanie powstające w formacje od nich. Obserwuje powstanie przywiązania
którego nie było. Obserwuje porzucenie przywiązania które istniało. Obserwuje, że
porzucone przywiązanie więcej się nie pojawia.
W przypadku, gdy mnich obserwuje formy dostępne ciału i obserwuje ciało oraz obserwuje
przywiązanie powstające w zależności od nich. Obserwuje powstanie przywiązania którego
nie było. Obserwuje porzucenie przywiązania które istniało. Obserwuje, że porzucone
przywiązanie więcej się nie pojawia.
W przypadku, gdy mnich obserwuje formy dostępne intelektowi i obserwuje intelekt oraz
obserwuje przywiązanie powstające w zależności od nich. Obserwuje powstanie
przywiązania którego nie było. Obserwuje porzucenie przywiązania które istniało.
Obserwuje, że porzucone przywiązanie więcej się nie pojawia.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są
wewnątrz i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi
są jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie powstawania fenomenu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu fenomenu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie
na procesie powstawania i rozpadu fenomenu zjawisk. Sumując: uświadomienie "oto
różnorodne zjawiska", jest utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje
niezależny, niesplamiony żądzą niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od
nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do sześciu zmysłów.
4d. W odniesieniu do Czynników Wygaśnięcia (Bojjhanga)
Również, mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do siedmiu
czynników Wygaśnięcia. A jak mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w
odniesieniu do siedmiu czynników Wygaśnięcia? W przypadku, gdy mnich, gdy jest w nim
uważność jako czynnik Wygaśnięcia, obserwuje, że: "Jest we mnie uważność jako czynnik
Wygaśnięcia." Gdy nie ma w nim uważności jako czynnika Wygaśnięcia, obserwuje, że:
"Nie ma we mnie uważności jako czynnika Wygaśnięcia." Obserwuje powstanie uważności
jako czynnika Wygaśnięcia którego nie było. Obserwuje kulminację uważności jako
czynnika Wygaśnięcia który zaistniał.
"Jest we mnie zrozumienie jako czynnik Wygaśnięcia." Gdy nie ma w nim zrozumienia jako
czynnika Wygaśnięcia, obserwuje, że: "Nie ma we mnie zrozumienia jako czynnika
Wygaśnięcia." Obserwuje powstanie zrozumienia jako czynnika Wygaśnięcia którego nie
było.Obserwuje kulminacje zrozumienia jako czynnika Wygaśnięcia który zaistniał.
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"Jest we mnie cierpliwość jako czynnik Wygaśnięcia." Gdy nie ma w nim cierpliwości jako
czynnika Wygaśnięcia, obserwuje, że: "Nie ma we mnie cierpliwości jako czynnika
Wygaśnięcia." Obserwuje powstanie cierpliwości jako czynnika Wygaśnięcia którego nie
było. Obserwuje kulminacje cierpliwości jako czynnika Wygaśnięcia który zaistniał.
"Jest we mnie radość jako czynnik Wygaśnięcia." Gdy nie ma w nim radości jako czynnika
Wygaśnięcia, obserwuje, że: "Nie ma we mnie radości jako czynnika Wygaśnięcia."
Obserwuje powstanie radości jako czynnika Wygaśnięcia którego nie było. Obserwuje
kulminacje radości jako czynnika Wygaśnięcia który zaistniał.
"Jest we mnie łagodność jako czynnik Wygaśnięcia." Gdy nie ma w nim łagodności jako
czynnika Wygaśnięcia, obserwuje, że: "Nie ma we mnie łagodności jako czynnika
Wygaśnięcia." Obserwuje powstanie łagodności jako czynnika Wygaśnięcia którego nie
było. Obserwuje kulminacje łagodności jako czynnika Wygaśnięcia który zaistniał.
"Jest we mnie spokojne skupienie jako czynnik Wygaśnięcia." Gdy nie ma w nim
spokojnego skupienia jako czynnika Wygaśnięcia, obserwuje, że: "Nie ma we mnie
spokojnego skupienia jako czynnika Wygaśnięcia." Obserwuje powstanie spokojnego
skupienia jako czynnika Wygaśnięcia którego nie było. Obserwuje kulminacje spokojnego
skupienia jako czynnika Wygaśnięcia który zaistniał.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są
wewnątrz i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi
są jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie powstawania fenomenu zjawisk. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu fenomenu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie
na procesie powstawania i rozpadu fenomenu zjawisk. Sumując: uświadomienie "oto
różnorodne zjawiska", jest utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje
niezależny, niesplamiony żądzą niczego w świecie. Tak właśnie mnich staje się wciąż od
nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do siedmiu czynników
Wygaśnięcia.
4e. W odniesieniu do Czterech Szlachetnych Prawd (Sacca)
Również, mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do Czterech
Szlachetnych Prawd. A jak mnich trwa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w
odniesieniu do Czterech Szlachetnych Prawd? W przypadku, gdy mnich obserwuje w
obecnej chwili: "Oto cierpienie", doświadczając tego. "Oto powstawanie cierpienia",
doświadczając tego. "Oto ustanie cierpienia", doświadczając tego. "Oto ścieżka wiodąca
do ustania cierpienia", doświadczając tego.
W ten sposób mnich staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są
wewnątrz i na zewnątrz, albo staje się wciąż od nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi
są jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz. Albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie powstawania fenomenu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony na
procesie rozpadu fenomenu zjawisk, albo staje się wciąż od nowa skupiony jednocześnie
na procesie powstawania i rozpadu fenomenu obiektów. Sumując: uświadomienie "oto
różnorodne zjawiska", jest utrzymywane w obszarze jego wiedzy i pamięci. Pozostaje
niezależny, niesplamiony żądzą niczego w świecie Tak właśnie mnich staje się wciąż od
nowa skupiony na zjawiskach takimi jakimi są w odniesieniu do Czterech Szlachetnych
Prawd.
5. ZAKOŃCZENIE
Jeśli ktoś rozwijałby te cztery ustanowienia uważności w ten sposób przez siedem lat,
może mu to przynieść jeden z dwóch owoców: bezpośrednie poznanie tu i teraz, a gdyby
były jakieś pozostałości zapału - bezpowrotność do zradzania.
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[przez sześć lat, pięć lat, cztery lata, miesiące, dni etc...]
Jeśli ktoś rozwijałby te cztery ustanowienia uważności w ten sposób przez siedem dni,
może mu to przynieść jeden z dwóch owoców: bezpośrednie poznanie tu i teraz, a gdyby
były jakieś pozostałości zapału - bezpowrotność do zradzania.
Oto taka jest ta bezpośrednia ku celowi ścieżka, wiodąca ku oczyszczeniu istot, ku
pokonaniu żalu i lamentów, ku zanikowi stresu i przykrości, ku powstaniu wiedzy i ku
Nibbanie. Inaczej mówiąc, te cztery ustanowienia uważności."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego.

1.3.5

Sutta o oddychaniu.
Sutta o oddychaniu.
Anapanasati Sutta, MN.118.
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Savatthi we Wschodnim Klasztorze Miagary
wraz z czcigodnym Sariputtą, czcigodnym Maha Mogallaną, czcigodnym Maha Kassapą,
czcigodnym Maha Kotthitą, czcigodnym Maha Kappiną, czcigodnym Maha Kundą,
czcigodnym Revatą i czcigodnym Anandą oraz wieloma innymi dobrze znanymi Starszymi.
Wówczas to Starsi nauczali i instruowali mnichów. Niektórzy Starsi nauczali i instruowali
dziesięciu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali dwudziestu mnichów, niektórzy
nauczali i instruowali trzydziestu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali czterdziestu
mnichów.
Właściwie pouczeni i poinstruowani nowi mnisi zaczynali zauważać i rozróżniać rzeczy
istotne. Wówczas to, Uposatha dnia piętnastego, nocą pełni księżyca ceremonii Pavarana Błogosławiony zasiadł pod gołym niebem w otoczeniu zgromadzenia mnichów. Obserwując
pogrążone w ciszy zgromadzenie, zwrócił się do nich:
"Mnisi, jestem zadowolony z postepów. Moj umysł jest zadowolony mnisi. Wzmacnia to
upór do zdobywania tego co jeszcze niezdobyte, osiągnięcia tego co jeszcze nieosiągnięte,
urzeczywistnienia tego co jeszcze nieurzeczywistnione. Pozostanę tutaj w Savatti jeszcze
przez miesiąc Białych Lilii Wodnych, czwarty miesiąc pory deszczowej".
Rozeszła się wieść o tym, że Błogosławiony pozostaje w Savatthi przez miesiąc Białych
Lilii Wodnych, czwarty miesiąc pory deszczowej i mnisi z całej okolicy zaczęli ściągać do
Savatthi aby spotkać się z Błogosławionym. Tak więc Starsi nauczali i instruowali
młodszych mnichów jeszcze intensywniej.
Niektórzy Starsi nauczali i instruowali dziesięciu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali
dwudziestu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali trzydziestu mnichów, niektórzy
nauczali i instruowali czterdziestu mnichów. Właściwie pouczeni i poinstruowani nowi mnisi
zaczynali zauważać i rozróżniać rzeczy istotne. Z okazji Uposatha dnia piętnastego pełni
księżyca miesiąca Białych Lilii Wodnych, czwartego miesiąca pory deszczowej,
Błogosławiony zasiadł pod gołym niebem w otoczeniu zgromadzenia mnichów. Obserwując
pogrążone w ciszy zgromadzenie, zwrócił się do nich:
"Mnisi, to zgromadzenie jest wolne od pustego gadania, pozbawione go, utwierdzone. Taka
jest ta społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie. Taki rodzaj zgromadzenia jest
wart darów, opieki, ofiar i szacunku. Bezprecedensowy w świecie obszar zasług - taka jest
ta społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie. Jest to rodzaj zgromadzenia w
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którym mały dar staje się wielkim, a duży staje się nawet większym - taka jest ta
społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie.
Taki rodzaj zgromadzenia który jest w świecie unikalny - taka jest ta społeczność mnichów,
takie jest to zgromadzenie. Taki rodzaj zgromadzenia jest wart najdłuższego nawet do
niego pielgrzymowania.
W tej społeczności są mnisi którzy są prawdziwie święci, których emanacje myślowe
wygasły, którzy osiągnęli pełnię, zrobili co było do zrobienia, pozbyli się ciężaru, osiągnęli
prawdziwy cel, całkowicie zniszczyli kajdany stawania się, uwolnieni przez właściwą
wiedzę - tacy są mnisi w tym zgromadzeniu.
W tej społeczności są mnisi którzy na skutek całkowitego wygaśnięcia pierwszych pięciu
kajdan, zrodzą się w niebach tylko po to aby w pełni uwolnieni nigdy więcej nie powrócić tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy na skutek
całkowitego wygaśnięcia pierwszych trzech kajdan, złagodziwszy pasję, awersję i
niewiedzę powrócą jeszcze tylko raz do tego świata aby wygasić cierpienie - tacy są mnisi
w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy na skutek całkowitego
wygaśnięcia pierwszych trzech kajdan, weszli w strumień Dhammy i z pewnością nigdy
więcej nie powrócą w nieszczęście. Płynący ku przebudzeniu - tacy są mnisi w tym
zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy rozwijają Cztery Ustanowienia
Uważności..., Cztery Właściwe Starania..., Cztery Podstawy Sukcesu..., Pięć Zdolności...,
Pięć Umiejętności..., Siedem Czynników Wygaśnięcia..., Ośmioaspektową Ścieżkę... tacy
są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy rozwijają dobrą wolę...,
współczucie..., wyrozumiałość..., zrównoważenie..., świadomość skalań..., przenikliwość
nietrwałości... tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy
rozwijają uważność oddychania. Kiedy uważność oddychania jest rozwijana i
praktykowana, przynosi dobry owoc, ogromną korzyść. Uważność oddychania kiedy
rozwijana i praktykowana, prowadzi Cztery Ustanowienia Uważności do kulminacji. Cztery
Ustanowienia Uważności kiedy rozwijane i praktykowane, prowadzą Siedem Czynników
Wygaśnięcia do kulminacji. Siedem Czynników Wygaśnięcia, kiedy rozwijane i
praktykowane, wznoszą uwalniającą wiedzę ku kulminacji.
A jak jest uważność oddychania rozwijana i praktykowana aby przyniosła dobry owoc,
ogromną korzyść?
Tak się dzieje, gdy mnich udaje się w odosobnienie, siada że skrzyżowanymi nogami w
cieniu drzewa lub w pustym pomieszczeniu i utrzymując ciało wyprostowane, ustanawia
uważność wokół ust.
Zawsze w pełni świadomy, świadomie wdycha i świadomie wydycha:
Robiąc długi wdech, obserwuje że jest to długi wdech, albo robiąc długi wydech, obserwuje
że jest to długi wydech. Albo robiąc krótki wdech, obserwuje że jest to krótki wdech, albo
robiąc krótki wydech, obserwuje że jest to krótki wydech. Robiąc wdech praktykuje
odczuwanie całego ciała i robiąc wydech praktykuje odczuwanie całego ciała. Robiąc
wdech praktykuje uspokajanie całego ciała i robiąc wydech praktykuje uspokajanie całego
ciała.
Praktykuje wdychanie odczuwając radość oraz praktykuje wydychanie odczuwając radość.
Praktykuje wdychanie odczuwając przyjemność oraz praktykuje wydychanie odczuwając
przyjemność. Praktykuje wdychanie odczuwając inicjacje oraz praktykuje wydychanie
odczuwając inicjacje. Praktykuje wdychanie uspokajając inicjacje oraz praktykuje
wydychanie uspokajając inicjacje. Praktykuje wdychanie odczuwając umysł oraz praktykuje
wydychanie odczuwając umysł. Praktykuje wdychanie zaspokajając umysł oraz praktykuje
wydychanie zaspokajając umysł. Praktykuje wdychanie stabilizując umysł oraz praktykuje
wydychanie stabilizując umysł. Praktykuje wdychanie uwalniając umysł oraz praktykuje
wydychanie uwalniając umysł. Praktykuje wdychanie skupione na niestałości oraz
praktykuje wydychanie skupione na niestałości. Praktykuje wdychanie skupione na
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beznamiętności oraz praktykuje wydychanie skupione na beznamiętności. Praktykuje
wdychanie skupione na zaprzestaniu oraz praktykuje wydychanie skupione na
zaprzestaniu. Praktykuje wdychanie skupione na zaniechaniu oraz praktykuje wydychanie
skupione na zaniechaniu. Oto jak uważność oddychania jest rozwijana i praktykowana aby
przyniosła dobry owoc, ogromną korzyść.
A jak jest uważność oddychania rozwijana i praktykowana, aby doprowadziła Cztery
Ustanowienia Uważności do kulminacji?
Kiedy mnich robi długi wdech, obserwuje że jest to długi wdech, albo robiąc długi wydech,
obserwuje że jest to długi wydech. Albo robiąc krótki wdech, obserwuje że jest to krótki
wdech, albo robiąc krótki wydech, obserwuje że jest to krótki wydech. Robiąc wdech
praktykuje odczuwanie całego ciała i robiąc wydech praktykuje odczuwanie całego ciała.
Robiąc wdech praktykuje uspokajanie inicjacji ciała i robiąc wydech praktykuje uspokajanie
inicjacji ciała. Wówczas, mnich jest skupiony na ciele wewnątrz i na zewnątrz - dbały,
czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do
świata. Mówię wam mnisi, ten wdech i wydech klasyfikuje się jako ciało między ciałami.
Mnich wówczas pozostaje skupiony na ciele wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w
pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.
Kiedy mnich praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając radość, praktykuje wdychanie
i wydychanie odczuwając przyjemność, praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając
inicjacje, praktykuje wdychanie i wydychanie uspokajając inicjacje. Wówczas, mnich jest
skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy,
odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.
Mówię wam mnisi, ta skupiona uwaga skierowana na wdychanie i wydychanie klasyfikuje
się jako uczucie między uczuciami i dlatego mnich wówczas pozostaje skupiony na
uczuciach wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok
pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.
Kiedy mnich praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając umysł, praktykuje wdychanie i
wydychanie zaspokajając umysł, praktykuje wdychanie i wydychanie stabilizując umysł,
praktykuje wdychanie i wydychanie uwalniając umysł. Wówczas, mnich jest skupiony na
umyśle wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok
pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.
Nie powiem że istnieje uważność wdychania i wydychania, kiedy uwaga jest zamącona i
nie ma żadnej czujności. Dlatego mnich pozostaje skupiony na uczuciach wewnątrz i na
zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w
odniesieniu do świata.
Kiedy mnich praktykuje wdychanie i wydychanie skupiony na niestałości, praktykuje
wdychanie i wydychanie skupiony na beznamiętności, praktykuje wdychanie i wydychanie
skupiony na zaprzestaniu, praktykuje wdychanie i wydychanie skupiony na zaniechaniu,
wówczas, mnich jest skupiony na wartościach umysłowych wewnątrz i na zewnątrz - dbały,
czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do
świata.
Ten który widzi jasno, z krytyczną wnikliwością żądze i zmartwienia, ten zapanował nad
zrównoważeniem i dlatego mnich wówczas pozostaje skupiony na uczuciach wewnątrz i na
zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w
odniesieniu do świata. Oto jak uważność oddychania jest rozwijana i praktykowana, aby
doprowadziła Cztery Ustanowienia Uważności do kulminacji.
A jak są Cztery Ustanowienia Uważności rozwijane i praktykowane aby doprowadziły
Siedem Czynników Wygaśnięcia do kulminacji?
Kiedy mnich jest skupiony na ciele wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni
świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata - wówczas
jego uważność jest stabilna i bez skazy. Kiedy uważność jest stabilna i bez skazy,
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wówczas uważność jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich
osiąga kulminację jej rozwoju. Pozostając tak właśnie uważnym, egzaminuje, analizuje i
dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości. Kiedy pozostając tak właśnie uważnym,
egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości, wówczas analiza jakości
jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej
rozwoju.
U tego który egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości,
niesłabnąca wytrwałość może zaistnieć. Kiedy niesłabnąca wytrwałość zaistnieje w kimś
kto egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości, wtedy wytrwałość
jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej
rozwoju. U tego którego wytrwałość zaistniała, ekstaza nie cielesności może zaistnieć.
Kiedy ekstaza nie cielesności zaistnieje w kimś kogo wytrwałość trwa, wtedy ekstaza jako
Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju.
Tego który jest w ekstazie, ciało się uspokaja i umysł się uspokaja. Kiedy ciało i umysł
mnicha w ekstazie się uspokaja, wtedy uspokojenie jako Czynnik Wygaśnięcia może
zaistnieć. Rozwijając je, mnich osiąga kulminację jego rozwoju. Tego który jest spokojny, a
jego ciało wyciszone, umysł osiąga koncentracje. Kiedy umysł mnicha który jest spokojny
a którego ciało jest wyciszone osiąga koncentrację, wtedy koncentracja jako Czynnik
Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju.
Mnich nadzoruje skoncentrowany umysł że zrównoważeniem. Kiedy nadzoruje tak
skoncentrowany umysł że zrównoważeniem, zrównoważenie jako Czynnik Wygaśnięcia
może zaistnieć. Rozwijając je, mnich osiąga kulminację jego rozwoju. Kiedy mnich jest
skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz... (odniesienie, podobnie jak poprzednio).
Kiedy mnich jest skupiony na umyśle wewnątrz i na zewnątrz... (odniesienie, podobnie jak
poprzednio). Kiedy mnich jest skupiony na inicjacjach wewnątrz i na zewnątrz...
(odniesienie, podobnie jak poprzednio). Oto jak Cztery Ustanowienia Uważności rozwijane i
praktykowane, doprowadzają Siedem Czynników Wygaśnięcia do kulminacji.
A jak jest Siedem Czynników Wygaśnięcia rozwijanych i praktykowanych aby doprowadziły
całą wiedzę i uwolnienie do kulminacji?
Tak jest kiedy mnich rozwija uważność jako czynnik oparty na odosobnieniu...,
beznamiętności..., wygaśnięciu, przynoszący zaniechanie. Rozwija on analizę jakości jako
Czynnik Wygaśnięcia..., wytrwałość jako Czynnik Wygaśnięcia..., ekstazę jako Czynnik
Wygaśnięcia..., uspokojenie jako Czynnik Wygaśnięcia..., koncentrację jako Czynnik
Wygaśnięcia..., zrównoważenie jako Czynnik Wygaśnięcia oparty na odosobnieniu...,
beznamiętności..., wygaśnięciu, przynoszący zaniechanie.
Oto jak Siedem Czynników Wygaśnięcia jest rozwijanych i praktykowanych aby
doprowadziły całą wiedzę i uwolnienie do kulminacji."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego.

1.3.6

Sutta o wzburzeniach.
Sutta o wzburzeniach.
Sabbasava Sutta, MN 2.
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Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi, przy gaju Jety, koło
klasztoru Anathapindiki. Tam zwrócił się do mnichów:
"Mnisi!"
"Tak, Panie." - odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony powiedział:
"Mnisi, koniec wzburzeń jest dla tego który wie i widzi, nie dla tego który nie wie i nie widzi.
Dla tego który co wie i widzi? Właściwie skierowaną uwagę i niewłaściwie skierowaną
uwagę.
Kiedy mnich kieruje uwagę niewłaściwie, powstają nowe wzburzenia, a istniejące się
wzmacniają. Kiedy mnich kieruje uwagę właściwie, nie powstają nowe wzburzenia, a
istniejące zostają porzucone. Istnieją wzburzenia które mogą być porzucone dzięki
widzeniu, są też takie które mogą być porzucone dzięki powściągliwości, są też takie które
mogą być porzucone dzięki użyciu, są też takie które mogą być porzucone dzięki
tolerowaniu, są też takie które mogą być porzucone dzięki unikaniu, są też takie które
mogą być porzucone dzięki zniszczeniu, są też takie które mogą być porzucone dzięki
rozwijaniu.
Które wzburzenia mogą być porzucone dzięki widzeniu?
W sytuacji kiedy niepouczony, pospolity człowiek który nie ma szacunku dla szlachetnych,
nie ma pojęcia o ich nauczaniu i dyscyplinie, nie rozróżnia, które rzeczy są warte uwagi, a
które nie są warte uwagi. W tej sytuacji, nie kieruje on uwagi na rzeczy warte uwagi, a
kieruje uwagę na rzeczy niewarte uwagi.
Które to rzeczy nie są warte uwagi, z tych na które skierował uwagę?
Wszystkie te, które kiedy skierował na nie uwagę, wzburzyły w nim niewzburzoną
zmysłowość i wszystkie te, które bardziej wzburzyły już wzburzoną zmysłowość. Te, które
spowodowały że niepowstałe dotychczas wzburzenie trwania powstało, albo powstałe
wzburzenie trwania zostało jeszcze bardziej wzburzone. Te, które spowodowały że
niepowstałe dotychczas wzburzenie ignorowania powstało, albo powstałe wzburzenie
ignorowania zostało jeszcze bardziej wzburzone. To właśnie są rzeczy niewarte uwagi, z
tych na które skierował uwagę.
Które to rzeczy są warte uwagi, z tych na które nie skierował uwagi?
Wszystkie te, które kiedy skierował na nie uwagę, nie wzburzyły w nim niewzburzonej
zmysłowości i wszystkie te, które już wzburzoną zmysłowość zniweczyły. Te, które
spowodowały że niepowstałe dotychczas wzburzenie trwania nie powstało, albo powstałe
wzburzenie trwania zostało zniweczone. Te, które spowodowały że niepowstałe dotychczas
wzburzenie ignorowania nie powstało, albo powstałe wzburzenie ignorowania zostało
zniweczone. To właśnie są rzeczy warte uwagi, z tych na które nie skierował uwagi. Przez
to, że kieruje uwagę na rzeczy niewarte uwagi i przez to, że nie kieruje uwagi na rzeczy
warte uwagi, tak niepowstałe wzburzenia powstają w nim jak i powstałe już wzburzenia
ulęgają zwiększeniu.
Oto jak kieruje on uwagę w sposób niewłaściwy:
"Czy byłem w przeszłości?, czy nie było mnie w przeszłości?, czym byłem w przeszłości?,
jak byłem w przeszłości?, będąc czym, byłem w przeszłości?, czy będę w przyszłości?,
czy nie będzie mnie w przyszłości?, czym będę w przyszłości?, jak będę w przyszłości?,
będąc czym, będę w przyszłości?"
Albo, ma dylemat z teraźniejszością:
"Czy jestem?, czy mnie nie ma?, czym jestem?, jak jestem?, gdzie się zaczynam i gdzie
się kończę?"
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Kiedy tak właśnie niewłaściwie kieruje on uwagę, powstaje w nim jeden z sześciu
poglądów: Pogląd, że 'mam jaźń' powstaje w nim jako prawdziwy i ustabilizowany, albo
pogląd, że 'nie mam jaźni' powstaje w nim jako prawdziwy i ustabilizowany. Pogląd, że
'właśnie dzięki jaźni czuję, że mam jaźń' powstaje w nim jako prawdziwy i ustabilizowany,
albo pogląd, że 'właśnie dzięki jaźni czuję, że nie mam jaźni' powstaje w nim jako
prawdziwy i ustabilizowany, albo pogląd, że 'właśnie dzięki brakowi jaźni czuję, że mam
jaźń' powstaje w nim jako prawdziwy i ustabilizowany. Albo ma jeszcze następujący pogląd:
'ta moja jaźń, to co wie, to co posiada wrażliwość i rozróżnia dobro od zła, to jest moja
dusza, która jest stała, wieczna, nieśmiertelna, niezmienna, i pozostanie taka jak jest na
zawsze.'
To jest gąszcz poglądów, chaszcze poglądów, skrzywienie poglądów, spazmy poglądów i
kajdany poglądów. W kajdanach tych poglądów, niepouczony, pospolity człowiek nie jest
wolny od zradzania, starzenia i śmierci, od żalu, rozpaczy, bólu, stresu i desperacji. Nie
jest wolny - mówię wam - od cierpienia i stresu!
Właściwie pouczony uczeń szlachetnych, który ma dla nich należny szacunek, zna
Nauczanie i Dyscyplinę - rozróżnia rzeczy warte uwagi i te niewarte uwagi. Rozróżniwszy,
nie zważa na rzeczy niewarte uwagi i zważa tylko na rzeczy warte uwagi.
Które to rzeczy nie są warte uwagi, na które nie skierował uwagi?
Wszystkie te, które kiedy by skierował na nie uwagę, wzburzyły by w nim niewzburzoną
zmysłowość i wszystkie te, które bardziej wzburzyły by już wzburzoną zmysłowość. Te,
które spowodowały by że niepowstałe dotychczas wzburzenie trwania powstało by, albo
powstałe wzburzenie trwania zostało by jeszcze bardziej wzburzone. Te, które
spowodowały że niepowstałe dotychczas wzburzenie ignorowania powstało by, albo
powstałe wzburzenie ignorowania zostało by jeszcze bardziej wzburzone. To właśnie są
rzeczy niewarte uwagi, na które nie skierował uwagi.
Które to rzeczy są warte uwagi, na które skierował uwagę?
Wszystkie te, które kiedy skierował na nie uwagę, nie wzburzyły w nim niewzburzonej
zmysłowości i wszystkie te, które już wzburzoną zmysłowość zniweczyły. Te, które
spowodowały że niepowstałe dotychczas wzburzenie trwania nie powstało, albo powstałe
wzburzenie trwania zostało zniweczone. Te, które spowodowały że niepowstałe dotychczas
wzburzenie ignorowania nie powstało, albo powstałe wzburzenie ignorowania zostało
zniweczone. To właśnie są rzeczy warte uwagi z tych na które skierował uwagę. Przez to,
że kieruje uwagę na rzeczy warte uwagi i przez to że nie kieruje uwagi na rzeczy niewarte
uwagi, nowe wzburzenia nie powstają w nim a powstałe już wzburzenia ulęgają
zniweczeniu. Przykłada uwagę prawidłowo:
To jest cierpienie... To jest źródło cierpienia... To jest wygaśnięcie cierpienia... To jest droga
prowadząca do wygaśnięcia cierpienia...
Przykładając uwagę prawidłowo w taki sposób, pozbywa się trzech kajdan: wiary w osobę,
wątpliwości i potrzeby rytuałów religijnych. To właśnie są wzburzenia, które można
zniweczyć dzięki widzeniu.
A które wzburzenia mogą być porzucone dzięki powściągliwości?
W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksje, trwa powściągliwy, panując nad
wzrokiem.
Wzburzenia, niepokój albo rozgorączkowanie które mogły by powstać na bazie wzroku nie
powstają jeśli trwa w powściągliwości panując nad wzrokiem. Podejmuje właściwą refleksję,
trwa powściągliwy, panując nad słuchem. W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje
refleksję, trwa powściągliwy, panując nad słuchem. Wzburzenia, niepokój albo
rozgorączkowanie które mogły by powstać na bazie słuchu nie powstają jeśli trwa w
powściągliwości panując nad słuchem. Podejmuje właściwą refleksję, trwa powściągliwy,
panując nad węchem. W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję, trwa
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powściągliwy, panując nad węchem. Wzburzenia, niepokój albo rozgorączkowanie które
mogły by powstać na bazie węchu nie powstają jeśli trwa w powściągliwości panując nad
węchem. Podejmuje właściwą refleksję, trwa powściągliwy, panując nad smakiem.
W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję, trwa powściągliwy, panując nad
smakiem.
Wzburzenia, niepokój albo rozgorączkowanie które mogły by powstać na bazie smaku nie
powstają jeśli trwa w powściągliwości panując nad smakiem. Podejmuje właściwą refleksję,
trwa powściągliwy, panując nad ciałem. W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje
refleksję, trwa powściągliwy, panując nad ciałem. Wzburzenia, niepokój albo
rozgorączkowanie które mogły by powstać na bazie ciała nie powstają jeśli trwa w
powściągliwości panując nad ciałem. Podejmuje właściwą refleksję, trwa powściągliwy,
panując nad intelektem. W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję, trwa
powściągliwy, panując nad intelektem. Wzburzenia, niepokój albo rozgorączkowanie które
mogły by powstać na bazie intelektu nie powstają jeśli trwa w powściągliwości panując nad
intelektem. Te właśnie nazywamy wzburzeniami które są porzucone dzięki powściągliwości.
A które wzburzenia mogą być porzucone dzięki użyciu?
W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję, używa ubrania po prostu do ochrony
przed chłodem, przed ciepłem, przed insektami, przed wiatrem, słońcem, gadami, po prostu
do okrycia wstydliwych części ciała. Podejmuje właściwą refleksję, używa posiłków nie dla
przyjemności, nie do upicia czy narkotyzowania, nie na zapas, nie dla piękności, ale po
prostu dla przeżycia i przetrwania tego ciała, powstrzymania schorzeń, dla wsparcia
świętego życia, myśląc: 'Zniszczę uczucia głodu i nie stworzę nowych uczuć o obżarstwie.
Przetrwam czysty, żyjąc wygodnie.' Podejmuje właściwą refleksję, używając schronienia po
prostu dla ochrony przed chłodem, przed gorącem, przed insektami, przed wiatrem,
słońcem, gadami, po prostu do ochrony przed warunkami pogodowymi, a nie dla
przyjemności czy separacji. Podejmuje właściwą refleksję, używając lekarstw które służą
do leczenia po prostu do leczenia bólów i chorób które zaistniały, oraz do uwolnienia się od
chorób. Wzburzenia, niepokój albo rozgorączkowanie które mogły by powstać gdyby nie
używał tych rzeczy nie powstaną jeśli ich użyje jak powiedziano. Te właśnie nazywamy
wzburzeniami, które mogą być porzucone dzięki użyciu.
Które wzburzenia mogą być porzucone dzięki tolerowaniu?
W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję i trwa, toleruje zimno i gorąco, głód i
pragnienie, muchy i komary, wiatr i słońce oraz gady. Toleruje złe, niechciane słowa i
uczucia bazujące w ciele które kiedy powstaną są bolesne, rozdzierające, ostre jak noże,
nie do pogodzenia się, przykre i grożą śmiercią. Wzburzenia, niepokój albo
rozgorączkowanie które mogły by powstać gdyby nie tolerował tych rzeczy nie powstaną
jeśli je toleruje jak powiedziano. Te właśnie nazywamy wzburzeniami, które mogą być
porzucone dzięki tolerowaniu.
Które wzburzenia mogą być porzucone dzięki unikaniu?
W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję i trwa, unikając dzikich zwierząt,
węży, wykrotów, cierni, zarośli, przepaści, stromizn, sadzawek, otwartych kanałów.
Właściwie podejmując refleksję, unika siadania w niewłaściwych miejscach, wchodzenia w
niewłaściwe miejsca i związywania się z tego typu niewłaściwymi ludźmi którzy mogli by
spowodować, że jego przyjaciele podejrzewali by że zszedł na złą drogę. Wzburzenia,
niepokój albo rozgorączkowanie które mogły by powstać gdyby nie unikał tych rzeczy nie
powstaną jeśli ich unika jak powiedziano. Te właśnie nazywamy wzburzeniami, które mogą
być porzucone dzięki unikaniu.
Które wzburzenia mogą być porzucone dzięki zniszczeniu?
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W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję i trwa, nie tolerując powstania żadnej
zmysłowej myśli. Porzuca ją, niszczy ją, wyplenia i usuwa ją że swojego doświadczenia.
Kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję i trwa, nie tolerując powstania żadnej myśli o
złej woli. Porzuca ją, niszczy ją, wyplenia i usuwa ją że swojego doświadczenia. Kiedy
mnich właściwie podejmuje refleksję i trwa, nie tolerując powstania żadnej myśli o
okrucieństwie. Porzuca ją, niszczy ją, wyplenia i usuwa ją że swojego doświadczenia.
Właściwie podejmując refleksję, nie toleruje powstałych złych, nierozsądnych myśli.
Porzuca je, niszczy je, wyplenia i usuwa je że swojego doświadczenia. Wzburzenia,
niepokój albo rozgorączkowanie które mogły by powstać gdyby nie zniszczył tych rzeczy
nie powstaną jeśli je zniszczy jak powiedziano. Te właśnie nazywamy wzburzeniami, które
mogą być porzucone dzięki zniszczeniu.
Które wzburzenia mogą być porzucone dzięki rozwojowi?
W sytuacji kiedy mnich właściwie podejmuje refleksję i trwa, rozwija uważność jako czynnik
do Wygaśnięcia, zależny od wycofania, beznamiętności, zaniechania, owocujący zgodą na
rzeczywistość.
Rozwija analizę fenomenów jako czynnik do Wygaśnięcia, zależny od wycofania,
beznamiętności, zaniechania, owocujący zgodą na rzeczywistość. Rozwija wytrwałość jako
czynnik do Wygaśnięcia, zależny od wycofania, beznamiętności, zaniechania, owocujący
zgodą na rzeczywistość. Rozwija ekstazę jako czynnik do Wygaśnięcia, zależny od
wycofania, beznamiętności, zaniechania, owocujący zgodą na rzeczywistość. Rozwija
łagodny spokój jako czynnik do Wygaśnięcia, zależny od wycofania, beznamiętności,
zaniechania, owocujący zgodą na rzeczywistość. Rozwija skupienie jako czynnik do
Wygaśnięcia, zależny od wycofania, beznamiętności, zaniechania, owocujący zgodą na
rzeczywistość. Rozwija równowagę umysłu jako czynnik do Wygaśnięcia, zależny od
wycofania, beznamiętności, zaniechania, owocujący zgodą na rzeczywistość. Wzburzenia,
niepokój albo rozgorączkowanie które mogły by powstać gdyby nie rozwinął tych rzeczy nie
powstaną jeśli je rozwinie jak powiedziano. Te właśnie nazywamy wzburzeniami, które
mogą być porzucone dzięki rozwojowi.
Kiedy te wzburzenia które powinny być porzucone dzięki widzeniu, zostały porzucone
dzięki widzeniu, te które powinny być porzucone dzięki powściągliwości, zostały porzucone
dzięki powściągliwości, te które powinny być porzucone dzięki użyciu, zostały porzucone
dzięki użyciu, te które powinny być porzucone dzięki tolerowaniu, zostały porzucone dzięki
tolerowaniu, te które powinny być porzucone dzięki unikaniu, zostały porzucone dzięki
unikaniu, te które powinny być porzucone dzięki zniszczeniu, zostały porzucone dzięki
zniszczeniu, te które powinny być porzucone dzięki rozwojowi, zostały porzucone dzięki
rozwojowi, wówczas będzie on nazwany mnichem który trwa opanowany, powstrzymawszy
wszystkie wzburzenia. Zniszczył żądze, odrzucił kajdany i poprzez właściwy wgląd w
dumę, zakończył cierpienie i stres."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego.

1.3.7

Sutta o opanowaniu złych myśli.
Sutta o opanowaniu złych myśli.
Vitakkasanthana Sutta MN 20.
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło
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klasztoru Anathapindiki. Tam zwrócił się do mnichów następującymi słowami:
"Mnisi."
"Tak Panie." - odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony przemówił:
"Mnich którego ambicją są wyższe stany umysłu powinien co jakiś czas podjąć refleksję
nad pięcioma rzeczami. Którymi pięcioma?
Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą powstają w
mnichu w trakcie refleksji nad konkretnym tematem, powinien on zmienić temat na inny,
taki który jest związany z tym co dobre i rozsądne. Wówczas złe, nierozsądne myśli
ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jak doświadczony stolarz używa zdrowego drewna dla wybicia i zastąpienia niezdrowego
sęka, powinien mnich podjąć refleksję nad właściwym tematem, aby się pozbyć
niewłaściwych myśli. Wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją
albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i
skoncentruje umysł.
Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą powstają w
mnichu w trakcie refleksji nad nowym tematem który jest rozsądny, powinien on podjąć
refleksję nad bez wartościowością nierozsądnych myśli w następujący sposób: 'Naprawdę
te moje myśli są nierozsądne, naganne i prowadzą do stresu.' Kiedy skrupulatnie rozważy
ujemną stronę tych myśli, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem,
awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i
skoncentruje umysł. Jak pięknie ubrany człowiek który jest przerażony, poniżony i pełen
obrzydzenia ponieważ powieszono mu na szyi martwe ciało węża, psa albo człowieka. Tak
samo mnich w którym nierozsądne myśli powstają bez względu na to że zmienił temat na
rozsądny, powinien podjąć refleksje nad bez wartościowością nierozsądnych myśli w
następujący sposób: 'Naprawdę te moje myśli są nierozsądne, naganne i prowadzą do
stresu.' Kiedy skrupulatnie rozważy ujemną stronę tych myśli, wówczas złe, nierozsądne
myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem
ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w
mnichu w trakcie skrupulatnego rozważania ujemnej strony tych myśli, powinien on
całkowicie odjąć od nich uwagę i przestać o nich myśleć. Kiedy odejmie od nich uwagę i
przestanie o nich myśleć, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem,
awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i
skoncentruje umysł. Jak człowiek o dobrym wzroku wpatrzony w dal, zamyka oczy lub
odwraca wzrok kiedy coś mu zasłania widok. Tak samo mnich w którym nierozsądne myśli
powstają bez względu na to, że podjął on skrupulatne rozważanie ujemnej strony tych
myśli, całkowicie odejmuje od nich uwagę i przestaje o nich myśleć. Kiedy odejmie od nich
uwagę i przestanie o nich myśleć, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z
pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali,
zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w
mnichu, który odjął od nich uwagę i przestał o nich myśleć, powinien podjąć on spokojną
refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli. Kiedy podejmie spokojną
refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli, wówczas złe, nierozsądne
myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem
ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jak szybko idący człowiek który myśli: 'Dlaczego idę szybko? Dlaczego nie idę powoli?' i
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zaczyna iść powoli. Wtedy zaczyna myśleć: 'Dlaczego idę powoli? Dlaczego się nie
zatrzymam?' i zatrzymuje się. Wtedy zaczyna myśleć: 'Dlaczego stoję? Dlaczego nie
usiądę?' i siada. Wtedy zaczyna myśleć: 'Dlaczego siedzę? Dlaczego się nie położę?' i
kładzie się. W ten sposób, porzucając jedną postawę, przyjmuję inną, lepszą. Tak samo
jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w
mnichu, który odjął od nich uwagę i przestał o nich myśleć, powinien podjąć on spokojną
refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli. Kiedy podejmie spokojną
refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli, wówczas złe, nierozsądne
myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem
ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w
mnichu, który podjął spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli,
wtedy z zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do podniebienia powinien powalić,
opanować i zdruzgotać umysł, swoją inteligencją. Kiedy z zaciśniętymi zębami i językiem
przyciśniętym do podniebienia będzie powalać, opanowywać i druzgotać umysł swoją
inteligencją, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą,
ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jak siłacz trzymający słabszego za głowę, gardło czy ramiona może go powalić, opanować
i zdruzgotać, w ten sam sposób mnich z zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do
podniebienia powinien powalić, opanować i zdruzgotać umysł, swoją inteligencją. Kiedy z
zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do podniebienia będzie powalać,
opanowywać i druzgotać umysł swoją inteligencją, wówczas złe, nierozsądne myśli związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem
ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Mnich który doświadcza złych, nierozsądnych myśli - związanych z pragnieniem, awersją
albo ułudą
zmieni temat na inny... podejmie refleksję nad bez wartościowością nierozsądnych myśli...
całkowicie odejmie od nich uwagę i przestanie o nich myśleć... podejmie spokojną refleksję
nad źródłem i eliminacją nierozsądnych myśli... opanuje i zdruzgocze umysł swoją
inteligencją... ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł, zostanie nazwany
mnichem który osiągnął mistrzostwo nad myślami. Taki mnich myśli to co chce i nie myśli
o tym o czym nie chce. Zniszczył żądzę, odrzucił kajdany i poprzez właściwy wgląd w
dumę, zakończył cierpienie i stres."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego.

1.3.8

Sutta o karmie.
Sutta o karmie.
Kamma Sutta, SN XXXV.145.
"Mnisi, będę nauczał o starej i nowej karmie, wygaśnięciu karmy i o ścieżce wiodącej do
wygaśnięcia karmy. Słuchajcie bardzo uważnie, będę mówił.
Co to jest stara karma?
Oko ma być widziane jako stara karma, powstałe z woli i odczuwane. Ucho ma być
widziane jako stara karma, powstałe z woli i odczuwane. Nos ma być widziany jako

© 2012 Andrew Dalek

103

104

Tipitaka

stara karma, powstały z woli i odczuwany. Język ma być widziany jako stara karma,
powstały z woli i odczuwany. Ciało ma być widziane jako stara karma, powstałe z woli i
odczuwane. Umysł ma być widziany jako stara karma, powstały z woli i odczuwany. To
jest nazywane starą karmą.
A co to jest nowa karma?
Co by nie było teraz uczynione z ciałem, mową czy umysłem. To jest nazywane nową
karmą.
A co to jest wygaśnięcie karmy?
Doświadczenie uwolnienia się od karmy cielesnej, słownej czy umysłowej. To jest
nazywane wygaśnięciem karmy.
A jaka jest droga prowadząca do wygaśnięcia karmy?
Oto ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka: właściwe rozumienie, właściwa intencja,
właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa
uważność, właściwe skupienie. To jest nazywane drogą prowadzącą do wygaśnięcia
karmy.
Tak więc mnisi, nauczałem was o starej i nowej karmie, wygaśnięciu karmy i o drodze
wiodącej do wygaśnięcia karmy. To co nauczyciel powinien zrobić dla swoich uczniów,
jeśli zależy mu na ich dobru i z sympatii dla nich, to dla was uczyniłem. Wszędzie
wokoło jest dość ziemi do siedzenia i spokojnych miejsc - praktykujcie skupienia
medytacyjne!
Nie bądźcie nieuważni abyście później nie żałowali. Oto co wam mówię."

1.3.9

Sutta o wejściu w nicość.
Sutta o wejściu w nicość.
Cula-sunnata Sutta, MN 121.
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w Savatthi we Wschodnim Klasztorze,
miejscu matki Migary. Pod wieczór Ananda, wracając z odosobnienia, zbliżywszy się do
Błogosławionego, pokłonił mu się z szacunkiem i usiadł z boku. Siedząc, tak zwrócił się
do Błogosławionego:
"Przy pewnej okazji, gdy Błogosławiony zatrzymał się wśród Sakjów, w mieście Sakjów
zwanym Nagaraka, tam --- twarzą w twarz z Błogosławionym --- twarzą w twarz
dowiedziałem się, usłyszałem to: "Teraz pozostaję całkowicie w siedzibie nicości." Czy
usłyszałem właściwie, zrozumiałem właściwie, przyłożyłem uwagę właściwie,
zapamiętałem właściwie ?"
"Tak, Anando, usłyszałeś właściwie, zrozumiałeś właściwie, przyłożyłeś uwagę
właściwie, zapamiętałeś właściwie. Zarówno teraz, jak i przedtem, pozostaję całkowicie
w siedzibie nicości. Tak jak w tym pałacu matki Migary nie ma słoni, bydła i mar, nie ma
złota i srebra, nie ma grup mężczyzn i kobiet, a jest tylko ta nie-nicość --- pojedynczość
bazująca w społeczności mnichów; Takoż, Anando, mnich --- nie zajmujący się
percepcją wioski, nie zajmujący się percepcją ludzkiej istoty, zajmuje się tylko
pojedynczością bazującą w percepcji natury. Jego umysł znajduje przyjemność, ma
satysfakcję, osiada i zanurza się w swojej percepcji natury. Dostrzega że "Jakiekolwiek
zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji wioski nie są obecne. Jakiekolwiek
zakłócenia bazujące na percepcji istoty ludzkiej nie są obecne. Jest tylko ta odrobina
zakłócenia: pojedynczość bazująca na percepcji natury."
Dostrzega, że "Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji wioski. Tego rodzaju percepcji
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nie ma w percepcji istoty ludzkiej. Jest tylko ta nie-nicość: pojedynczość bazująca na
percepcji natury" .
Tak więc uważa to - za pozbawione tego czego niema. Cokolwiek pozostaje, dostrzega
to jako obecne: "Oto i jest". Tak więc to wejście w nicość, współgra z teraźniejszością,
jest niezaburzone w znaczeniu i czyste.
1. Percepcja ziemi.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja istoty ludzkiej, nie zajmujący się
percepcja natury, zajmuje się pojedynczością bazująca na percepcji ziemi. Jego umysł
znajduje przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się w swej percepcji ziemi. Tak
jak rozciągnięta na stu slupach skora byka, pozbawiona zmarszczek , takoż --- bez
zajmowania się wszystkimi grzbietami i dolinami, wąwozami rzek, połaciami pniaków i
cierni, urwistym nie regularnościom tej ziemi --- zajmuje się pojedynczością bazująca na
percepcji ziemi. Jego umysł znajduje przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się
w swej percepcji ziemi.
Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji istoty
ludzkiej nie są obecne. Jakiekolwiek zakłócenia bazujące na percepcji natury nie są
obecne. Jest tylko ta odrobina zakłócenia: pojedynczość bazująca na percepcji ziemi."
Dostrzega, że "Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji istoty ludzkiej. Tego rodzaju
percepcji nie ma w percepcji natury. Jest tylko ta nie-nicość: pojedynczość bazująca na
percepcji ziemi". Tak więc uważa to - za pozbawione tego, czego nie ma. Cokolwiek
pozostaje, dostrzega to jako obecne: "Oto i jest". Tak więc to wejście w nicość,
współgra z teraźniejszością, jest niezaburzone w znaczeniu i czyste.
2. Nieskończoność przestrzeni.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja natury, nie zajmujący się
percepcja ziemi,
zajmuje się pojedynczością bazująca na percepcji rozmiaru nieskończoności
przestrzeni. Jego umysł znajduje przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się w
swej percepcji wymiaru nieskończoności przestrzeni.
Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji natury nie są
obecne.
Jakiekolwiek zakłócenia bazujące na percepcji ziemi nie są obecne. Jest tylko ta
odrobina zakłócenia: pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru nieskończoności
przestrzeni." Dostrzega, że "Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji natury. Tego
rodzaju percepcji nie ma w percepcji ziemi. Jest tylko ta nie-nicość: pojedynczość
bazująca na percepcji wymiaru nieskończoności przestrzeni". Tak więc uważa to - za
pozbawione tego, czego nie ma. Cokolwiek pozostaje, dostrzega to jako obecne: "Oto i
jest". Tak więc to wejście w nicość, współgra z teraźniejszością, jest niezaburzone w
znaczeniu i czyste.
3. Nieskończoność świadomości.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja ziemi, nie zajmujący się
percepcja wymiaru nieskończoności przestrzeni, zajmuje się pojedynczością bazująca
na percepcji wymiaru nieskończoności świadomości. Jego umysł znajduje przyjemność,
ma satysfakcje, osiada i zanurza się w swej percepcji wymiaru nieskończoności
świadomości.
Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji ziemi nie są
obecne.
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Jakiekolwiek zakłócenia bazujące na percepcji wymiaru nieskończoności przestrzeni nie
są obecne.
Jest tylko ta odrobina zakłócenia: pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru
nieskończoności świadomości." Dostrzega, że "Tego rodzaju percepcji nie ma w
percepcji ziemi. Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru nieskończoności
przestrzeni. Jest tylko ta nie-nicość: pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru
nieskończoności świadomości". Tak więc uważa to - za pozbawione tego, czego nie
ma. Cokolwiek pozostaje, dostrzega to za teraźniejsze: "Oto i jest". Tak więc to wejście
w nicość, współgra z teraźniejszością, jest niezaburzone w znaczeniu i czyste.
4. Pustka.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja wymiaru nieskończoności
przestrzeni, nie zajmujący się percepcja wymiaru nieskończoności świadomości,
zajmuje się pojedynczością bazująca na percepcji wymiaru pustki. Jego umysł znajduje
przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się w swej percepcji wymiaru pustki.
Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji wymiaru
nieskończoności przestrzeni nie są obecne. Jakiekolwiek zakłócenia bazujące na
percepcji wymiaru nieskończoności świadomości nie są obecne. Jest tylko ta odrobina
zakłócenia: pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru pustki." Dostrzega, że "Tego
rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru nieskończoności przestrzeni. Tego
rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru nieskończoności świadomości.
Jest tylko ta nie-nicość: pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru nicości" . Tak
więc uważa to - za pozbawione tego, czego nie ma. Cokolwiek pozostaje, dostrzega to
jako obecne: "Oto i jest". Tak więc to wejście w nicość, współgra z teraźniejszością,
jest niezaburzone w znaczeniu i czyste.
5. Ani percepcja ani brak percepcji.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja wymiaru nieskończoności
świadomości, nie zajmujący się percepcja wymiaru pustki, zajmuje się pojedynczością
bazująca na percepcji wymiaru ani percepcji ani barku percepcji. Jego umysł znajduje
przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się w swej percepcji wymiaru ani
percepcji ani braku percepcji.
Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji wymiaru
nieskończoności świadomości nie są obecne. Jakiekolwiek zakłócenia bazujące na
percepcji wymiaru pustki nie są obecne. Jest tylko ta odrobina zakłócenia:
pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru ani percepcji ani braku percepcji."
Dostrzega, że "Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru nieskończoności
świadomości. Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru pustki. Jest tylko ta
nie-nicość: pojedynczość bazująca na percepcji wymiaru ani percepcji ani braku
percepcji" . Tak więc uważa to za pozbawione czegokolwiek. Cokolwiek pozostaje,
dostrzega to jako obecne: "Oto i jest". Tak więc to wejście w nicość, współgra z
teraźniejszością, jest niezaburzone w znaczeniu i czyste.
6. Bezprzedmiotowa koncentracja.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja wymiaru pustki, nie zajmujący
się percepcja wymiaru ani percepcji ani barku percepcji, zajmuje się pojedynczością
bazująca na percepcji bezprzedmiotowej koncentracji świadomości. Jego umysł
znajduje przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się w swej percepcji
bezprzedmiotowej koncentracji świadomości.
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Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by zaistniały bazujące na percepcji wymiaru
pustki nie są obecne. Jakiekolwiek zakłócenia bazujące na percepcji wymiaru ani
percepcji ani barku percepcji nie są obecne. Jest tylko ta odrobina zakłócenia:
pojedynczość bazująca na percepcji bezprzedmiotowej koncentracji świadomości."
Dostrzega, że "Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru pustki.
Tego rodzaju percepcji nie ma w percepcji wymiaru ani percepcji ani barku percepcji.
Jest tylko ta nie-nicość: to połączone z sześcioma zmysłami, zależne od tego ciała z
życiem jako warunkiem. Tak więc uważa to za pozbawione czegokolwiek. Cokolwiek
pozostaje, dostrzega to jako obecne: "Oto i jest". Tak więc to wejście w nicość,
współgra z teraźniejszością, jest niezaburzone w znaczeniu i czyste.
7. Uwolnienie.
Później, Anando, mnich --- nie zajmujący się percepcja wymiaru pustki, nie zajmujący
się percepcja wymiaru ani percepcji ani barku percepcji, zajmuje się pojedynczością
bazująca na percepcji bezprzedmiotowej koncentracji świadomości. Jego umysł
znajduje przyjemność, ma satysfakcje, osiada i zanurza się w swej percepcji
bezprzedmiotowej koncentracji świadomości.
Dostrzega że "Ta bezprzedmiotowa koncentracja świadomości jest sfałszowana,
mentalnie zainicjowana i uformowana." Dostrzega także że "Cokolwiek jest sfałszowane
i mentalnie zainicjowane i uformowane jest niestałe i poddane wygaśnięciu." Dla niego
--- tak wiedzącego, tak Widzącego --- umysł jest uwolniony z bagna zmysłowości,
bagna stawania się, bagna ignorancji. Wraz z uwolnieniem jest tez i wiedza,
"Uwolniony". Dostrzega że "Zradzenie się zakończyło, święte życie spełniło, zadanie
wykonano. Nie ma nic dalej na tym świecie. Dostrzega że "Jakiekolwiek zakłócenia by
zaistniały bazujące na bagnie zmysłowości... bagnie stawania się... bagnie ignorancji,
są one nieobecne. Jest tylko ta odrobina zakłócenia: to połączone z sześcioma
zmysłami, zależne od tego ciała z życiem jako warunkiem. Dostrzega że "Tego rodzaju
percepcji nie ma w bagnie zmysłowości.... stawania się... ignorancji.
Jest tylko ta nie-nicość: to połączone z sześcioma zmysłami, zależne od tego ciała z
życiem jako warunkiem. Tak więc uważa to, za pozbawione tego czego w tym nie ma.
Cokolwiek pozostaje, dostrzega to jako obecne: "Oto i jest". Tak więc to wejście w
nicość, współgra z teraźniejszością, jest niezaburzone w znaczeniu, czyste --najwyższe i nieporuszone.
Anando, jacykolwiek medytujący czy kapłani którzy w przeszlości weszli i pozostali w
nicości która była czysta, najwyższa i nieporuszona, wszyscy oni weszli i pozostali w
tej samej nicości która jest czysta, najwyższa i nieporuszona. Jacykolwiek medytujący
czy kapłani którzy w przyszłości wejdą i pozostaną w nicość, która będzie czysta,
najwyższa i nieporuszona, wszyscy oni wejdą i pozostaną w tej samej nicości która jest
czysta najwyższa i nieporuszona. Jacykolwiek medytujący czy kapłani, którzy teraz
wchodzą i pozostają w nicości która jest czysta, najwyższa i nieporuszona, wszyscy
oni wchodzą i pozostają w tej samej nicości która jest czysta, najwyższa i
nieporuszona. Dlatego tez Anando powinniście instruować się: "Wejdziemy i
pozostaniemy w nicości która jest czysta, najwyższa i nieporuszona"
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowany, Ananda rozkoszował się słowami
Błogosławionego.
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1.3.10 Sutta o skłonnościach.
Sutta o skłonnościach.
Anusaya Sutta, AN VII.12.
"Mnisi, przez porzucenie i zniszczenie siedmiu skłonności wypełnia się święte życie.
Których siedmiu?
Skłonności do zmysłowego pragnienia, skłonności do awersji, skłonności do opinii,
skłonności do wahania się, skłonności do porównywania, skłonności do stawania się,
skłonności do ignorowania. Poprzez porzucenie i zniszczenie tych siedmiu skłonności
wypełnia się święte życie.
Gdy mnich porzuci skłonność do zmysłowego pragnienia, zniszczy korzenie tej
skłonności, dla niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków
do życia, nie mające szansy na wzrost i przetrwanie.
Gdy mnich porzuci skłonność do awersji, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego
jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające
szansy na wzrost i przetrwanie.
Gdy mnich porzuci skłonność do opinii, zniszczy korzenie tej skłonności, dla niego jest
ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie mające
szansy na wzrost i przetrwanie.
Gdy mnich porzuci skłonność do wahania się, zniszczy korzenie tej skłonności, dla
niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie
mające szansy na wzrost i przetrwanie.
Gdy mnich porzuci skłonność do porównywania, zniszczy korzenie tej skłonności, dla
niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie
mające szansy na wzrost i przetrwanie.
Gdy mnich porzuci skłonność do stawania się, zniszczy korzenie tej skłonności, dla
niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia,nie
mające szansy na wzrost i przetrwanie.
Gdy mnich porzuci skłonność do ignorowania, zniszczy korzenie tej skłonności, dla
niego jest ona niczym wyrwane z ziemi drzewo, pozbawione warunków do życia, nie
mające szansy na wzrost i przetrwanie.
Takiego mnicha nazywany tym, który odciął się od pragnień, odwrócił się od więzów,
oraz - poprzez właściwe porzucenie opinii - położył kres stresowi i cierpieniu.

1.3.11 Sutta o chwili.
Sutta o chwili.
Accharasaoghana Vagga, AN I 51-60.
Mnisi, ten umysł jest świetliście jasny, a zewnętrzne skalania zanieczyszczają go.
Niepouczony, pospolity człowiek nie widzi tego i właśnie dlatego nie może nastąpić
rozwój takiego umysłu. To po pierwsze.
Mnisi, ten umysł jest świetliście jasny kiedy uwolniony od zewnętrznych skalań.
Właściwie pouczony uczeń Szlachetnych widzi to i właśnie dlatego może nastąpić
rozwój takiego umysłu. To po drugie.
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Mnisi, mnich zanurzony we wszechogarniającej dobroci, wolny od długów, nie
zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego
nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się
do tego nieustannie? To po trzecie.
Mnisi, mnich praktykujący wszechogarniającą dobroć, wolny od długów, nie
zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego
nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się
do tego nieustannie? To po czwarte.
Mnisi, mnich rozwijający wszechogarniającą dobroć, wolny od długów, nie zaniedbujący
skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący
o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To
po piąte.
Mnisi, umysł jest najpierwszy w myśleniu źle. Złe myśli rodzą się w tym umyśle i
nieubłaganie stają się złem. To po szóste.
Mnisi, umysł jest najpierwszy w myśleniu dobrze. Dobre myśli rodzą się w tym umyśle i
nieubłaganie stają się dobrem. To po siódme.
Mnisi, nie znam niczego co by bardziej sprzyjało powstawaniu niepowstałego jeszcze
zła i zanikaniu powstałego dobra niż niedbałość. Niedbałemu, niepowstałe zło powstaje,
a powstałe dobro zanika. To po ósme.
Mnisi, nie znam niczego co by skuteczniej tworzyło niepowstałe jeszcze dobro i
wygaszało powstałe zło niż przenikliwość. Przenikliwemu, niepowstałe dobro powstaje,
a powstałe zło zanika. To po dziewiąte.
Mnisi, nie znam niczego co by skuteczniej tworzyło niepowstałe jeszcze zło i
wygaszało powstałe dobro niż lenistwo. Leniowi, niepowstałe zło powstaje, a powstałe
dobro zanika. To po dziesiąte.

1.3.12 Sutta o sześciu zwierzętach.
Sutta o sześciu zwierzętach.
Chappana Sutta, SN XXXV.206
"Mnisi, przypuśćcie, że człowiek z ropiejącą raną poszedłby do błotnistej dżungli. Ostre
źdźbła trawy powbijałyby się w jego stopy; ciernie rozdrapałyby jego ropiejące rany. Z
tego powodu doświadczyłby on jeszcze większego bólu i niezadowolenia. W ten sam
sposób pewien mnich, który poszedł do wioski lub głuszy, spotkał się z kims kto go
skarcił : 'Czcigodny, postępując jak postepuje, podejmując praktyki jak je podejmuje,
jest cierniem nieczystości w tej wiosce.' Rozpoznając taką osobę jako cierń, powinno
się rozumieć powściągliwość i brak powściągliwośći.
"A co to jest brak powściągliwości? W przypadku gdy mnich, widząc formę okiem, jest
opętany przez przyjemne formy, jest odrzucony przez nieprzyjemne formy, pozostaje
bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on,
tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek
niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
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"Słysząc dźwięki uchem, jest opętany przez przyjemne dźwięki, jest odrzucony przez
nieprzyjemne dźwięki, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną
świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez
wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Wąchając zapachy nosem, jest opętany przez przyjemne zapachy, jest odrzucony
przez nieprzyjemne zapachy, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z
ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem,
uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne,
które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Smakując smaki językiem, jest opętany przez przyjemne smaki, jest odrzucony przez
nieprzyjemne smaki, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną
świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez
wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Czując wrażenia dotyku ciałem, jest opętany przez przyjemne wrażenia dotykowe, jest
odrzucony przez nieprzyjemne wrażenia dotykowe, pozostaje bez ustabilizowanej
uważności ciała, z ograniczoną świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym
umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty
mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Poznając idee umysłem, jest opętany przez przyjemne idee, jest odrzucony przez
nieprzyjemne idee, pozostaje bez ustabilizowanej uważności ciała, z ograniczoną
świadomością. Nie rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez
wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Zupełnie jak osoba łapiąc sześć zwierząt pochodzących z różnych miejsc, związałaby
je mocną liną. Łapiąc węża, związałaby go mocną liną. Łapiąc krokodyla... ptaka...
psa... hienę... małpę, związałaby ją mocną liną. Wiążąc je wszystkie mocną liną, i
zawiązując węzeł po środku, urządziłaby za nimi pogoń.
"Wtedy każde z tych sześciu zwierząt, pochodzących z różnych miejsc, ciągnęłoby w
stronę swojego miejsca. Wąż ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę mrowiska.' Krokodyl
ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę wody.' Ptak ciągnąłby, myśląc: 'Polecę w górę, w
powietrze.' Pies ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę do wioski.' Hiena ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę
w stronę kostnicy.' Małpa ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę do lasu.' Wtedy każde z tych
sześciu zwierząt stałoby się wyczerpane, poddałoby się, dałoby się prowadzić temu
które z nich było najsilniejsze. W ten sam sposób oko mnicha, którego uważność
ustalona w ciele jest nierozwinięta, ciągnie w stronę przyjemnych form, gdy
nieprzyjemne formy są odrzucane. Ucho ciągnie w stronę przyjemnych dźwięków... Nos
ciągnie w stronę przyjemnych zapachów... Język ciągnie w stronę przyjemnych
smaków... Ciało ciągnie w stronę przyjemnych odczuć cielesnych... umysł ciągnie w
stronę przyjemnych ideii, gdy nieprzyjemne idee są odrzucane. To mnisi jest brakiem
powściągliwości.
"A co to jest powściągliwość? W przypadku gdy mnich, widząc formę okiem, nie jest
opętany przez przyjemne formy, nie jest odrzucony przez nieprzyjemne formy, pozostaje
z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje
on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek
niekorzystne obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Słysząc dźwięki uchem, nie jest opętany przez przyjemne dźwięki, nie jest odrzucony
przez nieprzyjemne dźwięki, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą
się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym
przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
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bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Wąchając zapachy nosem, jest opętany przez przyjemne zapachy, jest odrzucony
przez nieprzyjemne zapachy, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą
się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym
przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Smakując smaki językiem, jest nie opętany przez przyjemne smaki, nie jest odrzucony
przez nieprzyjemne smaki, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą
się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym
przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Czując wrażenia dotyku ciałem, nie jest opętany przez przyjemne wrażenia dotykowe,
nie jest odrzucony przez nieprzyjemne wrażenia dotykowe, pozostaje z ustabilizowaną
uważnością ciała, z niedającą się zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest,
wolnym umysłem, uwolnionym przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne
obiekty mentalne, które powstały, bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Poznając idee umysłem, nie jest opętany przez przyjemne idee, nie jest odrzucony
przez nieprzyjemne idee, pozostaje z ustabilizowaną uważnością ciała, z niedającą się
zmierzyć świadomością. Rozpoznaje on, tak jak jest, wolnym umysłem, uwolnionym
przez wgląd i wiedzę, kiedy jakiekolwiek niekorzystne obiekty mentalne, które powstały,
bezwzględnie zanikają bez pozostałości.
"Zupełnie jak osoba łapiąc sześć zwierząt pochodzących z różnych miejsc, związałaby
je mocną liną. Łapiąc węża, związałaby go mocną liną. Łapiąc krokodyla... ptaka...
psa... hienę... małpę, związałaby ją mocną liną. Wiążąc je wszystkie mocną liną,
przywiązałaby je do słupa lub pala.
"Wtedy każde z tych sześciu zwierząt, pochodzących z różnych miejsc, ciągnęłoby w
stronę swojego miejsca. Wąż ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę mrowiska.' Krokodyl
ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę w stronę wody.' Ptak ciągnąłby, myśląc: 'Polecę w górę, w
powietrze.' Pies ciągnąłby, myśląc: 'Pójdę do wioski.' Hiena ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę
w stronę kostnicy.' Małpa ciągnęłaby, myśląc: 'Pójdę do lasu.' Wtedy każde z tych
sześciu zwierząt wyczerpalo by się, stałoby lub leżałoby tuż obok słupa lub pala. W ten
sam sposób oko mnicha, którego uważność ustalona w ciele jest rozwinięta, nie ciągnie
w stronę przyjemnych form i nieprzyjemne formy nie są odrzucane. Ucho nie ciągnie w
stronę przyjemnych dźwięków... Nos nie ciągnie w stronę przyjemnych zapachów...
Język nie ciągnie w stronę przyjemnych smaków... Ciało nie ciągnie w stronę
przyjemnych odczuć cielesnych... umysł nie ciągnie w stronę przyjemnych ideii i
nieprzyjemne idee nie są odrzucane. To mnisi jest powściągliwością. Mocny słup lub pal
jest określeniem uważności ustalonej w ciele.
"W ten sposób powinniście się trenować: 'Rozwiniemy uważność ustaloną w ciele.
Będziemy za nią podążać, trzymać ją w cuglach i brać ją za podstawę. Ustabilizujemy
ją, umocnimy i odpowiednio się nią będziemy zajmować.' W ten sposób powinniście się
trenować."

1.3.13 Sutta o płonięciu.
Sutta o płonięciu.
Adittam Sutta, SN IV 19-20.
Oto co usłyszałem:
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Kiedy Błogosławiony przebywał w Gaya wraz z tysiącem mnichów, zwrócił się do nich
następującymi słowami:
"Mnisi, wszystko płonie. Czym jest to wszystko co płonie?
Oko, ucho, nos, język, ciało i umysł płoną! Formy, dźwięki, zapachy, smaki, wrażenia
cielesne i stany umysłowe też płoną! Jakiekolwiek świadomości widzenia, słyszenia,
powonienia, smaku, ciała i umysłu też płoną! Jakiekolwiek zetknięcia oka, ucha, nosa,
języka, ciała i umysłu też płoną! Jakiekolwiek uczucia powstałe wskutek kontaktu oka,
ucha, nosa, języka, ciała i umysłu, czy to przyjemne, nieprzyjemne czy neutralne, one
także płoną! Jak płoną? Mówię wam: spalają się ogniem pożądania, nienawiści i
zagubienia, narodzin, starzenia, śmierci, smutku, żalu, bólu, niezadowolenia i
desperacji.
Widzącego to, mnisi, właściwie poinstruowanego ucznia szlachetnych napawa wstrętem
oko, ucho, nos, język, ciało i umysł. Napawają go wstrętem formy, dźwięki, zapachy,
smaki, wrażenia cielesne i stany umysłowe. Napawają go wstrętem jakiekolwiek
świadomości widzenia, słyszenia, powonienia, smaku, ciała i umysłu. Napawają go
wstrętem jakiekolwiek zetknięcia oka, ucha, nosa, języka, ciała i umysłu, i jakiekolwiek
odczucia, czy to przyjemne, nieprzyjemne czy neutralne, powstałe wskutek kontaktu
oka, ucha, nosa, języka, ciała i umysłu. Również, napawają go niepokojem, wstrętem,
obrzydzeniem, odrazą i przerażeniem!
Rozumiejąc to, inteligentny uczeń wypełnia się wstrętem do tego wszystkiego. Będąc
pełnym wstrętu, pozbywa się złudzeń. Wyzbycie się złudzeń rozluźnia umysł.
Wyswobodzony umysł jest nieporuszony. Będąc całkowicie niewzruszonym - przebudza
się w tym właśnie momencie, natychmiast pojmując: ten umysł jest wyzwolony na
zawsze! Zradzanie dobiegło kresu, szlachetne życie wypełniło się, stało się to co miało
się stać, nie ma już nic ponad to."
To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami
Błogosławionego. Kiedy wyjaśnianie miało miejsce, umysły tysiąca mnichów zostały w
pełni uwolnione poprzez brak zapału.

1.3.14 Sutta o strzale.
Sutta o strzale.
Sallatha Sutta,SN XXXVI.6.
"Mnisi, niepouczony, pospolity człowiek doświadcza przyjemnych uczuć, bolesnych
uczuć, ani-przyjemnych-ani-bolesnych uczuć. Pouczony uczeń szlachetnych również
doświadcza przyjemnych uczuć, bolesnych uczuć, ani-przyjemnych-ani-bolesnych
uczuć. Jakaż jest więc różnica między pouczonym uczniem szlachetnych, a
niepouczonym, pospolitym człowiekiem?
Doświadczając bolesnego uczucia, niepouczony pospolity człowiek smuci się,
lamentuje, pogrąża w żalu i bije się w piersi. Doświadcza więc dwóch uczuć:
związanego z ciałem i towarzyszącego doznaniu. Tak jak człowiek, który został
ugodzony jedną strzałą, a zaraz potem kolejną - doświadczy uczuć spowodowanych
przez dwie strzały. Podobnie niepouczony, pospolity człowiek doświadczając bolesnego
uczucia, smuci się, lamentuje, pogrąża w żalu i bije się w piersi doświadczając dwóch
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uczuć - związanego z ciałem i towarzyszącego doznaniu.
Dotknięty tym bolesnym uczuciem, niepouczony człowiek sprzeciwia się. Na skutek
sprzeciwu dochodzi do głosu tendencja do pozbycia się bolesnego uczucia. Dotknięty
tym bolesnym uczuciem zwraca się ku przyjemnościom zmysłowym. Dlaczego?
Bowiem niepouczony pospolity człowiek, mnisi, nie zna innej ucieczki od bólu, niż w
zmysłowe przyjemności. Powstaje w nim tendencja do pożądania przyjemnych uczuć.
Nie zna on, zgodnego z faktami, powstawania i zaniku tych uczuć, nie zna ich pokus,
ani wad, nie zna od nich ucieczki. Przez brak tej wiedzy, powstaje w nim tendencja do
ignorowania uczuć ani-przyjemnych-ani-bolesnych. Kiedy więc doświadcza przyjemnych
uczuć, bolesnych uczuć, ani-przyjemnych-ani-bolesnych uczuć, czuje się z nimi
związany. Takiego zwę niepouczonym, pospolitym człowiekiem. Jest on bowiem
związany narodzinami, starzeniem się i śmiercią. Związany smutkiem, lamentem,
bólem, rozpaczą i nieszczęściem. Jest związany cierpieniem, oto co oznajmiam.
Lecz mnisi, kiedy właściwie pouczony uczeń szlachetnych doświadcza bolesnego
uczucia, nie smuci się, nie lamentuje, nie pogrąża się w żalu i nie bije się w piersi.
Doświadcza więc jednego uczucia - związanego z ciałem, ale nie towarzyszącego
doznaniu. Tak jak człowiek, który został ugodzony jedną strzałą - doświadczy uczucia
spowodowanego przez jedną strzałę. Podobnie właściwie pouczony uczeń szlachetnych
doświadczając bolesnego uczucia, nie smuci się, nie lamentuje, nie pogrąża się w żalu
i nie bije się w piersi doświadczając tylko jednego uczucia - związanego z ciałem. Ale
nie doświadczając uczucia towarzyszącego doznaniu.
Dotknięty tym bolesnym uczuciem, właściwie pouczony uczeń szlachetnych nie
sprzeciwia się. Pod wpływem bólu nie powstaje w nim tendencja do pozbycia się
bolesnego uczucia. Dotknięty tym bolesnym uczuciem nie szuka radości w
przyjemnościach zmysłowych. Dlaczego? Bowiem właściwie pouczony uczeń
szlachetnych mnisi, zna inną ucieczkę od bólu, niż w zmysłowe przyjemności. Nie
powstaje w nim tendencja do pożądania przyjemnych uczuć. Zna on, zgodne z faktami,
powstawanie i zanik tych uczuć, zna ich pokusy i wady, zna od nich ucieczkę. Dzięki
tej wiedzy, nie powstaje w nim tendencja do ignorowania uczuć ani-przyjemnych-anibolesnych. Kiedy więc doświadcza przyjemnych uczuć, bolesnych uczuć, aniprzyjemnych-ani-bolesnych uczuć, nie czuje się z nimi związany. Takiego nazywam
właściwie pouczonym uczniem szlachetnych. Nie jest on bowiem związany
narodzinami, starzeniem się i śmiercią. Nie jest związany smutkiem, lamentem, bólem,
rozpaczą i nieszczęściem. Nie jest związany cierpieniem, oto co oznajmiam.
To właśnie, o mnisi, jest różnica między właściwie pouczonym uczniem szlachetnych, a
niepouczonym pospolitym człowiekiem."

1.3.15 Sutta o niepouczonych.
Sutta o niepouczonych.
Assutavato Sutta, SN XII.61
Oto co usłyszałem:
Pewnego razu gdy Błogosławiony przebywał w pobliżu Savatthi, w klasztorze
ofiarowanym przez Anathapindikę, tak zwrócił się do mnichów: "Mnisi, może się
zdarzyć, że niepouczona pospolita osoba wyzbędzie się tego ciała, złożonego z
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czterech elementów, może się od niego odwrócić, stracić zainteresowanie i być od niego
wolna. Z jakiego powodu? Ponieważ wzrost i rozpad tego ciała złożonego z czterech
elementów są widoczne. Dlatego niepouczona pospolita osoba może się od niego
odwrócić, stracić zainteresowanie i być od niego wolna.
Mnisi, nie ma jednak powodu aby niepouczona pospolita osoba mogła się odwrócić,
stracić zainteresowanie i być wolna od tego co nazwane jest 'doznaniem', 'umysłem' lub
'świadomością'. Niepouczona pospolita osoba nie jest w stanie się od tego odwrócić,
stracić zainteresowania i być od tego wolna. Z jakiego powodu? Przez długi czas
niepouczona pospolita osoba rozkoszowała się tym, uznawała z zapałem za swoje,
twierdząc "To jestem ja, oto czym jestem, to jest moja dusza." Dlatego niepouczona
pospolita osoba, nie jest w stanie się od tego odwrócić, stracić zainteresowanie i być od
tego wolna.
Byłoby lepiej, gdyby niepouczona pospolita osoba, uważała ciało złożone z czterech
elementów za siebie, nie umysł. Z jakiego powodu? Ponieważ to ciało złożone z
czterech elementów widzimy jako trwające przez jeden rok, dwa lata, trzy, cztery, pięć,
dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sto lat i nawet więcej. Ale
to co nazwane jest 'doznaniem', 'umysłem' lub 'świadomością' wzrasta dzień i noc jako
jedna rzecz, a zanika jako inna. Zupełnie niczym małpa, huśtająca się przez dzicz lasu,
łapie gałąź. Puszczając jedną, łapie inną. Puszczając tą, łapie inną. Puszczając i tą,
łapie jeszcze inną. W ten sam sposób, to co jest nazwane 'doznaniem', 'umysłem' lub
'świadomością' wzrasta dzień i noc jako jedna rzecz, a zanika jako inna.
Pouczony uczeń szlachetnych, właściwie podejmuje refleksję nad naturą
uwarunkowanego współpowstawania:
Kiedy to jest, jest i tamto.
Z powstaniem tamtego, to powstaje.
Kiedy tego nie ma, nie ma i tamtego.
Z wygaśnięciem tego, wygasa i tamto.
Tak więc z niewiedzą jako warunkiem, powstają inicjacje. Z inicjacjami jako warunkiem
powstaje świadomość. Ze świadomością jako warunkiem powstaje psychika wraz z
materią. Z psychiką wraz z materią jako warunkiem powstaje sześć sfer zmysłowych. Z
sześciorgiem sfer zmysłowych jako warunkiem powstaje kontakt. Z kontaktem jako
warunkiem powstaje uczucie. Z uczuciem jako warunkiem powstaje pragnienie. Z
pragnieniem jako warunkiem powstaje zapał. Z zapałem jako warunkiem powstaje bycie.
Z byciem jako warunkiem powstaje zrodzenie. Ze zrodzeniem jako warunkiem powstaje
starzenie i śmierć; jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz.
Oto jak powstaje ta cała masa cierpienia.
A więc z całkowitym wygaśnięciem niewiedzy, zanikają inicjacje. Z wygaśnięciem
inicjacji zanika świadomość. Z wygaśnięciem świadomości zanika psychika wraz z
materią. Z wygaśnięciem psychiki wraz z materią zanika sześć sfer zmysłowych. Z
wygaśnięciem sześciu sfer zmysłowych zanika kontakt. Z wygaśnięciem kontaktu
zanikają uczucia. Z wygaśnięciem uczuć zanikają pragnienia. Z wygaśnięciem pragnień
zanika bycie. Z wygaśnięciem bycia zanika zradzanie. Z wygaśnięciem zradzania zanika
starzenie i śmierć jak również żal i płacz, ból, smutek i rozpacz.
Oto jak zanika ta cała masa cierpienia.
Widząc to, pouczony uczeń szlachetnych odwraca się od formy, odwraca się od uczuć,
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percepcji, inicjacji, a nawet od świadomości. Odkładając je, jest uwolniony. Wraz z
uwolnieniem, jest wiedza pełnego wyzwolenia. Wtedy wie, że 'zradzanie zostało
zniszczone, żyję święte życie, wszystko zostało dokonane. Nie ma już żadnych
życzeń.'"

1.3.16 Rozmowa w klasztorze mniszek.
Rozmowa w klasztorze mniszek.
Bhikkhunupassaya Sutta, SN XLVII.10
Czcigodny Ananda obudziwszy się wcześnie rano, ubrał się, wziął miskę i poszedł do
pewnego klasztoru dla mniszek. Usiadł na przygotowanym dla niego miejscu. Kilka
mniszek zbliżyło się do czcigodnego Anandy, pokłoniły mu się i usiadły z boku. Siedząc
tak rzekły do czcigodnego Anandy: "Jest tutaj, czcigodny Anando, pewna liczba
mniszek, trwająca niezachwianie oparta na Czterech Ustanowieniach Uważności. Ich
zrozumienie rzeczywistości staje się pogłębione i bardziej wysublimowane.
"To prawda, siostry, to prawda." - odpowiedział Ananda - "Siostry, mnich czy mniszka,
ktokolwiek trwa niezachwianie oparty na Czterech Ustanowieniach Uważności, jego
zrozumienie rzeczywistosci z pewnością stanie się pogłębione i bardziej
wysublimowane."
Wówczas czcigodny Ananda, pouczywszy mniszki odnośnie Dhammy, uwydatniając
korzyści płynące z Dhammy, unaoczniając jaki entuzjazm i spełnienie jest efektem
praktykowania Dhammy, na koniec wstał i opuścił klasztor mniszek. Udał się do
Savatthi po jedzenie, a później poszedł do miejsca w którym przebywał Błogosławiony.
Oddał cześć Błogosławionemu i usiadłszy z boku, zwrócił się do Błogosławionego tymi
słowami:
"Czcigodny Panie, obudziwszy się wcześnie rano, ubrałem się, wziąłem miskę i
poszedłem do pewnego klasztoru dla mniszek. Usiadłem na przygotowanym dla mnie
miejscu. Kilka mniszek zbliżyło się do mnie, pokłoniły mi się i usiadły z boku. Siedząc
tak rzekły do mnie: "Jest tutaj, czcigodny Anando, pewna liczba mniszek, trwająca
niezachwianie oparta na Czterech Ustanowieniach Uważności. Ich zrozumienie
rzeczywistosci staje się głebsze i bardziej wysublimowane."
"To prawda, siostry, to prawda." - odpowiedział Ananda - "Siostry, mnich czy mniszka,
ktokolwiek trwa niezachwianie oparty na Czterech Ustanowieniach Uważności, jego
zrozumienie rzeczywistosci z pewnością stanie się pogłębione i bardziej
wysublimowane."
"To prawda, Anando, to prawda." - odpowiedział Błogosławiony - "Anando, mnich czy
mniszka, ktokolwiek trwa niezachwianie oparty na Czterech Ustanowieniach Uważności,
jego zrozumienie rzeczywistosci z pewnością stanie się pogłębione i bardziej
wysublimowane.
Jakie są Cztery Ustanowienia Uważności? W tej Dhammie, Anando, mnich trwa w
niezachwianej uważności swojego ciała; robi to pilnie, umiejętnie, świadomie. Oddala od
siebie chcenie oraz niechcenie do pięciu zespołów zapału. W mnichu, który spoczywa w
kontemplacji swojego ciała jako obiektu, powstają różnorakie odczucia; czasem
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nieprzyjemne jak ból i przykre doświadczenia, lub pojawia się ospałość umysłu, lub
pojawiają się różnorakie rozproszenia poza ciałem. Wtedy, Anando, taki mnich powinien
pokierować swój umysł na obiekt przynoszący satysfakcję. Mnich, który tak poprowadzi
umysł, odczuwa zadowolenie. Z takiego zadowolenia rodzi się radość. Gdy umysł jest
radosny, mnich odpręża się. Tak zradza się błogość. Doświadczając satysfakcji umysł
staje się skoncentrowany. Mnich rozważa: "Cel, dla którego ukierunkowałem mój umysł
został osiągnięty. Teraz wycofam się z wyobrażenia obiektu przynoszącego
satysfakcję." Tak też się dzieje, mnich wycofuje się i nie myśli dłużej o tym obiekcie.
Rozumuje on w ten sposób: "Nie myślę już o tym, nie myślę też o niczym innym.
Uważnie powracam do pierwotnego obiektu uważności którym jest ciało, będąc
zadowolonym i skoncentrowanym."
Tak samo, Anando, mnich trwa w niezachwianej uważności uczuć; robi to pilnie,
umiejętnie, świadomie. Oddala od siebie chcenie oraz niechcenie do pięciu zespołów
zapału. W mnichu, który spoczywa w kontemplacji uczuć jako obiektu, powstają
różnorakie odczucia; czasem nieprzyjemne jak ból i przykre doświadczenia, lub pojawia
się ospałość umysłu, lub pojawiają się różnorakie rozproszenia poza ciałem. Wtedy,
Anando, taki mnich powinien pokierować swój umysł na obiekt przynoszący satysfakcję.
Mnich, który tak poprowadzi umysł, odczuwa zadowolenie. Z takiego zadowolenia rodzi
się radość. Gdy umysł jest radosny, mnich odpręża się. Tak zradza się błogość.
Doświadczając satysfakcji umysł staje się skoncentrowany. Mnich rozważa: "Cel, dla
którego ukierunkowałem mój umysł został osiągnięty. Teraz wycofam się z wyobrażenia
obiektu przynoszącego satysfakcję." Tak też się dzieje, mnich wycofuje się i nie myśli
dłużej o tym obiekcie. Rozumuje on w ten sposób: "Nie myślę już o tym, nie myślę też
o niczym innym. Uważnie powracam do pierwotnego obiektu uważności którym są
uczucia, będąc zadowolonym i skoncentrowanym."
Tak samo, Anando, mnich trwa w niezachwianej uważności doznań; robi to pilnie,
umiejętnie, świadomie. Oddala od siebie chcenie oraz niechcenie do pięciu zespołów
zapału. W mnichu, który spoczywa w kontemplacji doznań jako obiektu, powstają
różnorakie odczucia; czasem nieprzyjemne jak ból i przykre doświadczenia, lub pojawia
się ospałość umysłu, lub pojawiają się różnorakie rozproszenia poza ciałem. Wtedy,
Anando, taki mnich powinien pokierować swój umysł na obiekt przynoszący satysfakcję.
Mnich, który tak poprowadzi umysł, odczuwa zadowolenie. Z takiego zadowolenia rodzi
się radość. Gdy umysł jest radosny, mnich odpręża się. Tak zradza się błogość.
Doświadczając satysfakcji umysł staje się skoncentrowany. Mnich rozważa: "Cel, dla
którego ukierunkowałem mój umysł został osiągnięty. Teraz wycofam się z wyobrażenia
obiektu przynoszącego satysfakcję." Tak też się dzieje, mnich wycofuje się i nie myśli
dłużej o tym obiekcie. Rozumuje on w ten sposób: "Nie myślę już o tym, nie myślę też
o niczym innym. Uważnie powracam do pierwotnego obiektu uważności którym są
doznania, będąc zadowolonym i skoncentrowanym."
Tak samo, Anando, mnich trwa w niezachwianej uważności zjawisk; robi to pilnie,
umiejętnie, świadomie. Oddala od siebie chcenie oraz niechcenie do pięciu zespołów
zapału. W mnichu, który spoczywa w kontemplacji zjawisk jako obiektu, powstają
różnorakie odczucia; czasem nieprzyjemne jak ból i przykre doświadczenia, lub pojawia
się ospałość umysłu, lub pojawiają się różnorakie rozproszenia poza ciałem. Wtedy,
Anando, taki mnich powinien pokierować swój umysł na obiekt przynoszący satysfakcję.
Mnich, który tak poprowadzi umysł, odczuwa zadowolenie. Z takiego zadowolenia rodzi
się radość. Gdy umysł jest radosny, mnich odpręża się. Tak zradza się błogość.
Doświadczając satysfakcji umysł staje się skoncentrowany. Mnich rozważa: "Cel, dla
którego ukierunkowałem mój umysł został osiągnięty. Teraz wycofam się z wyobrażenia
obiektu przynoszącego satysfakcję." Tak też się dzieje, mnich wycofuje się i nie myśli
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dłużej o tym obiekcie. Rozumuje on w ten sposób: "Nie myślę już o tym, nie myślę też
o niczym innym. Uważnie powracam do pierwotnego obiektu uważności którym są
zjawiska, będąc zadowolonym i skoncentrowanym. W taki sposób Anando, medytuje
się zmieniając obiekt medytacji."
Anando, a jak jest medytacja praktykowana bez zmieniania obiektu koncentracji?
Anando, gdy umysł nie jest nakierowany na zewnętrzne zjawiska, mnich wie: "Mój
umysł nie jest kierowany na zewnętrzne zjawiska". Wie też: "Niezależnie od czasu,
będąc całkowicie wolnym, skoncentrowanym, nie kieruję umysłu na zewnętrzne
zjawiska." Rozumie: "Trwam w niezachwianej uważności swojego
ciała......uczuć.......doznań......zjawisk; robię to pilnie, umiejętnie, świadomie,
pozostając zadowolonym i skoncentrowanym. W taki sposób Anando, medytacja jest
praktykowana bez ukierunkowanej koncentracji na obiekcie.
W ten sposób nauczyłem cię Anando jak praktykować medytację ukierunkowując
koncentrację na obiekcie, a także nauczyłem cię jak praktykować medytację bez
ukierunkowania koncentracji na obiekcie. Tathagata robi to że współczucia dla swoich
uczniów oraz dla ich dobra. Tu są korzenie drzew, tam miejsca odosobnione - usiądź i
medytuj. Nie bądź leniwy. Nie bądź tym, który później będzie żałował. To powiedział
Błogosławiony. Usatysfakcjonowany, czcigodny Ananda rozkoszował się słowami
Błogosławionego.

1.3.17 Sutta o bramanie Unnabha.
Sutta o bramanie Unnabha.
Brahmana Sutta, SN 51.15.
Kiedy Czcigodny Ananda przebywał w Kosambi, w parku Ghosity, odwiedził go braman
Unnabha. Po przybyciu pozdrowił go i po wymianie grzeczności usiadł z boku. Usiadłszy,
tak zwrócił się do czcigodnego Ananady:
"Czcigodny Anando, jaki jest cel świętego życia wiedzionego wśród wyznawców ascety
Gotamy?"
"Bramanie, wyzbycie się pragnień jest celem świętego życia."
"Czcigodny Anando, czy jest droga, praktyka zmierzająca do wyzbycia się tych pragnień?"
"Tak bramanie, jest taka droga, taka praktyka która prowadzi do wyzbycia się tych
pragnień."
"Czcigodny Anando, co to za droga, jaka to praktyka prowadzi do wyzbycia się tych
pragnień?"
"Bramanie, tak się dzieje kiedy mnich rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w
skoncentrowaniu na zamiarze, rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w
skoncentrowaniu na aktywności, rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w
skoncentrowaniu na świadomości, rozwija Bazę Sukcesu która ma podstawę w
skoncentrowaniu na rozumieniu."
"Jeśli tak czcigodny Anando, to nie ma temu końca. Nie można się wyrzec pragnienia pragnąc tego konkretnie wyrzeczenia!"
"Jeśli tak sądzisz, tedy bramanie, pozwól mi zadać ci kilka pytań i odpowiedz jak uważasz:
Jak myślisz bramanie, czy najpierw miałeś taki zamiar, żeby pójść do parku, a kiedy już
byłeś w parku ten zamiar wygasł?"
"Właśnie tak."
"Czy nie miałeś najpierw tej energii, żeby pójść do parku, a kiedy już byłeś w parku to ta
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szczególna energia wygasła?"
"Właśnie tak."
"Czy nie miałeś najpierw świadomości, że idziesz do parku, a kiedy już byłeś w parku to ta
szczególna świadomość wygasła?"
"Właśnie tak."
"Czy nie miałeś najpierw rozumienia, że idziesz do parku, a kiedy już byłeś w parku, to
szczególne rozumienie wygasło?"
"Właśnie tak."
"Właśnie tak jest również z Arachantem, który zniszczył skalania, wypełnił zamiar, dokonał
dzieła, odłożył ciężar, osiągnął prawdziwy cel, zupełnie zniszczył stawanie się i osiągnął
wyzwolenie przez wiedzę. Poprzednio istniejące pragnienie osiągnięcia stanu Arachanta,
po osiągnięciu stanu Arachanta wygasło. Poprzednio istniająca energia osiągania stanu
Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasła. Poprzednio istniejaca świadomość
osiągania stanu Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasła. Poprzednio istniejące
rozumienie osiągania stanu Arachanta, po osiągnięciu stanu Arachanta wygasło.
Więc jak myślisz bramanie, to ma swój koniec, czy też nie ma końca?"
"Masz rację Anando, to ma swój koniec. Wspaniale czcigodny Anando, wspaniale! Zupełnie
jakby ktoś postawił coś co było przewrócone, ukazał coś co było ukryte, wskazał droge
komuś kto był zagubiony, albo wniósł lampe w ciemność, tak że mozna wszystko samemu
zobaczyć. Tak właśnie czcigodny Ananda wszystko wyjaśnił tym rozumowaniem i
przykładami.
Przyjmuję schronienie w Gotamie, przyjmuję schronienie w jego Nauczaniu i w
Zgromadzeniu mnichów. Uważaj mnie czcigodny Anando za świeckiego wyznawcę, który
znalazł schronienie od dzisiaj na całe życie."

1.3.18 Sutta o sześciu.
Sutta o sześciu.
Adhigama Sutta, AN 6.8.5
Z tymi sześcioma mnisi, mnich nie jest w stanie ani osiągnąć nieosiągniętego dobra, ani
rozwinąć już osiągniętego. Z którymi sześcioma?
Oto mnisi, mnich nie ma właściwej umiejętności do osiągania, nie ma właściwej
umiejętności do wyzbywania się, nie ma właściwej umiejętności w używaniu, nie
przedsiębierze zamiaru osiągnięcia tego dobrego które jeszcze nie zostało osiągnięte, nie
zabezpiecza dobra, nie czyni wytrwałego wysiłku. Zaiste, z tymi sześcioma, mnich nie jest
w stanie ani osiągnąć nieosiągniętego jeszcze dobra, ani rozwijać tego które już osiągnął.
Z tymi sześcioma, mnisi, mnich jest w stanie osiągnąć nieosiągnięte jeszcze dobro, bądź
rozwinąć już osiągnięte dobro. Z którymi sześcioma?
Oto mnisi, mnich posiada właściwą umiejętność do osiągania, posiada właściwą
umiejętność do wyzbywania się, posiada właściwą umiejętność do używania,
przedsiębierze zamiar osiągnięcia tego dobrego które jeszcze nie zostało osiągnięte,
zabezpiecza dobro, czyni wytrwały wysiłek.
Zaiste, z tymi sześcioma, mnich jest w stanie osiągnąć nieosiągnięte jeszcze dobro i
rozwijać to które już osiągnął.
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1.3.19 Sutta o schronieniu.
Sutta o schronieniu.
Gopakamoggallaana Sutta, MN III.I.8.
Oto co usłyszałem
Było to zaraz po odejściu Błogosławionego, gdy czcigodny Ananda przebywał w
schronieniu wiewiórek w Rajaha, w Bambusowym Gaju. Wówczas to król Magadhy,
Ajaatasattu, syn Vedehasa, fortyfikował Raajagahę, obawiając się napaści że strony króla
Pajjoty. Czcigodny Ananda obudziwszy się wcześnie rano, ubrał się, wziął miskę i poszedł
do Raajagaha żebrać o pożywienie. Wtedy uzmysłowił sobie; jest zbyt wcześnie aby iść do
Rajagaha po pożywienie, może zatem wstąpiłbym do miejsca pracy bramana
Gopakamoggallaany. Tak więc wstąpił do miejsca pracy bramana Gopakamoggallaany i
podszedł do niego. Braman widząc z daleka zbliżającego się czcigodnego Anandę
powiedział do niego:
"Zapraszam! Dobry Anando, minęło sporo czasu odkąd widzieliśmy dobrego Anandę. Oto
przygotowane miejsce, niech dobry Ananda usiądzie."
Czcigodny Ananda usiadł na przygotowanym miejscu, braman także usiadł z boku i spytał:
"Dobry Anando, czy jest choć jeden mnich, który jest dokładnie tak samo, jak dobry
Gotama, doskonale i w pełni oświecony będąc obdarzonym tymi samymi przymiotami ?"
"Bramanie, nie ma nawet jednego mnicha, któryby był dokładnie jak Błogosławiony,
doskonale i w pełni oświecony będąc obdarzonym tymi samymi przymiotami.
Błogosławiony jest zalożycielem, tym który wie, nauczającym drogi, nie odkrytej, nie
znanej i nie nauczanej nigdy przedtem. Jest zdolny i zna drogę, jego uczniowie podażają
dziś tą drogą, dlatego obdarzani są tymi wszystkimi przymiotami."
W trakcie tej rozmowy między czcigodnym Anandą, a bramanem Gopakamoggallaaną,
premier Magadhy, braman Vassakaara zbliżył się do placu budowy. Odwiedzał on bramana
Gopakamoggallaanę by zbadać pracę wykonaną w Raajagaha. Widząc czcigodnego
Anandę, wymienił życzliwe pozdrowienia, usiadł z boku i spytał:
"O czym rozmawiałeś czcigodny panie?"
"Bramanie, ten oto braman Gopakamoggallaana spytał mnie czy jest choć jeden mnich,
który jest dokładnie tak samo, jak dobry Gotama, doskonale i w pełni oświecony będąc
obdarzonym tymi samymi przymiotami. Odpowiedziałem mu: bramanie, nie ma nawet
jednego mnicha, któryby był dokładnie jak Błogosławiony, doskonale i w pełni oświecony
będąc obdarzonym tymi samymi przymiotami. Błogosławiony jest zalożycielem, tym który
wie, nauczającym drogi, nie odkrytej, nie znanej i nie nauczanej nigdy przedtem. Jest
zdolny i zna drogę, jego uczniowie podażają dziś tą drogą, dlatego obdarzani są tymi
wszystkimi przymiotami. Bramanie, gdy to zostało powiedziane, ty się zjawiłeś."
"Dobry Anando, czy dobry Gotama wskazał jakiegoś mnicha mówiąc: po moim odejściu
waszym schronieniem będzie ten oto za którym podążycie?"
"Bramanie, nie ma żadnego mnicha, którego dobry Gotama by wskazał mówiac: po moim
odejściu waszym schronieniem będzie ten oto za którym mielibyśmy teraz podążać."
"Dobry Anando, czy większość starszyzny społeczności mnichów wybrała jakiegoś mnicha
mówiąc: ten będzie naszym schronieniem po odejściu Błogosławionego?
"Bramanie, nie ma żadnego mnicha, którego większość starszyzny społeczności mnichów
wybrała mówiąc: ten będzie naszym schronieniem po odejściu Błogosławionego."
"Dobry Anando, bez żadnego schronienia, jaka jest przyczyna waszej jedności?"
"Bramanie, nie jesteśmy bez schronienia, naszym schronieniem jest Nauczanie czyli
Dhamma."
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"Dobry Anando, gdy byłeś spytany czy dobry Gotama wskazał jakiegoś mnicha mówiąc: po
moim odejściu waszym schronieniem będzie ten oto, za którym podążycie,
odpowiedziałeś, bramanie, że nie ma żadnego mnicha, którego dobry Gotama by wskazał
mówiac: po moim odejściu waszym schronieniem będzie ten oto, za którym mielibyśmy
teraz podążać. Gdy byłeś spytany czy większość starszyzny społeczności mnichów
wybrała jakiegoś mnicha mówiąc: ten będzie naszym schronieniem po odejściu
Błogosławionego, odpowiedziałeś, bramanie, że nie ma żadnego mnicha, którego
większość starszyzny społeczności mnichów wybrałaby mówiąc: ten będzie naszym
schronieniem po odejściu Błogosławionego. Gdy byłeś spytany, będąc bez żadnego
schronienia, jaka jest przyczyna waszej jedności, odpowiedziałeś: nie jesteśmy bez
schronienia, naszym schronieniem jest Nauczanie czyli Dhamma. Jak te słowa
czcigodnego Anandy mogą być wytłumaczone?"
"Bramanie, Błogosławiony, ten który wie i widzi, doskonale i w pełni oświecony oznajmił
nam dziesięć rzeczy, które wzbudzają w nas pewność. Widząc je w Nauczaniu trwamy w
czci i szacunku dla Nauczania. Jakie to dziesięć rzeczy?
Bramanie, mnich wzrasta w szlachetności przestrzegając trudnych reguł, praktykuje
właściwe postępowanie, obawiając się nawet nieznacznego przewinienia. Staje się tym,
który zna Nauczanie, dobre na początku, we środku i na końcu, oraz tym, który
podtrzymuje je w pamięci i dba o nie jak o skarb. Widzi jego pełen sens nawet w słowach,
wyjaśniających w całej pełni czyste, święte życie. Dzięki Nauczaniu zostaje on pouczony
słowami i rozumie ich znaczenie, może więc z wnikliwością samemu wszystko
weryfikować i potwierdzać. Osiąga zadowolenie ze wszystkiego co jest mu dane; odzienie,
resztki pożywienia, schronienie czy pomoc dla chorych. Osiąga zdolność szybkiego i
łatwego wejścia w cztery jhany, doskonałe stany umysłu, radując się z rezultatów tu i
teraz.
Cieszy się z różnych nadnaturalnych mocy, takich jak: to, że jeden potrafi być wieloma, a
wielu staje się jednym. Pojawia się i znika bez przeszkód poprzez ściany, skarpy, czy
głazy, jakby przez przestrzeń. Zanurza się i wyłania z ziemi jak z wody. Chodzi niezłomnie
po wodzie jak po ziemi. Mając skrzyżowane nogi siedzi w powietrzu tak jak małe czy duże
ptaki. Dotyka i pociera dłonią nawet księżyc i słońce, tak potężne jakimi są. Tak więc
dzierży moc w ciele, aż do świata Brahmy. Oczyszczonym, niebiańskim, nadludzkim
uchem, słyszy dźwięki, zarówno pochodzące że świata ludzkiego jak i świata bogów. Z
bliska i z daleka.
Widzi umysły innych z wnikliwością. Zna umysł pełen chciwości jak i taki, który jest wolny
od chciwości, pełen złości jak i taki, który jest wolny od złości, pełen iluzji jak i taki, który
jest wolny od iluzji. Umysł rozdrobniony jak i taki, który jest scalony, lotny jak i taki, który
jest osiadły, porównywalny jak i taki, który jest nieporównywalny. Zna skoncentrowany
umysł jak i taki, który jest rozproszony, uwolniony jak i taki, który nie jest uwolniony.
Wspomina liczne przeszłe zrodzenia, jedno przeszłe zrodzenie, dwa przeszłe zrodzenia, ...
itd..... tak przypomina sobie liczne przeszłe zrodzenia. Doskonałym, niebiańskim,
nadludzkim wzrokiem, widzi pojawiające się i znikające istoty, zarówno pochodzące ze
świata niższego jak i ze świata wyższego, zarówno piękne jak i brzydkie, w piekle czy w
niebie, widzi istoty odradzające się zgodnie z ich postępowaniem. Niwecząc pożądania,
umysł uwolniony poprzez mądrość, tu i teraz widzi jasno i trwa w tym co osiągnął.
Bramanie, Błogosławiony, ten który wie i widzi, doskonale i w pełni oświecony oznajmił
nam te dziesięć rzeczy, a one wzbudzają w nas pewność. Widząc je w Nauczaniu trwamy
w czci i szacunku dla Nauczania."
Wtedy premier Magadhy, braman Vassakaara zwrócił się do generała Upanandy:
"Spójrz generale, ci dobrzy ludzie okazują cześć i szacunek, temu czemu powinno
okazywać się cześć i szacunek, czemu i my nie mielibyśmy okazywać czci i szacunku
tym dobrym ludziom i żyć w oparciu o nich."
Wtedy premier Magadhy powiedział:
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"Gdzie czcigodny Ananda teraz rezyduje?"
"Bramanie, obecnie przebywam w Bambusowym Gaju."
"Dobry Anando, Bambusowy Gaj, czy jest to przyjemna rezydencja, czy jest tam cicho,
czy jest odległy od ludzkich siedlisk, czy jest właściwy na odosobnienie?"
"Istotnie, bramanie, w Bambusowym Gaju jest przyjemnie rezydować, jest tam cicho, z
dala od ludzkich siedlisk. Właściwe miejsce na odosobnienie, dopóty tacy jak ty ochraniają
to miejsce."
"Istotnie, dobry Anando, w Bambusowym Gaju jest przyjemnie rezydować, jest tam cicho,
z dala od ludzkich siedlisk i jest dobry na odosobnienie, gdyż zbierają się tam dobrzy
ludzie jak wy. Pewnego razu gdy dobry Gotama mieszkał w zadaszonym budynku w
Wielkim Lesie, w Vesaali, podszedłem do niego. W tamtym czasie, dobry Gotama
wyjaśniał koncentrację na kilka różnych sposobów. Dobry Gotama sam także praktykował
koncentrację. Czy dobry Gotama pochwalał wszystkie rodzaje koncentracji?"
"Bramanie, Błogosławiony nie chwalił wszystkich rodzajów koncentracji, ani nie ganił
wszystkich rodzajów koncentracji. Których rodzajów nie pochwalał?
Bramanie, jeśli ktoś trwa owładnięty zmysłowymi pożądaniami, nie znając wyjścia z
powstałego zmysłowego pożądania, koncentruje się na nim, dręczy się, zatraca się i
pogrąża się w myśleniu o nim. Jeśli ktoś trwa owładnięty awersja, nie znając wyjścia z
powstałej awersji, koncentruje się na niej, dręczy się, zatraca się i pogrąża się w myśleniu
o niej. Jeśli ktoś trwa owładnięty rozleniwieniem i apatią, nie znając wyjścia z powstałych
lenistwa i apatii, koncentruje się na nich, dręczy się, zatraca się i pogrąża się w myśleniu o
nich. Jeśli ktoś trwa owładnięty niepokojem i zmartwieniem, nie znając wyjścia z
powstałych niepokoju i zmartwienia, koncentruje się na nich, dręczy się, zatraca się i
pogrąża się w myśleniu o nich. Jeśli ktoś trwa owładnięty zwątpieniami, nie znając wyjścia
z powstałych zwątpień, koncentruje się na nich, dręczy się, zatraca się i pogrąża się w
myśleniu o nich. Błogosławiony nie pochwalał tych rodzajów koncentracji. Bramanie, a
które to rodzaje koncentracji pochwalał?
Bramanie, kiedy mnich zaniechawszy przyjemności zmysłowych, zaniechawszy
niezbawiennych okoliczności, myślami i procesami myślowymi z radością wynikłą z
odosobnienia - wchodzi i pozostaje w pierwszej jhanie. Przezwyciężywszy myśli i
przekroczywszy procesy myślowe, umysł wewnętrznie uspokojony i skupiony w jednym
punkcie, z radością i przyjemnością zrodzoną z koncentracji, wchodzi i pozostaje w drugiej
jhanie. Mnich, zrównoważony, zaniechawszy radości, trwa w równowadze, będąc uważnym
i czujnym, fizycznie odczuwa przyjemność, wchodzi i pozostaje w trzeciej jhanie. Wraz z
odłożeniem tak błogostanu i stresu - tak jak z wcześniejszym odrzuceniem przyjemności i
przykrości - wchodzi i pozostaje w czwartej jhanie. Bramanie, Błogosławiony pochwalał taki
rodzaj koncentracji."
"Dobry Anando, dobry Gotama potępia niewłasciwe koncentracje i chwali własciwe
koncentracje. Zatem idźmy już, mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia."
"Bramanie, skoro uważasz, że nadszedł czas, zrób jak uważasz."
Premier Magadhy, braman Vassakaara zachwycony i w pełni zgadzający się ze słowami
czcigodnego Anandy, wstał że swojego miejsca i odszedł. Kiedy tylko odszedł, braman
Gopakamoggallaana powiedział:
"Dobry Anando, nie odpowiedziałeś na nasze pytanie."
"A jednak bramanie, odpowiedziałem ci. Nie ma nawet jednego mnicha, któryby był
dokładnie jak Błogosławiony, doskonale i w pełni oświecony będąc obdarzonym tymi
samymi przymiotami. Błogosławiony jest zalożycielem, tym który wie, nauczającym drogi,
nie odkrytej, nie znanej i nie nauczanej nigdy przedtem. Jest zdolny i zna drogę, jego
uczniowie podażają dziś tą drogą, dlatego obdarzani są tymi wszystkimi przymiotami."
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1.3.20 Sutta o mniszce.
Sutta o mniszce.
Bhikkhuna sutta, AN, II Catukkanipata
W czasie kiedy czcigodny Ananda przebywał w klasztorze ofiarowanym przez Ghosite w
Kosambi, mniszka zwróciła się tymi słowami do pewnego człowieka:
"Dobry człowieku, udaj się do czcigodnego Anandy, oddaj czcigodnemu należną cześć
chyląc głowę do jego stóp i powiedz mu: Czcigodny! mniszka o takim, a takim imieniu jest
śmiertelnie chora i bardzo cierpi. Ona chyli czoło do stóp czcigodnego, prosząc aby
czcigodny Ananda powodowany współczuciem, odwiedził ją w klasztorze mniszek."
Ten człowiek przystał na prośbę mniszki i udał się do czcigodnego Anandy. Oddał mu
cześć i siadając z boku odezwał się tymi słowami:
"Czcigodny, mniszka o takim a takim imieniu jest smiertelnie chora i bardzo cierpi. Ona
chyli czoło do stóp czcigodnego, prosząc aby czcigodny Ananda powodowany
współczuciem, odwiedził ją w klasztorze mniszek."
Czcigodny Ananda zaakceptował wiadomość milczeniem. Założył swoje szaty, wziął miskę
i dodatkowe szaty i udał się do klasztoru mniszek. Rzeczona mniszka widząc zbliżającego
się czcigodnego Anandę, okryła się cała od stóp do głowy i położyła w łóżku. Czcigodny
Ananda zbliżył się do tej mniszki, usiadł w przygotowanym miejscu i tak rzekł:
"Siostro, to ciało jest produkowane przez żywienie i zależy od żywienia. Żywienie powinno
więc być wyeliminowane. Siostro, to ciało jest produkowane przez pożądania i zależy od
pożądań, pożądania należy więc wyeliminować. Siostro, to ciało jest produkowane przez
dumę i zależy od dumy, dumę należy więc wyeliminować. Siostro, to ciało jest
produkowane przez stosunek seksualny, droga do stosunku seksualnego powinna być
zniszczona. Tak powiedział Błogosławiony.
Siostro, powiedziano że to ciało jest produkowane przez żywienie i zależy od żywienia.
Żywienie powinno więc być wyeliminowane. Dlaczego tak powiedziano?
Żywność powinna być przyjmowana mądrze: nie dla przyjemności ani dla oszołomienia, nie
po to aby się upiększać czy aby lepiej wyglądać. Jest przyjmowana po to aby
podtrzymywać to ciało, bez chciwości, jako pomoc w świętym życiu. W ten sposób
wcześniejsze uczucia są zniszczone, a nowe nie powstają. Niech nie istnieją przeszkody
w komforcie obecnej chwili; mimo że polegam na żywności nie jestem tą żywnością
zdominowany. Jeśli powiedziano, że to ciało jest produkowane przez żywienie, zależy od
żywienia i żywienie powinno być wyeliminowane - właśnie dlatego tak powiedziano.
Siostro, powiedziano że to ciało jest produkowane przez pożądania i zależy od pożądań,
pożądania należy więc wyeliminować. Dlaczego tak powiedziano?
Siostro, mnich słyszy że mnich taki to a taki, zniszczył ropienie myśli, uwolnił umysł od
trucizn. Uwolniony przez mądrość w obecnej chwili, trwa z właściwym zrozumieniem.
słysząc, zaczyna się zastanawiać: kiedyż i ja zniszczę ropienie myśli, uwolnię ten umysł
od trucizn i uwolniony przez mądrość tu i teraz, znajdę właściwe zrozumienie? W
międzyczasie zależąc od pożądań, niszczy pożądania.
Jeśli powiedziano, że to ciało jest produkowane przez pożądania, zależy od pożądań i
pożądania należy wyeliminować - właśnie dlatego tak powiedziano.
Siostro, powiedziano że to ciało jest produkowane przez dumę i zależy od dumy, dumę
należy więc wyeliminować. Dlaczego tak powiedziano?
Siostro, mnich słyszy że mnich taki to a taki, zniszczył ropienie myśli, uwolnił umysł od
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trucizn. Uwolniony przez mądrość w obecnej chwili, trwa z właściwym zrozumieniem.
słysząc, zaczyna się zastanawiać: kiedyż i ja zniszczę ropienie myśli, uwolnię ten umysł
od trucizn i wolny przez mądrość tu i teraz, znajdę właściwe zrozumienie? Dlaczego bym
nie miał tego dokonać? W międzyczasie opierając się na dumie, niszczy on dumę.
Jeśli powiedziano, że to ciało jest produkowane przez dumę i zależy od dumy, dumę
należy więc wyeliminować - właśnie dlatego tak powiedziano.
Siostro, to ciało jest produkowane przez stosunek seksualny, droga do stosunku
seksualnego powinna być zniszczona."
Wówczas ta mniszka wstała z posłania i padła do stóp czcigodnego Anandy mówiąc:
"Czcigodny wybacz, popełniłam wykroczenie kierując się głupotą, iluzjami i brakiem
rozsądku. Czcigodny wybacz, abym na przyszłość się umocniła."
"Siostro, oto wykroczenie na bazie głupoty, iluzji i braku rozsądku. Skoro widzisz swoje
wykroczenie i prosisz o wybaczenie zgodnie z Nauczaniem, przychylamy się i udzielamy
ci przebaczenia. To wspomaga nas w Dyscyplinie Szlachetnych, że widzimy wykroczenia i
prosimy o wybaczenie zgodnie z Nauczaniem, dla umocnienia na dalszą praktykę."

1.3.21 Sutta o zdecydowaniu.
Sutta o zdecydowaniu.
Utthana Sutta, KN,SN Cullavaga 10
Obudź się, wstań i siadaj!
Jaki jest sens teraz spać?
Cóż to za sen kiedyś chory,
zraniony strzałą?
Obudź się, wstań i siadaj!
Systematycznie praktykuj uspokojenie.
Nie pozwól Królowi Śmierci znaleźć cię nieuważnym;
wykrzesz z siebie zdecydowanie.
Bogowie i ludzie pozostają uzależnieni
od tego co przyjemne - przełam to!
Nie przegap tej chwili,
ci którzy ją przegapiają - cierpią zagubieni.
Nieuważność jest jak brud,
którym skalani są nieuważni.
Mądrze i z wielka uwagą,
wyciągnij z siebie tą strzałę!

1.3.22 Sutta o możliwości.
Sutta o możliwości.
Bhabba Sutta, AN 9.62
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Bez porzucenia dziewięciu, jest niemożliwym osiągnięcie rzeczywistości Arachanta.
Jakich dziewięciu?
Żądzy, awersji, iluzji, gniewu, pamiętliwości, obgadywania, wrogości, zazdrości i
samolubstwa.
Tak jest mnisi; bez porzucenia tych dziewięciu - jest niemożliwym osiągnięcie
rzeczywistości Arachanta.
Wraz z porzuceniem dziewięciu, jest możliwym osiągnięcie rzeczywistości Arachanta.
Jakich dziewięciu?
Żądzy, awersji, iluzji, gniewu, pamiętliwości, obgadywania, wrogości, zazdrości i
samolubstwa.

1.3.23 Sutta o nieprzyjemnościach.
Sutta o nieprzyjemnościach.
Maha-dukkhakkhandha Sutta, MN 13
Oto co usłyszałem:
Było to w czasie kiedy Błogosławiony przebywał w klasztorze ofiarowanym przez
Anathapindikę w gaju Jety w pobliżu Savati.
Tego ranka wielu mnichów założyło swe szaty, wzięło swe miski i poszło żebrać o żywność
do Savati. Wówczas zauważyli: jest jeszcze za wcześnie aby żebrać, pójdźmy do
obozowiska wędrownych ascetów. Poszli więc do wędrownych ascetów i po wymianie
powitalnych uprzejmości usiedli z boku. Wówczas wędrowni asceci odezwali się do
mnichów tymi słowami:
"Przyjaciele, mnich Gotama wskazuje na prawidłowe rozumienie zmysłowości i my również
wskazujemy prawidłowe rozumienie zmysłowości. Mnich Gotama wskazuje na prawidłowe
rozumienie materii i my również wskazujemy prawidłowe rozumienie materii. Mnich Gotama
wskazuje na prawidłowe rozumienie uczuć i my również wskazujemy prawidłowe rozumienie
uczuć. Więc jakaż jest różnica w nauczaniu, w poradach danych przez naszego
nauczyciela i mnicha Gotamę?"
Mnisi z przykrością musieli przyznać, że nie znają odpowiedzi. Wstali wiec i poszli myśląc:
Poznajmy odpowiedź na tą kwestię z ust Błogosławionego.
Poszli żebrać do Savati i po spożyciu posiłku wrócili do klasztoru. Wróciwszy zbliżyli się do
Błogosławionego i odezwali się tymi słowami:
"Czcigodny, tego ranka wielu z nas założyło swe szaty, wzięło swe miski i poszło żebrać o
żywność do Savati. Wówczas zauważyliśmy: jest jeszcze za wcześnie aby żebrać, idźmy
do obozowiska wędrownych ascetów. Poszliśmy więc do wędrownych ascetów i po
wymianie powitalnych uprzejmości usiedliśmy z boku. Wówczas wędrowni asceci odezwali
się do nas tymi słowami:
Przyjaciele, mnich Gotama wskazuje na prawidłowe rozumienie zmysłowości i my również
wskazujemy prawidłowe rozumienie zmysłowości. Mnich Gotama wskazuje na prawidłowe
rozumienie materii i my również wskazujemy prawidłowe rozumienie materii. Mnich Gotama
wskazuje na prawidłowe rozumienie uczuć i my również wskazujemy prawidłowe rozumienie
uczuć. Więc jakaż jest różnica w nauczaniu, w poradach danych przez naszego
nauczyciela i mnicha Gotamę?
Czcigodny, było nam przykro to słyszeć bo nie znaliśmy odpowiedzi, niemniej nie znając
odpowiedzi odeszliśmy myśląc: Poznajmy odpowiedź na tą kwestię z ust
Błogosławionego."
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"Mnisi, do wędrownych ascetów którzy tak mówią odpowiadajcie tak:
Przyjaciele, jaka jest atrakcyjność zmysłowości, jakie jest niebezpieczeństwo
zmysłowości, jaka jest ucieczka od zmysłowości?
Jaka jest atrakcyjność materialności, jakie jest niebezpieczeństwo materialności, jaka jest
ucieczka od materialności?
Jaka jest atrakcyjność uczuć, jakie jest niebezpieczeństwo uczuć, jaka jest ucieczka od
uczuć?
Mnisi, kiedy tak zapytacie wędrownych ascetów, będzie im przykro ponieważ nie będą w
stanie odpowiedzieć. Z jakiego powodu?
Ponieważ nie są w stanie, jest to poza ich możliwościami aby dać wam odpowiedzieć. W
tym świecie bogów i ludzi, Mary i Brahmy, mnichów i ascetów, nie widzę nikogo kto mógłby
to wyjaśnić poza Tym Który Przeszedł, mnichami Tego Który Przeszedł czy kimś kto
usłyszy to tutaj.
Mnisi, jaka jest atrakcyjność zmysłowości?
Mnisi, pięciokroć złożona jest atrakcyjność zmysłowości. Oto te pięć: ekscytujące, miłe i
przyjemne formy budzące pragnienia, doświadczane poprzez świadomość wzrokową oka.
Ekscytujące, miłe i przyjemne dźwięki budzące pragnienia, doświadczane poprzez
świadomość słuchową ucha. Ekscytujące, miłe i przyjemne zapachy budzące pragnienia,
doświadczane poprzez świadomość węchową nosa. Ekscytujące, miłe i przyjemne smaki
budzące pragnienia, doświadczane poprzez świadomość smakową języka. Ekscytujące,
miłe i przyjemne dotknięcia budzące pragnienia, doświadczane poprzez świadomość
dotykową ciała.
Kiedykolwiek rozkosz czy przyjemność powstaje na bazie którejś z tych pięciu
zmysłowości - macie do czynienia z atrakcyjnością zmysłowości.
Mnisi, jakie jest niebezpieczeństwo zmysłowości?
Czyjś syn gdyby musiał zarabiać na swe utrzymanie poprzez rzemiosło bądź handel, albo
liczenie, albo matematykę, albo rolnictwo, albo handel, albo hodowlę, albo rządzenie
krajem, albo służenie królowi, albo dowolne inne zajęcie - musiałby też narazić się na
zimno i gorąco, żądła gzów i żółtych much, upalne powietrze, dotknięcia różnych
obrzydliwości, głód i pragnienie. Oto jest tutaj i teraz niebezpieczeństwo zmysłowości,
masa przykrości jako efekt zmysłowości.
Syn tego człowieka stara się usilnie, nieustannie zabiega, a nie osiąga bogactwa. W żalu i
lamencie załamuje ręce, a jego umysł popada w obłęd.
Syn tego człowieka stara się usilnie, nieustannie zabiega i osiąga bogactwa. Wówczas
staje się on ofiarą obowiązków związanych z administrowaniem majątku, doznaje stresu
nieustannej obrony majątku myśląc: "Cóż się stanie ze mną jeśli król pozbawi mnie moich
bogactw, albo złodzieje je rozkradną. Co będzie kiedy ogień pożaru je strawi, co jeśli
powódź je zabierze, co jeśli moi spadkobiercy je roztrwonią?".
Kiedy jego bogactwa zostaną skonfiskowane przez władcę, albo skradzione przez złodziei,
albo spalone przez ogień, albo zniesione przez wodę, albo rozdarte przez spadkobierców w
żalu doznaje nieprzyjemności i odczuwa przykrość.
Mnisi, oto jest tutaj i teraz niebezpieczeństwo zmysłowości, masa przykrości jako efekt
zmysłowości.
Mnisi, królowie swarzą się z królami, żołnierze z żołnierzami, księża z księżmi, gospodarze
z gospodarzami, matki kłócą się z synami, synowie z matkami, ojcowie kłócą się z
synami, synowie z ojcami, brat z bratem, brat z siostrą, siostra z bratem, przyjaciel z
przyjacielem. Kłócą się, obgadują, skaczą do siebie z pięściami, pałkami, kijami, bronią, ze
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skrytobójczą śmiercią. Oto jest tutaj i teraz niebezpieczeństwo zmysłowości, masa
przykrości jako efekt zmysłowości.
Za sprawą zmysłowości obie strony biorą miecz i tarcze, łuk i strzały, biorą inną broń i stają
naprzeciw siebie obrzucając się obelgami. Strzelają do siebie, miecze błyskają jak
błyskawice, gorącą smołę leją sobie na głowy. Przemocą łamią sobie karki, ranią się
śmiertelnie, mordują się nawzajem. To też jest niebezpieczeństwo zmysłowości, masa
przykrości jako efekt zmysłowości.
Za sprawą zmysłowości złodzieje włamują się do domostw, plądrują, rabują, napadają,
gwałcą czyjeś żony. Złapani skazywani są na chłostę, kije, biczowanie różnego rodzaju, rąk
ucięcie, nóg odjęcie, albo rąk i nóg obcięcie, uszu i nosa obcięcie; kładą ich do wrzątku,
obcinają im uszy, trującymi i gryzącymi roślinami ich owijają, dłonie im opalają, ubraniem z
kory okrywają, z wężami trzymają, hakami im ciało rozrywają, kawałki ciała im odcinają, w
uszy kolce wkładają, biją aż do wyczerpania aż ich ciała są wychudzone niczym dźbła,
zanurzają w gorącym oleju, rzucają żywcem psom, na pal nabijają, głowę mieczem
obcinają.
To też jest niebezpieczeństwo zmysłowości, masa przykrości jako efekt zmysłowości.
Mnisi, za sprawą zmysłowości, źle postępując z ciałem, mową i umysłem, po śmierci rodzą
się zagubieni, w upadku zradzają się w piekle. To jest niebezpieczeństwo zmysłowości,
masa przykrości jako efekt zmysłowości.
Mnisi! jaka jest ucieczka od zmysłowości?
Kiedy mnich wyzbywa się i odrzuca zainteresowanie i chciwość wobec zmysłowości - to
jest to ucieczka od zmysłowości.
Mnisi, asceta bądź bramin który nie rozpoznaje satysfakcji ze zmysłowości jako
satysfakcji, zagrożenia zmysłowością jako zagrożenia i ucieczki od zmysłowości jako
ucieczki - tak jak to naprawdę jest - nie zna zmysłowości i nie może uczyć innych
prawidłowego rozpoznania zmysłowości.
Asceta bądź bramin który rozpoznaje satysfakcję ze zmysłowości jako satysfakcję,
zagrożenia zmysłowością jako zagrożenia i ucieczkę od zmysłowości jako ucieczkę, taki
mógłby znać zmysłowość i mógłby uczyć innych prawidłowego rozpoznania zmysłowości.
Mnisi, jaka jest satysfakcja z form, z materii? Oto młoda dziewczyna z kasty wojowników,
albo gospodarzy, szesnasto albo siedemnastoletnia, nie za wysoka i nie za niska, nie za
chuda i nie za gruba, o karnacji nie za ciemnej i nie za jasnej, ta dziewczyna jest w
najlepszym momencie swej piękności. Przyjemność i radość jakiej zaznaje z powodu tej
piękności - oto satysfakcja z form, ze stanu materii.
Mnisi, jaki jest niebezpieczeństwo form, materii? Ta sama dziewczyna, z czasem osiąga
wiek osiemdziesięciu albo dziewięćdziesięciu lat, może nawet stu lat i widzą ją zestarzałą,
przygiętą do ziemi, trzęsącą się, podpartą kijem, biedną. Cała jej młodość przeminęła,
szczerbata i siwa, łysiejąca, jej skóra pomarszczona i pokryta plamami, całe jej
niegdysiejsze piękno przeminęło i pojawiło się niebezpieczeństwo. Mnisi, oto
niebezpieczeństwo form, materii.
Ta sama kobieta widziana jest martwą bądź chora, pogrążona w depresji, obłożnie chora
leży w swych własnych odchodach i moczu, układana i podnoszona przez obcych. Cała
niegdysiejsza perfekcja piękna przeminęła i pojawiło się niebezpieczeństwo. Mnisi, to także
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jest niebezpieczeństwo form, materii.
Wreszcie, ta sama kobieta jest widziana martwą, jej ciało porzucone na cmentarzu. Po
jednym czy dwu dniach, może po trzech, jej ciało opuchnięte, sine, zaczyna obłazić. Cała
niegdysiejsza perfekcja piękna przeminęła i pojawiło się niebezpieczeństwo. Mnisi, to także
jest niebezpieczeństwo form, materii.
Ta sama kobieta leży na cmentarzysku porzucona, jej ciało rozszarpywane przez kruki,
jastrzębie, sępy albo przez psy i lisy, toczone przez różnorodne żyjątka. Cała
niegdysiejsza perfekcja piękna przeminęła i pojawiło się niebezpieczeństwo. Mnisi, to także
jest niebezpieczeństwo form, materii.
Ta sama kobieta widziana jest na cmentarzysku, porzucona, jej szkielet widoczny, pokryty
mięśniami i żyłami...
Ta sama kobieta widziana jest na cmentarzysku, porzucona, jej szkielet widoczny, nie
pokryty już mięśniami i żyłami...
Ta sama kobieta widziana jest na cmentarzysku, porzucona, jej kości rozrzucone, tu kość
ramienia a tam kość stopy, tu kość udowa a tam kość miednicy, tu kość kręgosłupa a tam
czaszka. Cała niegdysiejsza perfekcja piękna przeminęła i pojawiło się niebezpieczeństwo.
Mnisi, to także jest niebezpieczeństwo form, materii.
Wreszcie, ta kobieta jest widziana zapomniana na cmentarzysku, kości wybielały niczym
muszle i kruszą się. Po trzech latach rozpadły się w pył. Cała niegdysiejsza perfekcja
piękna przeminęła i pojawiło się niebezpieczeństwo. Mnisi, to także jest niebezpieczeństwo
form, materii.
Mnisi, jaka jest ucieczka od form, od materii?
Wyzbycie, usunięcie i odrzucenie zainteresowania i chciwości wobec form, wobec materii to jest ucieczka od form, od materii.
Mnisi, asceta bądź bramin który nie rozpoznaje satysfakcji z materii jako satysfakcji,
zagrożenia materią jako zagrożenia i ucieczki od materii jako ucieczki - tak jak to naprawdę
jest - nie zna i nie może uczyć innych prawidłowego rozpoznania materii.
Asceta bądź bramin który rozpoznaje satysfakcję z materii jako satysfakcję, zagrożenia
materią jako zagrożenia i ucieczkę od materiii jako ucieczkę, taki mógłby znać materię i
mógłby uczyć innych prawidłowego rozpoznania materii.
Mnisi, co to jest satysfakcja z uczuć? Oto mnich odłożywszy zmysłowe pragnienia,
odłożywszy złe myślenie, myślami i procesami myślowymi pełnymi radości i przyjemności
zrodzonej z odłożenia, wkracza i trwa w pierwszym skupieniu medytacyjnym. Kiedy mnich
jest wyłączony ze zmysłowych pragnień, wyłączony ze złego rozumowania z myślami i
procesami myślowymi pełnymi radości i przyjemności zrodzonej z wyłączenia, wkracza i
trwa w pierwszym skupieniu medytacyjnym, nie myśli on o krzywdzeniu ani siebie ani
innych. W ogóle nie myśli o krzywdzeniu. Wówczas to czuje on wyłącznie niekrzywdzące
uczucia.
Mnisi, mówię wam, niekrzywdzące uczucia to najwyższa satysfakcja z czuć.
Następnie mnich przezwyciężywszy myśli i procesy myślowe, umysł wewnętrznie ustalony
w jednym punkcie, z radością i przyjemnością zrodzoną ze skupienia, wkracza i trwa w
drugim skupieniu medytacyjnym. Następnie, że spokojną akceptacją radości i przyjemności
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trwa uważny i czujny. Ciało odczuwszy przyjemność wkracza i trwa w trzecim skupieniu
medytacyjnym. Następnie, usunąwszy przyjemności i nieprzyjemności jako kategorie po
wcześniejszym przekroczeniu przyjemności i nieprzyjemności, z uważnością
ustabilizowaną na spokojnym zrównoważeniu, wkracza i trwa w czwartym skupieniu
medytacyjnym.
Kiedy mnich usuwa rozkosz i obrzydzenie, wcześniej już usunąwszy przyjemność i
nieprzyjemność, uważność oczyszczona zrównoważeniem trwa w czwartym skupieniu
medytacyjnym, nie myśli on już o krzywdzeniu ani siebie ani innych. W ogóle nie myśli o
krzywdzeniu. Wówczas to czuje on wyłącznie niekrzywdzące uczucia. Mnisi, mówię wam
niekrzywdzące uczucia to najwyższa satysfakcja z czuć.
Mnisi, jakie jest niebezpieczeństwo uczuć? Że są one nietrwałe, stresujące, zmienne - oto
jest jest niebezpieczeństwo uczuć.
Mnisi, jaka jest ucieczka od uczuć? To wyzbycie, usunięcie i odrzucenie zainteresowania i
chciwości wobec uczuć - to jest ucieczka od uczuć.
Mnisi, asceta bądź bramin który nie rozpoznaje satysfakcji z uczuć jako satysfakcji,
zagrożenia uczuciami jako zagrożenia i ucieczki od uczuć jako ucieczki - tak jak to
naprawdę jest - nie zna i nie może uczyć innych prawidłowego rozpoznania uczuć.
Asceta bądź bramin który rozpoznaje satysfakcję z uczuć jako satysfakcję, zagrożenia
uczuciami jako zagrożenia i ucieczkę od uczuć jako ucieczkę, taki mógłby znać uczucia i
mógłby uczyć innych prawidłowego rozpoznania uczuć".
To powiedział Błogosławiony, a mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego.

1.4

Dhammapada

Dhammapada - Aspekty Dhammy.
Teksty Dhammapady są częścią Kanonu i tak jak inne najstarsze teksty buddyzmu,
zostały zapisane przez mnichów po stuleciach przekazu ustnego. Ostateczny zapis
tekstu nastąpił na wyspie Sri Lanka (dawniej Cejlon) około III stulecia p.n.e.
Już sam przekład na polski słowa Dhammapada nastręcza pewne trudności, ponieważ w
największym skrócie oznacza ono "wykład tekstów o Dhammie" i nie ma w sumie
odpowiednika w języku polskim. W odróżnieniu od większości sutt kanonu, Dhammapada
nie zawiera zwrotu "Oto co usłyszałem...", odbiega więc nieco forma od klasycznych
nauczań Buddy czy Starszych. Z treści, wydaje się to być mowa Buddy skierowana do
Atuli o którym nie wiemy nic bliższego. Tradycyjnie przyjmuję się, że Atula po
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wysłuchaniu pełnej wykładni Dhammy z ust Sariputty Thery poszukiwał kogoś kto umiałby
ta samą Dhamme przekazać w pełni, ale znacznie prościej. Taka próbę podjął jakoby
Ananda Thera, ale i ta wykładnia Dhammy miała okazać się zbyt skomplikowana.
Ostatecznie jakoby sam Budda wygłosił Dhammapade specjalnie w celu zaspokojenia
prośby Atuli.
Struktura Dhammapady jest zasadniczo różna od struktury sutt. Nie ulega wątpliwości, że
historycznie, jest to jeden z najpóźniej zredagowanych tekstów kanonu. Tak język jak i
konstrukcja nauczania wskazują, że jest to tekst z okresu kiedy Buddyzm okrzepł w
regionie jako religia i taki rodzaj wykładu chyba może być uważany za wczesny przykład
scholastycyzmu. Niestety, nie jest to jednoznaczne. Mamy tu do czynienia z
sanskytazacjami jak anveti, ale także z archaicznym vahatu co wskazywało by na
bardziej eklektyczne pochodzenie tekstu. Dhammapada porusza całą gamę problemów i
wątków. Generalnie, główne przesłanie zdaje się być bardzo optymistyczne i wskazuje, że
jakkolwiek cierpienie i stres są związane z nieoświeconą, zanieczyszczoną
umysłowością, to umysł oczyszczony może być od nich wolny. Cierpienie nie jest więc
jedyną opcją dostępną człowiekowi.
Mimo że tekst nie zawiera bezpośrednich odniesień do sutt, uważny badacz Kanonu bez
trudu odnajdzie niezwykle precyzyjną sieć referencji wspierająca niemal każde zdanie na
gruncie nauczania kanonicznego zawartego w suttach. W tym sensie, można traktować
Dhammapade jako pewne kompendium całego nauczania w najbardziej dosadnej i czystej
formie. Jak wszystkie teksty scholastyczne, tekst skupia się bardziej na abstrakcyjnych
rozważaniach i ustaleniu autorytetu Buddy i Sanghi niż na konkretnej praktyce. Silną
stroną tej formy nauczania jest obrazowy język precyzyjnie wyważonych przenośni, oraz
poetycka forma sprzyjająca zapamiętaniu tekstu.

1.4.1

1. Pary, Dhp. 1-20.
1. Pary.
KN, Yamaka Vagga, Dhp. 1-20.
Umysł poprzedza wszystkie zjawiska,
umysł nimi rządzi, umysł je kształtuje.
Jeśli wypowiadasz się, bądź działasz
z zanieczyszczonym, zepsutym umysłem,
cierpienie podąża za tobą,
niczym koło podążające w koleinie wozu
ciągnionego przez woła.
Umysł poprzedza wszystkie zjawiska,
umysł nimi rządzi, umysł je kształtuje.
Jeśli wypowiadasz się, bądź działasz
z oczyszczonym, jasnym umysłem,
wówczas szczęście podąża za tobą
jak wierny cień.
"Znieważył mnie, uderzył, pobił, obrabował!"
kto pogrąża się w takich myślach,
rozpala wrogość.
"Znieważył mnie, uderzył, pobił, obrabował!"

© 2012 Andrew Dalek

129

130

Tipitaka

kto nie pogrąża się w takich myślach,
wygasza wrogość.
Oto odwieczna prawda:
konflikty nie wygasają poprzez wrogość,
konflikty wygasają poprzez nie-wrogość.
Nie jak tych którzy nie rozumieją,
że jesteśmy na krawędzi zatraty,
waśnie tych którzy to zrozumieli,
zamierają.
Tego który skupia się na pięknie,
folguje zmysłom, nie zna umiaru w jedzeniu,
apatyczny, bez entuzjazmu:
takiego Mara[1] powali niczym wicher słabe
drzewo.
Tego który skupia się na brzydocie,
trzyma zmysły na wodzy, zna umiar w
jedzeniu,
pewny, energiczny:
takiego Mara nie powali jak i wicher nie
może powalić góry.
Ten który będąc moralnie zepsuty,
wyzbyty prawdomówności i samokontroli,
zakłada na siebie żółtą szatę, [2]
nie jest jej wart.
Ale wolny od moralnego zepsucia,
prawdomówny i opanowany,
przestrzegający wszystkich wskazań,
z pewnością jest wart żółtej szaty.
Ci którzy uważają nieistotne za istotne,
a istotne za nieistotne,
nie dotarli do istoty rzeczy,
podejmując niewłaściwe postanowienia.
Ale ci którzy rozróżniają istotne jako istotne,
a nieistotne jako nieistotne,
dotarli do istoty rzeczy,
podejmując właściwe postanowienia.
Jak deszcz sączący się do źle zadaszonej
chaty,
tak żądza przenika do niewłaściwie
kultywowanych doznań.
Jak deszcz nie sączący się do dobrze
zadaszonej chaty,
tak żądza nie przenika do właściwie
kultywowanych doznań.
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Tutaj spalają go zmartwienia i tam będą go
spalały.
Źle postępujący w obu światach płonie
umartwieniem.
Cierpi boleśnie zasmucony, widząc zepsucie
swych czynów.
Tutaj jest szczęśliwy i tam będzie
szczęśliwy.
Dobrze postępujący w obu światach znajduje
radość.
Radosny i triumfujący, widzi czystość swych
czynów.
Tutaj spala go żal i tam będzie go spalał.
Źle postępujący w obu światach płonie z
żalu.
Cierpi myśląc: źle postąpiłem.
Osiągnąwszy stan niedoli,[3] cierpi nawet
bardziej.
Tutaj się raduje i tam będzie się radował.
Dobrze postępujący w obu światach się
raduje.
Rozkoszuje się myśląc: dobrze postąpiłem.
Osiągnąwszy stan rozkoszy,[3] raduje się
nawet bardziej.
Jeśli recytuje wiele świętych tekstów,
ale pozostaje niedbały i nieuważny,
nie postępuje w zgodzie z nimi;
jak pastuch liczący tylko innych krowy:
nie ma udziału w świętym życiu
bezdomnych.
Jeśli niemal nie recytuje świętych tekstów,
ale praktykuje w zgodzie z Dhammą; [4]
porzuca pasję, awersję, złudzenia.
Uważny, a jego umysł idealnie
zrównoważony,
nie lgnący do niczego ani tutaj teraz, ani
potem:
ma on swój udział w świętym życiu
bezdomnych.
1. Mara to personifikacja pragnień i iluzji. W kosmologii
buddyjskiej Mara zamieszkuje jedenasty plan
egzystencji Paranimmita-Vasavatti w którym devy
cieszą się przyjemnościami daw anymi im przez istoty
z innych planów .
2. Żółta, a precyzyjniej szafranow a szata, jest
znakiem porzucenia życia św ieckiego i przyjęcia
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ordynacji zakonnej (Sangha).
3. Tutaj - tam. Teraz - potem. Niedola - rozkosz. Tekst
mów i o dobrym i złym zrodzeniu w stosow nych
planach egzystencji. Np. suggati (w ejscie w stan
rozkoszy) jest jednoznaczne z Devaloka.
4. Dhamma to nauczanie o tym jak jest. Budda
rozumiał dhammę jako coś co jest naturalne, a on tylko
to unaocznił, w skazał, w yeksponow ał. Unaocznienie
dhammy to Dhamma czyli nauczanie Buddy.

1.4.2

2. Uważność, Dhp. 21-32.
2. Uważność.
KN, Appamada Vagga, Dhp. 21-32.
Uważność jest ścieżką ku Bezśmiertelności,
[1]
nieuważność jest ścieżką ku śmierci.
Uważni nie umierają,
Nieuważni jak gdyby już nie żyli.
Rozumiejąc to rozróżnienie,
mędrcy uważności,
w uważności znajdują radość;
wstępując w szeregi Szlachetnych.
Oświeceni, trwający
w skupieniu medytacyjnym,
nieustający w wysiłku,
dotykają Nibbany,
nie prześcignionego wytchnienia od więzów.
Pełni inicjatywy, skrupulatni,
czyści w intencjach i czynach,
działający rozważnie.
Uważni, zdyscyplinowani,
żyjący Dhammą,
ich świetność się pomnaża.
Poprzez inicjatywę, uważność,
opanowanie i samodyscyplinę,
mędrzec może stworzyć wyspę,
której nie zatopi żadna powódź.
Tępacy i głupcy
są uzależnieni od nieuwagi.
Tymczasem ci którzy są mądrzy,
cieszą się uważnością:
swoim największym bogactwem.
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Nie pozwalaj sobie na nieuważność
albo na zatopienie w zmysłowych
rozkoszach,
bo uważny, zanurzony w medytacji,
osiąga pełnię spokoju.
Kiedy mędrzec wyplenia nieuważność
uważnością,
osiągnąwszy szczyt wnikliwości,
wyzbyty bólu - obserwuje tłumy pogrążone w
stresie,
ze szczytu który osiągnął, widzi głupców w
dole.
Uważny między nieuważnymi,
przebudzony pomiędzy śpiącymi,
mędrzec gna przed wszystkimi,
niczym rączy rumak.
Dzięki uważności, Indra [2]
wywalczył zwierzchnictwo nad bogami.
Uważność jest zawsze godna pochwały,
a nieuważność - potępienia.
Mnich rozkoszujący się uważnością,
widzący niebezpieczeństwo nie uważności,
postępuje naprzód niczym ogień,
paląc wszelkie okowy,
mniejsze i większe.
Mnich rozkoszujący się uważnością,
Widzący niebezpieczeństwo nie uważności,
nie może upaść.
Zbliża się do samej krawędzi Nibbany.
1. Bezśmiertelność to synonim Nibbany.
2. Indra to bóg w mitogii regionu opisanej w Rig Veda.
Tu uosabia w ładzę i w alkę przeciw ko złu.

1.4.3

3. Umysł, Dhp. 33-43.
3. Umysł.
KN, Citta Vagga, Dhp. 33-43.
Trzepoczące się, chwiejne,
trudne do opanowania i ustabilizowania
jest to co doznaje.
Mędrzec naprostowuje to
niczym rzemieślnik
robiący trzpień strzały.
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Jak ryba wyjęta z wody
i rzucona na ląd,
to co doznaje - miota się i szamocze,
aby uciec z sideł Mary.
Trudne do okiełzania, szybkie,
zapalające się do wszystkiego czego
zapragnie
jest to co doznaje.
Dobrze jest wziąć to w ryzy.
Właściwie opanowane - przynosi ulgę.
Jakże trudne do rozpoznania,
i bardzo, bardzo subtelne,
zapalające się do wszystkiego czego
zapragnie
jest to co doznaje.
Mędrzec powinien to chronić.
właściwie ochronione - przynosi ulgę.
Błądzące po bezdrożach, samotne,
bezcielesne,
spoczywające w grocie[1] jest to co doznaje.
Ci którzy zabezpieczą to od sideł Mary,
będą uwolnieni.
Osoba z niestałym umysłem,
nieznająca prawdziwej Dhammy [2]
nie może liczyć na pogodny spokój.
A wówczas bystrość i jasność osadu,
nie będą mogły osiągnąć, swej pełni.
Dla osoby z chronionym umysłem,
świadomością nieskalana gniewem,
nie baczącej na zalety czy wady,
czujnej,
nie ma niebezpieczeństw, ani strachu.
Wiedząc, że ciało jest jak gliniany dzban,
zabezpiecz ten umysł, jak twierdzę.
Zaatakuj Marę włócznią wnikliwości,
a później chroń swój lup,
nie roszcząc don żadnych praw.
Niebawem to ciało legnie w ziemi,
porzucone, nieświadome,
jak bezużyteczna kłoda.
Co wróg zrobił by wrogowi,
albo przeciwnicy sobie nawzajem,
niewłaściwie pokierowany umysł,
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też może ci uczynić.
A nawet jeszcze gorzej.
Co by zrobili dla ciebie,
matka, ojciec, i inni bliscy,
właściwie pokierowany umysł,
też może ci czynić.
A nawet jeszcze lepiej.
1. Przypuszczalnie chodzi o "grotę ciała", a w
szerszym kontekście o relacje nama-rupa. W dalszej
części jest mow a o "glinianym dzbanie" ciała.
2. Praw dziw a Dhamma to rzeczyw istość w sw ojej
dynamice jak w yeksponow ana przez Buddę.

1.4.4

4. Kwiecie, Dhp. 44-59.
4. Kwiecie.
KN, Puppha Vagga, Dhp. 44-59.
Któż przeniknie ziemię,
to królestwo śmierci [1]
z jego ludźmi i bogami?
Któż wydobędzie wszystkie aspekty prawdy,
niczym kwiaciarka która wydobywa
bukiet z wszelkiego kwiecia?
Pozostający na Ścieżce [2]
przeniknie ziemię,
to królestwo śmierci
z jego ludźmi i bogami.
Pozostający na Ścieżce
wydobędzie prawdę,
niczym kwiaciarka która wydobywa
bukiet z wszelkiego kwiecia.
Wiedząc, że to ciało jest jak kłąb piany,
uchodzi z oczu Króla śmierci ten
który przenika jego naturę.
Widzi on raniące strzały zmysłowości
z grotami na obraz kwiatów.
Człowiek w zapamiętaniu zmysłów
brodzący w kwiatach,
nawet nie widzi, że śmierć
porywa go niczym bezlitosna powódź.
Człowiek w zapamiętaniu zmysłów
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brodzący w kwiatach,
nienasycony, pragnący przyjemności,
całkowicie w rękach Króla śmierci.
Jak pszczoła kiedy nie niszczy
koloru czy zapachu kwiatu,
zbiera tylko nektar i odfruwa.
Tak powinien mędrzec,
przechodzić mimo.[3]
Skup się nie na tym
co inni zrobili złego bądź czego nie zrobili,
ale na tym co ty robisz,
a czego nie zrobiłeś.
Jak piękny kwiat, pełen barw ale bezwonny,
tak dobre słowo jeśli nie wprowadzone w
czyn,
jest bezowocne.
Jak piękny kwiat, pełen barw o pięknej woni,
tak dobre słowo jeśli wprowadzone w czyn,
przynosi owoce.
Jeśli z naręcza przeróżnego kwiecia,
może być uplecione wiele pięknych wianków,
tak też co zrodzone i śmiertelne,
może dokonać wielu pięknych czynów.
Zapachy kwiatów, drewna sandałowego,
lotosów i jaśminu
nie płyną przeciw wiatrowi.
Natomiast zapach dobra roznosi się
we wszystkich kierunkach.
Drewno sandałowe, tagara, lotos i jaśmin
uchodzą za najpiękniej pachnące.
Ale aromat prawości jest najwspanialszy.
Drewno sandałowe, tagara, lotus i jaśmin
nie mogą dokonać niczego.
Zapach prawości dociera do najwyższych
bogów.
Mara nie może zobaczyć
tych którzy są zanurzeni w prawości,
zanurzeni w pełnej uważności,
wygaśli dzięki właściwej wiedzy.
Jak na skraju drogi, na wysypisku śmieci,
może wyrosnąć lotos,
ciesząc serce, pięknie pachnąc;
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Tak też na ludzkim śmietniku, pospolitych i
ślepych,
zajaśnieje wnikliwością,
uczeń Prawdziwie Przebudzonego.
1. Odniesienia do królestw a śmierci i Króla śmierci
odnoszą się do Mary i jego św iata.
2. "Pozostający na Ścieżce" to buddysta, który nie
zejdzie już ze Szlachetnej Ośmioaspektow ej Ścieżki
(Sotopanna).
3. W oryginalnym tekście mów i się o przechodzeniu
przez w ioskę. Rów nież w cześniejsze odniesienia do
pow odzi mów ią o zalaniu całej w ioski.

1.4.5

5. Głupcy, Dhp. 60-75.
5. Głupcy.
KN, Bala Vagga, Dhp. 60-75.
Długa jest noc w bezsenności,
Długa jest mila dla strudzonego,
Długa jest Samsara [1] dla tego,
który nie poznał Dhammy.
Nie napotkawszy mądrzejszych
bądź równych na swojej drodze,
idźże po niej samotnie.
Wśród głupców nie znajdziesz kompana.
"Tak więc posiadam synów,
oto jest moje bogactwo."
Takie są myśli głupca,
który nawet siebie nie posiada.
Cóż dopiero synów czy bogactwa.
Głupiec rozumiejący swoją głupotę,
na skutek zrozumienia staje się mędrcem.
Głupiec przekonany o swej mądrości,
ten może być nazwany prawdziwym
głupcem.
Nawet spędziwszy życie z mędrcem,
głupiec tyle zrozumie z Dhammy,
ile łyżka ze smaku zupy.
Spędziwszy jedną chwilę z mędrcem,
mądry człowiek tak szybko pojmie Dhammę,
jak język zapoznaje się ze smakiem zupy.
Głupcy, ich mądrość chwiejna,
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wrogowie samych siebie.
Idąc przez życie czyniąc zło,
kosztują jego gorzkich owoców.
Złe są czyny których dokonawszy,
kosztując ich owocu,
żałujemy z oczyma pełnymi łez,
Dobre są czyny których dokonawszy
kosztując ich owocu,
nie żałujemy z oczyma jaśniejącymi
radością.
Tak długo jak zły czyn wciąż nie przyniósł
owocu,
głupiec zachwyca się jego słodkim
smakiem.
Kiedy wreszcie zło przynosi owoc,
głupiec pogrąża się w bólu.
Miesiąc za miesiącem głupiec pości,
jedząc tyle ile na źdźble trawy zmieści.
Ale nie jest wart nawet szesnastej części
tego który pojął Dhammę.
Złe czyny nie od razu przynoszą owoce,
tak jak mleko nie od razu się zsiada.
Tląc się, trwają przy głupcu jak żar przykryty
popiołem.
Naprawdę na swoją zgubę,
głupiec osiąga wiedzę i sławę.
Zniszczą mu one jasne horyzonty,
rozłupią jego głowę na strzępy.
Pragnie ogromnej reputacji,
pierwszeństwa między mnichami,
władzy w klasztorach, czci rodzin.
Myśli: czy to mnich czy świecki,
niechże wszyscy oni do mnie ze wszystkim,
małym i dużym, się zwracają.
Oto ambicje głupca.
Jego rozszalałe pragnienia i duma.
Z pewnością ścieżka która wiedzie
do światowego życia to jedno,
a ścieżka do Nibbany to co innego.
Rozumiejący to mnich, uczeń Buddy,
nie powinien szukać ziemskich radości,
ale kultywować samotność i wyrzeczenia.
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1. Samsara to dosłow nie "błakanie się", w ędrow anie
przez zrodzenia w kolejnych, cyklicznych bytach. W
tym kontekście, końcem tej w ędrów ki jest Nibbana
czyli w ygaśnięcie pragnienia w ędrów ki.

1.4.6

6. Mędrcy, Dhp. 76-89.
6. Mędrcy.
KN, Paooita Vagga, Dhp. 76-89.
Uważaj go za tego,
który jak poszukiwacz skarbów,
wskazuje ci je, a błędy gani.
Przy takim trwaj,
przy nim będzie lepiej, nie gorzej.
Pozwól mu doradzać, pouczać,
odwodzić cię od złych dróg.
W stronę dobra cię prowadzi, nie zła.
Nie przystawaj ze złymi ludźmi,
nie przystawaj z byle jakimi.
Przystawaj z dobrymi ludźmi,
z najlepszymi.
Ten kto chłonie Dhamme,
trwa szczęśliwy, z umysłem ukojonym.
Mędrzec znajduje rozkosz w Dhammie
ukazanej przez Szlachetnych.[1]
Melioranci prowadzą wodę,
tokarze toczą strzały,
stolarze kształtują drewno.
a mędrcy kontrolują siebie.
Jak skała nie może być poruszona przez
wiatr,
tak mędrca nie poruszy pochwała ani
nagana.
Jak głębokie jezioro może być
czyste i nieporuszone,
tak mędrzec na skutek Dhammy,
staje się czysty i nieporuszony.
Dobrzy porzucają wszystko,
dotknięci bólem czy szczęściem.
Doskonali nie szemrzą za pragnieniami,
nie ukazują uniesień ani przygnębienia.
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Ani dla siebie, ani dla innych
mędrzec nie pragnie synów,
bogactw czy władzy.
Nie szuka sukcesów,
przez niecne zamiary.
Oto taki właśnie jest,
naprawdę pełen cnót, mądry i prawy.
Niewielu jest miedzy ludźmi
takich którzy przekroczą nurt.
Większość tylko biega,
wzdłuż tego brzegu rzeki.[2]
Ale ci którzy postępują właściwie,
zgodnie z Nauczaniem, które
zostało doskonale wyeksponowane,
oni właśnie dosięgną drugiego brzegu
rzeczywistości pełnej namiętności,
i tak trudnej do przekroczenia.
Przechodząc z życia domowników, do
bezdomności,
mędrzec powinien porzucić ciemność,
kultywując jasność.
Powinien poszukiwać rozkoszy w oderwaniu,
tak trudnym do polubienia.
Odrzuciwszy zmysłowe przyjemności, bez
przeszkód,
mędrzec powinien oczyścić umysł z
nieczystości.
Których umysły wydoskonalone
w Czynnikach Wygaśnięcia,[3]
którzy wyzbyci pragnień,
znajdują rozkosz w porzuceniu zapału,
ich umysły przejrzyste, wolne od skaz,
osiągnęli Nibbanę w tym świecie.
1. Szlachetni (Ariya) to ci którzy zrealizow ali Nibbanę
czyli Budda oraz Arachanci.
2. Rzeka to nurt transmigracji (Samsara)
uw arunkow any niew łaściw ym rozumieniem czyli
iluzjami.
3. Czynniki Wygaśnięcia (bodzangha) to: uw ażność
(sati), śledzenie praw dy (Dhammavicaya), w ysiłek
(virija), radość (pati), skupienie (samadhi),
zrów now ażenie (upekkha).
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1.4.7

7. Doskonali, Dhp. 90-99.
7. Doskonali.
KN, Arahanta Vagga, Dhp. 90-99.
Dla tego który dotarł do celu,
dla tego który dotarł w bezbolesność,
dla tego który poznał pełną wolność,
dla tego który zerwał pęta,
nie ma rozgorączkowania.
W pełni uważni są ponad wszystkim,
nigdzie nie utknęli.
Niczym łabędzie porzucające jeziora,
wraz z gniazdami które były dla nich
domem.
Którzy niczego nie gromadzą,[1]
którzy właściwie rozumieją odżywianie,
których domeną czysta nicość.[2]
Oto ich kurs:
jak ślad w powietrzu ptaków, którego nie
można oznaczyć.
Których nawyki zniszczone,
którzy nie są przywiązani do pożywienia,
których domeną czysta nicość.
Oto ich kurs:
jak ślad w powietrzu ptaków, którego nie
można oznaczyć.
Których zmysły w ryzach,
są jak rumaki zaprzęgu poskromione przez
woźnicę.
Których duma została zniszczona, wolni od
skalań,
takich nawet bogowie cenią wysoko.
Niczym ta ziemia, zdyscyplinowani,
trwają zrównoważeni, nieporuszeni.
Można takiego porównać do filara,
głęboko osadzonego w gruncie.
Zamęt Samsary[3] nie zachwieje nim
nie naruszy czystości.
Jego umysł, mowa i jego postępowanie pełne
są spokoju.
właściwie wiedząc, jest w pełni uwolniony,
doskonale ukojony, zrównoważony.
Człowiek który nie jest wierzącym,
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który rozumie Naturalne, [4]
który przeciął łańcuchy zradzania,
który zniszczył swoje szanse,
który wyzbył się wszystkich pragnień,
osiągnął ideał.
We wiosce czy w lesie, w dolinach czy na
równinie,
gdzie przebywają Doskonali, to miejsce jest
prawdziwie piękne.
Przepiękne są lasy których pospolici ludzie
nie lubią i unikają.
Doskonali radują się nimi bo nie szukają
zmysłowego zachwytu.
1. Nie gromadzą ani losu ani dóbr.
2. "Subbato animitto" to nicość bez intelektualnej
nadbudow y. Bez atrybutów mentalnych.
3. Zamęt Samsary to aktyw ności odtw arzające
kolejne bytow anie, zradzanie się.
4. "Akata" to synonim Nibbany, oznacza coś
naturalnego, nie pomyślanego czy stw orzonego.

1.4.8

8. Tysiące, Dhp. 100-115.
8. Tysiące.
KN, Sahassa Vagga, Dhp. 100-115.
Lepsze niż tysiąc wypowiedzi,
pełnych bezużytecznch słów,
jest jedno celowe słowo,
przynoszące słuchającemu
ukojenie.
Lepsze niż tysiąc zdań,
pełnych bezużytecznch słów,
jest jedno celowe zdanie,
przynoszące słuchającemu
ukojenie.
Lepiej niż recytować tysiąc bezużytecznch
słów,
jest wypowiedzieć jedno słowo Dhammy,
przynoszące słuchającemu
ukojenie.
Są tacy którzy odnoszą zwycięstwa w
bitwach,
nad tysiącami tysięcy innych.
Ale szlachetnym zwycięzcą jest ten,
który zwyciężył samego siebie.
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Lepiej zwyciężyć siebie samego niż innych.
Bogowie, devy, mieszkańcy niebios,
ani nawet Mara wraz z Najwyższymi
Bogami,
nie mogą odebrać takiego zwycięstwa,
człowiekowi opanowanemu i
powściągliwemu.
Składanie tysięcy ofiar przez setki lat,
miesiąc za miesiącem, nie jest lepsze
od jednego momentu, w którym oddano
cześć Prawdziwie Doskonałemu.
Gdyby ktoś podtrzymywał ofiarny ogień
płonący przez całe stulecia,
a inny raz tylko oddał cześć Prawdziwie
Doskonałemu,
Ta cześć i oddany honor, są więcej warte
niż stulecia ofiarnego ognia.
W tym świecie całoroczne dary, posiłki i
jałmużnę
człowieka który robi dobre uczynki,
nie są warte nawet ćwierci czci
oddanej Szlachetnemu.[1]
Ci którzy maja nawyk oddawania czci
starszym,
ci którzy rozwinęli i opanowali umysł,
mogą się spodziewać pomnożenia czterech
Błogosławieństw:
długiego życia, urody, komfortu i siły.
Można przeżyć sto lat niemoralnie i
żywiołowo,
ale szlachetniejszy niż całe takie życie,
jest jeden dzień przeżyty moralnie i w
skupieniu medytacyjnym.[2]
Można przeżyć sto lat w głupocie, i z
nieopanowanym umysłem,
ale szlachetniejszy niż całe takie życie,
jest jeden dzień przeżyty w mądrości i w
skupieniu medytacyjnym.
Można przeżyć sto lat bez inicjatywy i w
nieróbstwie,
ale szlachetniejszy niż całe takie życie,
jest jeden dzień pełen wysiłku.
Można przeżyć sto lat bez zrozumienia
jak fenomeny powstają i jak się rozpadają,
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ale szlachetniejszy niż całe takie życie,
jest jeden dzień przeżyty na obserwacji
powstawania i rozpadu.
Można przeżyć sto lat bez ujrzenia
Bezśmiertelności,[3]
ale szlachetniejszy niż całe takie życie,
jest jeden dzień przeżyty w doznaniu
Bazśmiertelności.
Można przeżyć sto lat bez dostrzeżenia
najwyższej Dhammy,[4]
ale szlachetniejszy niż całe takie życie,
jest jeden dzień przeżyty na poznaniu
najwyższej Dhammy.
1. Ujjugatesu to dosłow nie: "idący w yprostow any"
jest przypuszczalnie synonimem Szlachetnych
przynajmniej w stanie Sotopanna.
2. Jhŕyino doslow nie znaczy "praktykując skupienia
medytacyjne" tzw . dżany, a nie jak się często
tlumaczy "medytując".
3. Amatam padam czyli "bez smiertelność" jest jednym
z synonimów Nibbany czyli w ygaśnięcia cierpienia.
4. Dhammam uttamam to "najszlachetniejsza Dhamma"
ew . "szlachetna doktryna"konkretnie: nauczanie
Buddy o cierpieniu i drodze w iodącej do jego
w ygaśnięcia.

1.4.9

9. Zło, Dhp. 116-128.
9. Zło.
KN, Papa Vagga, Dhp. 116-128.
Działaj uważnie i bez ociągania kiedy
czynisz dobrze,
chroniąc swój umysł od złego.
Jeśli zaczniesz się ociągać,
umysł znajdzie rozkosz w złu.[1]
Niektórzy nieustannie postępują źle.
Nie postępuj w ten sposób,
bo szukanie przyjemności w złym
postępowaniu,
przyniesie ci ból i cierpienia.
Niektórzy nieustannie postępują dobrze.
Postępuj w ten sposób,
bo szukanie przyjemności w dobrym
postępowaniu,
przyniesie ci szczęście.
Czyniący zło, widzi początkowo zło jako
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dobro.
Dopiero kiedy zło przyniesie owoce,
czyniący zło zrozumie, że czynił źle.
Inny będzie czynił dobrze,
ale zrazu będzie się to wydawało złym.
Dopiero kiedy dobro przyniesie owoce,
dobro okaże się prawdziwym dobrem.
Niektórzy lekce sobie ważą złe
postępowanie,
przekonani, że nic im nie grozi.
Mówią: będę robił co chcę, nic złego mi nie
grozi.
Ale zło się zbiera jak woda w wielkim
dzbanie,
i kropla po kropli wypełnia głupca po brzegi.
Inni lekce sobie ważą dobre postępowanie,
przekonani, że nie przynosi ono żadnego
efektu.
Ale to spostrzeżenie nie jest zbyt właściwe,
i dobro się zbiera jak woda w wielkim
dzbanie.
Kropla po kropli wypełnią dobrze czyniącego
po brzegi.
Bogaty kupiec unika ryzykownych szlaków,
a pragnący żyć unika trucizn.
Tak samo powinien unikać czynienia zła,
ten który kultywuje dobro.
Kiedy twoja dłoń nie jest zraniona,
możesz w niej trzymać nawet truciznę
i nie wniknie ona do twojego ciała.
Tak samo, nie istnieją złe konsekwencje,
dla tego który nie popełnił złego czynu.
Kiedy głupiec postępuje gwałtownie wobec
osoby która jest całkowicie bez zarzutu,[2]
Jego postępowanie wróci do niego niczym
drobny pył rzucony garścią pod wiatr.
Niektórzy po śmierci zrodzą się z łona,
czyniący zło zrodzą się w piekielnym stanie,
a czyniący dobro dosięgną niebiańskich
obszarów.
Wyzwoleni osiągną pełną Nibbanę.
Nie ma nawet jednego miejsca do ukrycia,
ani w niebie, ani w otchłaniach oceanów,
ani pod ziemią ani w górach,
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i czyniący zło nie może się ukryć
przed efektami złego postępowania.
Ani w niebie, ani w otchłaniach oceanów,
ani pod ziemią ani w górach,
nie ma takiego miejsca, w którym można się
ukryć
przed śmiercią.
1."Papa" znaczy w szystko co złe, a konkretniej
"w szystko co kala umysł". Wyróżnia się dziesięć
rodzajów zła: niew łaściw e rozumienie, niew łaściw a
intencja, niew łaściw a mow a, niew łaściw e
postępow anie,
niew łaściw e życie, niew łaściw y w ysilek,
niew łaściw a uw ażność, niew łaściw e skupienie.
Zrodlem ich w szystkich są: pragnienie (lobha, tanha),
aw ersja (dosa) i niew iedza (moha, avija).
2."Ananganassa" to osoba całkow icie w olna od
skalań będących efektem pragnienia, aw ersji i
niew iedzy. W tym kontekście nie oznacza kogoś kto
jest jedynie niew inny jakiegoś zarzutu.

1.4.10 10. Kij, Dhp. 129-128.
10. Kij.
KN, Danda Vagga, Dhp. 129-145.
Każdy drży przed kijem.
Każdy boi się śmierci.
Stawiając się w położeniu innych,
ani nie zabijaj, ani nie prowadź do zabijania.
Wszyscy drżą przed kijem.
życie jest wszystkim drogie.
Stawiając się w położeniu innych,
ani nie zabijaj, ani nie prowadź do zabijania.
Kto w poszukiwaniu swego szczęścia rani
innych,
w ostateczności sam go nie osiągnie.
Kto w poszukiwaniu swego szczęścia nie
rani innych,
w ostateczności sam osiągnie szczęście.
Nie bądź szorstki w słowach,
ci do których tak mówisz tak samo ci
odpowiedzą.
Bolesna jest wymiana szorstkich słów
i może cię bardzo poranić.
Kiedy niczym spłaszczony gong,
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wyciszyłeś siebie - osiągnąłeś Wygaśnięcie,
bo nie ma w tobie kłótliwości.
Tak jak pastuch goni kijem bydło na
pastwisko,
starość i śmierć kieruje życiem żywych istot
przez eony czasu.[1]
Kiedy głupiec postępuje źle,
nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji.
Poprzez złe czyny, sam siebie spala w ich
ogniu.
Który krzywdzi bezbronnych i niewinnych,
sam na siebie sprowadza bezzwłocznie:
srogi ból, katastrofę, rany bądź nawet
śmiertelną chorobę
albo pomieszanie umysłu, opresje ze strony
władcy,
albo ciężkie oskarżenia, utratę bliskich bądź
stratę majątku,
bądź też szalejący pożar pochłonie jego
dom.
A w chwili rozpadu ciała, taki głupiec zrodzi
się
w piekle.
Chodzenie nago, z brudnymi zmierzwionymi
włosami,
z brudnym ciałem, głodowanie, leżenie na
ziemi,
posypywanie się piaskiem i popiołem,
pokutowanie w niewygodnych pozycjach [2]
nie oczyści śmiertelnika którego umysł
nie pokonał zwątpień.
Ubrany schludnie, zadbany
spokojny i pewien wyzwolenia,
Idealnie czysty, odłożywszy kij.
Ten jest prawdziwym bramanem,
ten jest prawdziwym ascetą,
ten jest prawdziwym mnichem.
Rzadko się zdarza na tym świecie ktoś,
kim kieruje wstyd moralny w unikaniu zła.
Niczym pełnej krwi rumak który stroni od
bata,
unika on wykroczeń.
Niczym pełnej krwi rumak, zaledwie
dotykany batem,
bądź skruszony i wytrwały.
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Przez pewność, dyscyplinę moralna,
aktywny wysiłek i koncentrację,
poprzez skrupulatną analizę fenomenów na
bazie wiedzy i refleksji,
osiągniesz uświadomienie reakcji, a poprzez
wgląd i introspekcję
zniszczysz cierpienie.
Melioranci prowadzą wody dokąd chcą,
wytwórcy strzał toczą strzały,
stolarze wyginają drewno,
mędrcy kontrolują siebie.
1. "Ayu" czyli eon jest miara czasu. Komentatorzy
różnią się w precyzyjnym okresleniu długosci eonu.
Stosow na sutta w yjasnia że jest to po prostu
niew yobrażalnie długi okres czasu, miliony lat.
2. Tu konkretnie jakiś rodzaj pokuty polegającej na
siedzeniu w kucznej pozycji na piętach.

1.4.11 11. Starość, Dhp. 146-156.
11. Starość.
KN, Jara Vagga, Dhp. 146-156.
W środku płonącego ognia,
cóż są warte radość i śmiech?
W środku ciemności,
czemu nie szukasz światła?
To ciało nie wie nic o trwałości,
jest jak worek z kośćmi, pełen ran i bólu,
wydany na pastwę chorób.
Niemniej wielu postrzega je pięknym,
i takim je sobie wyobrażają.
Ty obserwuj jego prawdziwą naturę.
Ta materia rozpada się całkowicie,
siedlisko wszelkich chorób.
Gnije łatwo, wylewając zgniliznę rozkładu.
Kończy się śmiercią - rozpadając się.
Jesienią kości leżą rozrzucone,
szare czaszki puste niczym tykwy.
Oglądający już teraz nie znajdują
w nich piękna.
Z kości to ciało jest złożone,
obrosłych mięśniami, zlepionych krwią.
Ta budowla jest siedliskiem dumy,
beznadziei, rozkładu i śmierci.
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Nawet najlepiej zrobione królewskie powozy,
z pewnością się rozpadną, takoż i te ciała.
Ale Dhammy szlachetnych ten rozpad nie
dosięgnie,
i oni poniosą ja do dobrych ludzi.
Nieuk rośnie niczym wół,
Jego mięśnie się rozwijają,
ale nie rozum.
Przez wiele zrodzeń cierpiałem
błądząc w świecie Samsary,[1]
poszukując z uporem, ale nie spotykając
budowniczego tej budowli.
Budowniczy tego domu,
teraz cię dostrzegłem!
Nie zbudujesz już więcej żadnej budowli,
bo wszystkie fundamenty są zniszczone,
a konstrukcja rozpadła się w gruzy.
Umysł przekroczył uwarunkowania,
pragnienie nie powstaje!
Którzy nie wiedli świętego życia,
w młodości nie zgromadzili prawdziwych
bogactw,
marnieją niczym czaple nad wyschniętym
stawem.
Którzy nie wiedli świętego życia,
w młodości nie zgromadzili prawdziwych
bogactw,
i teraz niczym dawno wystrzelone strzały
szukają pociechy we wspomnieniach
przeszłych bojów.

1. Samsara to w ędrow anie, cykl karmicznie
uw arunkow anego zradzania się w św iecie pełnym
cierpienia. Jej końcem jest Nibbana.

1.4.12 12. Ja, Dhp. 157-166.
12. Ja.
KN, Atta Vagga, Dhp. 157-166.
Jeśli sam sobie jesteś drogi,
Mądrze postąpisz dbając o siebie.
We wszystkich trzech okresach życia [1]
dbaj o swoje dobro.
Najpierw sam ugruntuj się w tym co
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właściwe,
dopiero później radź innym.
W ten sposób postąpisz mądrze i
nienagannie.
Tak jak doradzasz innym, sam postępuj.
Najbardziej opanowany najlepiej uczy
opanowania,
bo najtrudniej jest opanować siebie.
Sam jesteś dla siebie ostoją,
któż inny mógłby nią być?
Tylko zdyscyplinowana jaźń,
i to z trudem może ci dać oparcie.
Z jaźni rodzi się, powstaje
złe postępowanie kalecząc człowieka.
Jak diament zrodzony, powstający ze skały
kaleczący inne klejnoty.
Głęboko pogrążony w złym postępowaniu,
człowiek dusi się niczym drzewo oplecione
trującym bluszczem.
Sam czyni sobie, czego życzy mu wróg.
Łatwe jest to co złe i szkodliwe.
Z pewnością najtrudniejsze jest to
co jest dobre i przynosi pożytek.
Ignoranci powodowani fałszywą wiarą,
wypaczają nauczanie wiodących święte
życie Arachantów.[2]
Zupełnie jak pęd bambusa
niszczący sam siebie kiedy przynosi owoc.
Samemu się czyni zło,
a ono prowadzi do nieczystości.
Jeśli się nie czyni źle,
właściwie postępując, można się całkowicie
oczyścić.
Nikt nie może oczyścić drugiego,
bo czystość i nieczystość zależą tylko od
nas samych.
Dla innych więc, nie zaniedbuj swego
własnego dobra.
Jasno rozumiejąc[3] swoje własne dobro,
należy skutecznie do niego dążyć.

1. Dzieciństw o, dorosłość, starość.
2. Arachant, ten który osiągnął Nibbane.
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3. "Abhinnaya" to jasne i co w ażniejsze - pełne
zrozumienie.

1.4.13 13. Świat, Dhp. 167-178.
13. Świat.
KN, Loka Vagga, Dhp. 167-178.
Nie angażuj się w wulgarne życie,
nie żyj w nieuwadze,
nie kultywuj niewłaściwego rozumienia,
nie bądźże wyznawcą tego świata.
Żyj to życie realnie i jak najlepiej,
nie żyj go na złe sposoby.
Ci którzy żyją realnie w tym świecie,
żyją szczęśliwie w tym jak i w następnym
świecie.
Postrzegaj świat niczym mydlaną bańkę,
postrzegaj świat niczym miraż,
a Król Śmierci cię nie dostrzeże.[1]
Niczym królewski rydwan jest ten świat.
Głupcy giną pod jego kołami,
a mędrcy widząc jego rzeczywistą naturę [2]
nie przywiązują się do niego.
Ktoś kto żył w iluzjach,
a później się ich wyzbył,
uwolnił się niczym księżyc który zajaśniał
oświetlając świat spoza ciemnych chmur.
Ktoś kogo złe postępowanie
zostało wstrzymane i zastąpiły je dobre
czyny,
uwolnił się niczym księżyc który zajaśniał
oświetlając świat spoza ciemnych chmur.
Ludzie tego świata są ślepi,
tylko niewielu widzi prawidłowo.
Ci, niczym ptaki uwalniają się z sieci,
osiągając niebiańskie ukojenie.
Łabędzie odfruwają drogami słońca,
magicy pokonują dystans w powietrzu,[3]
a mędrcy opuszczają ten świat,
pokonawszy śmierć.
Kłamiąc, kłamca zamyka sam sobie
drogę do następnego świata.
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Nie ma ohydy, której taki by nie uczynił.
Skąpcy nie trafią do świata aniołów,
Głupcy nie pochwalą szczodrości.
Mądry raduje się szczodrością,
i w przyszłym życiu jest szczęśliwy.
Lepsze niż nieograniczona władza
nad wszystkimi królestwami całej ziemi,
lepsze niż szczęśliwe zrodzenie w Niebie,
jest wejście w strumień Dhammy.[4]

1. Wyróżnia się: św iat zmysłów (kama loka), św iat
materialnych energii (rupa loka) i św iat
niematerialnych energii (arupaloka). Poza nimi
znajduje się Nibbana i stad ktoś kto ja osiągnął nie
może być w idziany przez Króla Śmierci który
zamieszkuje kama loka i zna tylko trzy św iaty w raz z
ich planami zradzania.
2. "Vijanatam" - w idzący w spółzależne pow staw anie
i rozpadanie się cierpienia.
3. "Yanti iddhiya" - w ydaje się dotyczyć ludzi o
magicznych uzdolnieniach do przemieszczania się w
pow ietrzu, dokładniej do "przebyw ania z pełną
kontrola w pow ietrzu". Przypuszczalnie odnosi się do
mentalnych osiągnięć medytacyjnych.
4. "Sotŕpattiphala" - w ejście w strumień Dhammy,
pierw szy stopień św iętości Szlachetnych
charakteryzujący się osiągnięciem sotapatti magga i
sotapatti-phala. Sotapanna może cieszyć się pokojem
Nibanny kiedy zechce poniew aż rozw inął sotapattiphala samapatti. "w szedł w strumien" co oznacza, że
jest na Scieżce Szlachetnych i nigdy z niej nie
zejdzie. Nie jest już w ięc nazyw any zw ykłą osobą
(putthujjana) ale zalicza się do szlachetnych (ariya)
poniew aż w ykorzenił ditthi oraz vicikiccha i w yzbył
się całkow icie sakkaya-ditthi, vicikiccha and
silabbataparamasa czyli trzech głów nych przeszkód.
Nie popełnia akusala-kamma-patha czyli złych
czynów .

1.4.14 14. Budda, Dhp. 179-196.
14. Budda.
KN, Buddha Vagga, Dhp. 179-196.
Którego prawe zwycięstwo nie może być
żadną miarą zamienione w przegraną,
i nikt na świecie nie może tego zmienić. [1]
Bez śladów i kompletna jest domena Buddy,
po czym mogli by ją wyśledzić i jak
zniszczyć?
Którzy usidlili pragnienie i żądzę,
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nie są już niesieni ich nurtem.
Bez śladów i kompletna jest domena Buddy,
po czym mogli by ją wyśledzić i jak
zniszczyć?
Mądrzy, z intencją na praktyce koncentracji,
[2]
znajdują rozkosz w spokoju i wyrzeczeniu.
Nawet bogowie zazdroszczą im,
uważnym, doskonałym Buddom.
Nieczęste jest ludzkie zrodzenie,
trudne jest życie śmiertelników.
Trudne jest słuchanie prawdziwego
Nauczania,[3]
rzadkie jest zaistnienie Buddy.
Oto nauczanie Buddów:
Nie czynić tego co niewłaściwe,
czynić to co właściwe,
oczyszczać swoje doznania.
Cierpliwość i wytrwałość są najwyższymi
cnotami,
Nibbana jest najwyższym celem,
twierdzą wszyscy Buddowie.
Mnich nie rani nikogo,
jeśli rani, to nie jest mnichem.
Nie szukać winy u innych, nie ranić nikogo,
przestrzegać wskazań, jeść ile konieczne,
przebywać w samotności, praktykując
skupienia.
Oto nauczanie Buddów.
Nawet i deszcz monet, nie zaspokoi
żądz i zmysłowych pragnień.
Mądry człowiek widzi, że zmysłowe
przyjemności
dają mało satysfakcji a masę bólu,
nie szuka więc nawet boskich przyjemności.
Słuchacz Buddy[4] dedykuje praktykę
wyzbyciu się pragnień.
Ludzie pod wpływem strachu,
szukają schronienia w wielu miejscach:
w górach, lasach, na drzewach, w ogrodach i
świątyniach.
Ich schronienia nie są jednak ani najlepsze
ani bezpieczne.
W takich schronieniach, nie ma ulgi od
cierpień i stresu.
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Ten który znalazł schronienie w Buddzie,
Dhammie i Sandze
widzi z prawdziwą mądrością Cztery Prawdy
Szlachetnych:
cierpienie, źródło cierpienia,
przezwyciężenie cierpienia,
oraz Ścieżkę Szlachetnych wiodąca do
wygaśnięcia cierpienia.
To schronienie jest bezpieczne, najlepsze.
Znalazłszy je, uwalniają się od wszelkiego
stresu i cierpień.
Trudno znaleźć szlachetną osobę,
tacy nie rodzą się wszędzie wokoło.
Gdzie się taki urodzi, jego bliscy czerpią z
tego pożytek.
Rozkoszą są urodziny Buddy.
Rozkoszą jest prawdziwe Nauczanie.
Rozkoszą jest jedność Zgromadzenia
mnichów.
Rozkoszą jest medytacja zjednoczonego
Zgromadzenia.
Który oddaje cześć Buddzie czy jego
uczniom,
tym którzy przezwyciężyli przeszkody,
zniszczyli żal i stres;
który respektuje Wygasłych[5] i Wyzbytych
strachu,
nie może być sklasyfikowany w żadne ramy.
1. "Avajiyati": odw rócić, zaw rócić, zniw elow ać
efekt, zniszczyć, zzerow ać.
2. Jhanapasuta to dosłow nie : praktykow anie skupień
medytacyjnych jhana (dżana).
3. "Saddhammassavana": praw dziw a Dhamma
nauczana przez Buddę.
4. "Sammasambuddhasavako": słuchacz nauczania
w pełni samo przebudzonego Buddy, student Budda
Dhammy.
5. "Nibbute": tych którzy zrealizow ali ostateczne
w ygaśnięcie czyli Nibbanę.

1.4.15 15. Szczęście, Dhp. 197-208.
15. Szczęście.
KN, Sukha Vagga, Dhp. 197- 208.
Bardzo szczęśliwi żyjemy,
wolni od nienawiści, pomiędzy
nienawistnikami.
Pomiędzy nienawidzącymi przebywamy,
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nie nienawidząc.
Bardzo szczęśliwi żyjemy,
wolni od choroby, pomiędzy chorymi.
Pomiędzy chorującymi przebywamy,
zdrowi.
Bardzo szczęśliwi żyjemy,
wolni od pogoni, pomiędzy pragnącymi.
Pomiędzy pragnącymi przebywamy,
bez zabiegania.
Bardzo szczęśliwi żyjemy,
którzy nie mamy niczego.
będziemy się żywić radością,
tak jak świetliści bogowie.[1]
Zwycięstwo zradza nienawiść,
a zwyciężony wije się w bólu.
Spokojny trwa w szczęściu,
odrzuciwszy tak zwycięstwo jak i przegraną.
Nie ma większego ognia niż pasja,
nie ma większego zła niż nienawiść.
Nie ma większego cierpienia niż zapał,[2]
nie ma większego szczęścia niż
uspokojenie.[3]
Głód to największa choroba,
uwarunkowane fenomeny to największe
cierpienie.
Wiedząc to właśnie - tak jak się staje,
Nibbana to absolutne szczęście.
Zdrowie to największy skarb,
Zadowolenie to największe bogactwo.
Zaufani to najlepsza rodzina,
Nibbana to najwyższe szczęście.
Napiwszy się naktaru odosobnienia,
poznawszy smak ukojenia,
staje się wolnym od strachu i zła,
ten który pije nektar Dhammy.
Dobrze jest spotkać szlachetnych,
w ich towarzystwie jest zawsze miło.
Unikając głupców, można trwać w
szczęściu.
Ten który żyje pomiędzy głupcami,
będzie cierpiał przez długi czas.
Towarzystwo głupców zawsze przynosi bol,
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jak i towarzystwo wrogów.
Mędrzec jest zawsze miłym towarzyszem,
jak spotkanie z rodziną.
Tak więc,
podążaj za inteligentnym i mądrym,
wykształconym, oddany wartościom i
religijnym,
szlachetnym i roztropnym.
Podążaj za nim tak jak księżyc
podąża ścieżką wytyczoną wśród gwiazd.

1. "Abhassara": bogow ie św ietlistych św iatów sfery
Dutiya Jhana Bhumi, którzy żyw ią się radością.
2. "Khandhasama": Pięć Zespołow Zapału to formy,
uczucia, percepcje, inicjacje i św iadomości.
3. "Santi" to ukojenie i pokój.

1.4.16 16. Ukochane, Dhp. 209-220.
16. Ukochane.
KN, Piya Vagga, Dhp. 209 - 220.
Przedsięwziąwszy co nie jest do zrobienia,
nie przedsięwziąwszy co jest do zrobienia,
odrzuciwszy drogę do celu,
podąża za tym co przyjemne,
zazdroszcząc,
temu który ma za cel oczyszczenie siebie.
Nie wiąż się z tymi których kochasz,
i nigdy z tymi których nie kochasz.
Niewidzenie ukochanych jest cierpieniem,
takoż i widzenie niekochanych.
Tak więc nie traktuj niczego jak najdroższe,
oddzielenie od najdroższego nie jest dobre.
Wolni od pęt są ci dla których,
drogie czy niedrogie nie istnieje.
Z afektu rodzi się płonący żal,[1]
z afektu rodzi się strach.
Wolny od afektu nie zna żalu,
skądże więc strach?
Z miłości rodzi się płonący żal,
z miłości rodzi się strach.
Wolny od miłości nie zna żalu,
bez żalu strach nie powstaje.
Z uwielbienia rodzi się płonący żal,
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z uwielbienia rodzi się strach.
Wolny od uwielbienia nie zna żalu,
bez żalu strach nie powstaje.
Z przyjemności rodzi się płonący żal,
z przyjemności rodzi się strach.
Wolny od przyjemności nie zna żalu,
bez żalu strach nie powstaje.
Z pragnienia[2] rodzi się płonący żal,
z pragnienia rodzi się strach.
Wolny od pragnienia nie zna żalu,
bez żalu strach nie powstaje.
Tłum pokocha tego który jest moralny,
który ma wiedzę, ustalony w Dhammie,
czyniący to co winno być uczynione.
Ten który podąża za Nieopisywalnym,
który rozwinął umysł,
którego umysł nie jest w okowach
przyjemności,
tego się zwie: idący pod prąd.
Rodzina, znajomi i przyjaciele,
są ukontentowani bezpiecznym powrotem
do domu z daleka.
Tak oto dobre czyny przyjmują
czyniącego dobrze,
który wyszedł z tego świata do innego:
Jak rodzina przyjmująca ukochanego który
powrócił.

1. "Soka": palący płomieniem żal.
2. "Tanha": Pragnienie które jest jednym z trzech
bazow ych źródeł cierpienia w raz z dosą i mohą.

1.4.17 17. Gniew, Dhp. 221-234.
17. Gniew.
KN, Kodha Vagga, Dhp. 221 - 234.
Wyrzeknij się gniewu, porzuć dumę.
Zerwij wszystkie kajdany.[1]
który nie przylgnął do mentalności wraz
cielesnością,
cierpienie go upuściło bo niczego nie miał.
Który powściąga gniew,
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niczym woźnica pędzący w powozie,
o nim mówię że faktycznie powozi!
Inni tylko dzierżą lejce.
Zwycięż
Zwycięż
Zwycięż
Zwycięż

gniew łagodnością;
zło dobrem.
chytrość szczodrością;
kłamstwo prawdomównością.

Mów prawdę, nie unoś się gniewem.
Poproszony, podziel się
nawet jeśli sam masz mało.
Przez te trzy, znajdziesz się
wśród bogów.[2]
Mądrzy, niepogrążeni w bólu,
panujący nad zachowaniem,
ci dotrą w permanentne miejsce,[3]
w którym nie ma żalu.
Tych którzy są uważni,
uczący się dzień i noc,
z intencja na osiągnięciu Wygaśnięcia,
skazy[4] znikną.
Atulo! od dawna, nie od wczoraj,
mają za złe siedzącemu w ciszy,
mają za złe mówiącemu zbyt wiele.
Mają również za złe mówiącemu tyle ile
należy.
Nie ma takiego któremu by czegoś nie mieli
za złe!
Nigdy nie było i nigdy nie będzie,
ani nawet nie ma w obecnej chwili,
takiego który byłby tylko ganiony,
albo tylko chwalony.
Tego mędrzec chwali,
sprawdziwszy go dokładnie dzień po dniu,
bez zarzutu, inteligentny,
ukoronowany mądrością i cnotami,
Któż może go zganić?
Jak pierścień uczyniony z złota,
ma wartość wśród bogów,
i nawet dla samego Bramy.[5]
Chroń się przed niewłaściwym zachowaniem,
chroń dobrze swe ciało.
Wyrzekłszy się niewłaściwych czynów
cielesnych,
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praktykuj właściwe zachowanie dla tego
ciała.
Chroń się przed niewłaściwą mową,
chroń dobrze to co mówisz.
Wyrzekłszy się niewłaściwych wypowiedzi,
praktykuj właściwą mowę.
Chroń się przed niewłaściwymi myślami,
chroń dobrze swój umysł.
Wyrzekłszy się niewłaściwych aktów
mentalnych,
praktykuj właściwe myślenie.
Mądrzy, którzy mają pieczę
nad akcjami ciała, mowy i umysłu.
W samej istocie i w pełni,
zapanowali nad sobą.
1. "Sajyojana": jest dziesięć kajdan: sakkaya-ditthi,
vicikiccha, silabbata-paramasa, kama-raga, vyapada
oraz rupa-raga, arupa-raga, mano, uddhacca, avijja.
2. "Deva": św ietliści bogow ie, rodzaj duchow ych istot
w mitologii regionu.
3. "Accutaj Thanaj": w ieczne, nieginące, nieznikające,
niezmienne, permanentne miejsce. Przypuszczalnie
Nibbana.
4. "Asava": skazy, splamienia w sensie:
zanieczyszczania. Wyróżniamy następujące: kama,
bhava, ditthi, avijja.
5. "Brahma": Wielki Brama, faktycznie głów ny choć
niepopularny Bóg w mitologii regionu.

1.4.18 18. Nieczystości, Dhp. 235-255.
18. Nieczystości.
KN, Mala Vagga, Dhp. 235 - 255.
Jesteś jak zżółkły liść,
słudzy Mary już szykują się na ciebie.
Stoisz u samych wrót śmierci,
z pustymi rękoma.
Stań się dla siebie wyspą
już teraz, szybko,
bądźże rozsądny!
Wyzbyty tego co nieczyste,
zbliżysz się do niebiańskiej
sfery Szlachetnych.[1]
Oto dotarłeś do końca życia,
zbliżasz się do spotkania z Marą.
W tej podróży nie będzie miejsca do
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odpoczynku,
i zawitasz tam z pustymi rękoma.
Stań się dla siebie wyspą
już teraz, szybko,
bądźże rozsądny!
Wyzbyty tego co nieczyste,
oczyszczony, nigdy więcej
nie zaznasz zradzania i starzenia.
Mądry człowiek winien oczyścić
się ze skalań stopniowo:
jedno za drugim, chwila po chwili,
tak jak złotnik oczyszczający kruszec.
Niczym rdza tocząca metal,
na którym powstała,
tak też ten, który nadużywa potrzeb[2]
zawita w złym świecie[3] mocą swej decyzji.
Nieuctwo jest skazą w odniesieniu to
świętych tekstów,
zaniedbanie jest skazą w odniesieniu do
domostw.
Skazą celowości jest nieróbstwo,
skazą stróżowania jest niedbalstwo.
Łajdactwo jest skazą kobiety,
chytrość jest skazą dawcy.
Złe rzeczy, nieczyste w tym świecie,
pozostają nieczystymi w następnym.
Ignorancja jest najgorszą skazą,
gorszą niż każda poprzednia.
Porzućcie ją mnisi, bądźcie czyści!
Życie jest łatwe dla nachalnego,
dla bezwstydnego, chwalipięty,
bez skrupułów łajdaka.
Trudne dla kogoś sumiennego,
szukającego czystości, uważnego
i szczerego.
Żyjącego czyste życie, widzącego prawdę.
Kto zabija i mówi nieprawdę,
bierze czego mu nie dano,
idzie do żony innego,
a do tego upija się,
sam swoje korzenie wyrywa
z tego świata.
Drogi mój, musisz to wiedzieć:
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złe rzeczy są trudne do opanowania.
Nie pozwól aby łapczywość i
niesprawiedliwość,
przyniosła ci ból i długie cierpienie.
Ludzie dają dary zgodnie ze swoim
przekonaniem
i w zgodzie ze stanem umysłu.
Niezadowolony z otrzymanego napoju i
żywności,
nie osiągnie koncentracji ani w dzień, ani w
nocy.
Kto odciął u podstaw niezadowolenie z
darów,
ten osiągnie koncentrację w dzień i w nocy.
Nie ma ognia silniejszego niż pasja,
nie ma obłędu większego niż gniew.
Nie ma sieci silniejszej niż niewiedza,
nie ma rzeki silniejszej niż pragnienie.
Łatwe do wypunktowania są błędy innych,
a nasze własne najtrudniejsze do
zobaczenia.
Innych błędy obnażą bezlitośnie,
swoje własne ukrywając jak nieuczciwy
gracz w kości zakrywający nieudany rzut.
Kto wyszukuje błędy innych żyje zirytowany,
jego własne skazy tylko się powiększają.
Oddala się od zmycia tych splamień.
Nie ma dróg w niebie,
nie ma prawdziwego ascety na zewnątrz.[4]
Ludzie znajdują w obsesjach rozkosz,
Buddowie są od tego wolni.
Nie ma dróg w niebie,
nie ma prawdziwego ascety na zewnątrz.
Nic co jest złożone[5] nie jest wieczne,
Nie ma niczego niestabilnego wśród
Buddów.
1. "Dibbaj ariya bhumij": niebiańska sfera
szlachetnych to najpew niej synonim Nibbany. Bumi to
miejsce takie jak w yspa, ale także stan św iadomości
albo poziom.
2. "Atidhonacarina": to są i tak tylko podstaw ow e
potrzeby: jedzenie, szata, mieszkanie i lekarstw o.
3. "Duggatij": to jest w łaściw ie niskie zrodzenie,
piekło.
4. "Bahire": zew nętrzne, na zew nątrz albo tego
św iata albo tego Nauczania. Niepew ne znaczenie.
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5. "Sankhara": uformow ane, złożone, z "akcenem" na
proces czyli na składanie, uformow yw anie.

1.4.19 19. Sprawiedliwi, Dhp. 256-272.
19. Sprawiedliwi.
KN, Dhammattha Vagga, Dhp. 256 - 272.
Nie przez wygłaszanie sądów
jest się sprawiedliwym,
ale przez rozważenie obu stron
zagadnienia.
Osądzając bez pośpiechu,
sprawiedliwie i bezstronie,
taki mądry człowiek, strażnik prawa,
jest nazywany sprawiedliwym.
Nie taki który dużo mówi jest nazwany
mądrym,
ale spokojny, odważny oraz przyjacielski.
Nie taki który dużo mówi jest nazwany
obeznanym z Dhammą,
ale jeśli uchwycił ją w lot i dojrzał jej
praktyczną wartość w życiu.
Ten jest obeznany z Dhammą.
Mnich nie jest Starszym kiedy ma siwą
głowę.
To tylko starość ją posiwiła, może na marne.
Kiedy praktykuje prawdę, łagodność,
opanowanie
i samokontrolę, mądry jeśli wyzbył się skaz,
taki jest nazwany Starszym.
Nie poprzez elokwencję, ani dzięki
wyglądowi,
człowiek zdobywa szacunek jeśli jest
zazdrosny,
samolubny i oszukańczy.
Ale taki który te cechy zniszczył, wykorzenił
i zlikwidował aby w końcu porzucić
nienawiść,
zasłużył na szacunek.
Nie jest mnichem dlatego że ma ogoloną
głowę,
będąc niemoralnym oszustem.
Jakże ktoś pełen żądzy i chciwości może
być
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prawdziwie mnichem?
Kto przezwyciężył zło wielkie i małe,
ten jest mnichem bo zwyciężył wszelkie zło.
Nie jest mnichem dlatego że żyje z
żebraniny,
Nie poprzez naśladowanie zewnętrznych
zwyczajów
jest się prawdziwym mnichem.[1]
Kiedy żyje to życie z jego dobrem i złem w
świętości,
rozumnie wędrując poprzez świat,
takiego nazywamy prawdziwym mnichem.
Nie jest mędrcem poprzez utrzymywanie
milczenia,[2]
jeśli jest pełnym urojeń ignorantem.
Tylko jeśli wyważa to co najlepsze jest
mądry.
Taki jest mędrcem który odrzuca zło.
Taki który rozumie oba światy,
przez to właśnie jest nazwany mędrcem.
Nie jest szlachetnym który rani żywe istoty,
Z powodu nieranienia[3] jest się
szlachetnym..
Nic poprzez dewocję ani religijność,
ani nie dzięki wielkiej wiedzy.
Nie przez osiągnięcie pełnej koncentracji,
i nie poprzez odosobnienie.
Nie przez myślenie:
Przeżywam radość przekroczenia,
która jest niedostępna zwykłym ludziom.
Ale przez wytrwałość praktyki mnichu,
dopóki nie nastąpiła destrukcja
zanieczyszczeń.[4]
1. vissaj: znaczenie dziw nie niejasne, tłumaczę tylko
intencję.
2. muni: medrzec w podeszłym w ieku. Zazw yczaj
utrzymyw ali ciszę.
3. ahijsa: niekaleczenie żyw ych istot nie w ydaje sie
mieć odpow iednika w języku polskim.
4, asavakkhayaj: rozw ianie sie skalań,
zanieczyszczeń, jest jednoznaczne z osiągnieciem
stanu Arachanta.
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1.4.20 20. Ścieżka, Dhp. 273-289.
20. Ścieżka.
KN, Magga Vagga, Dhp. 273 - 289.
Ośmioaspektowa Ścieżka jest najlepszą
ze ścieżek, a z wszystkich prawd,
Cztery Prawdy są najlepszymi.
Najlepszym stanem umysłu jest nieobecność
pasji,
Najlepszymi ludźmi są ci którzy osiągnęli
wgląd.[1]
Oto ta Ścieżka i nie ma innej
dla oczyszczenia rozumu.[2]
Wędrując nią, znikasz z oczu Mary.
Wszedłszy na nią, podążasz ku końcowi
cierpień.
Zrozumiałem jak wyrwać strzałę bólu,
i uczę tej samej metody innych.
Ale to ty musisz podjąć wysiłek praktyki,
Ci Którzy Przeszli to nauczyciele.
Ci którzy medytując natknęli się na tą
ścieżkę,
będą uwolnieni z więzów Mary.
Oto jest Ścieżka Oczyszczenia:
Ten kto zrozumiał, że wszystko
uwarunkowane
jest nietrwałe odwraca się od cierpienia.
Oto jest Ścieżka Oczyszczenia:
Ten kto zrozumiał, że wszystko
uwarunkowane
jest stresujące odwraca się od cierpienia.
Oto jest Ścieżka Oczyszczenia:
Ten kto zrozumiał, że wszystko jest
pozbawione
jaźni odwraca się od cierpienia.
Leń który nie podjął wysiłku w czasie
zmagania,
młody i silny ale rozmiłowany w nieróbstwie,
bezczynny i pełen smutnych myśli,
taki nie znajdzie drogi do mądrości.
Niech kontroluje swą mowę,
niech nadzoruje swój umysł.
Niech unika niewłaściwych czynów ciała,
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niech oczyszcza swe postępowanie.
Niech osiągnie Ścieżkę Buddy.
Mądrość wypływa z praktyki,[3]
z niepraktykowania wypływa ogłupienie.
Rozumiejąc tą zależność pomiędzy
wiedzą i niewiedzą, ukierunkuj
swą praktykę właściwie.
Wykarczujcie las pasji, nie tylko pojedyncze
drzewa.
Z tego lasu rodzi się strach.
Wyciąwszy w pień cały las i poszycie leśne,
trwajcie bez chaszczów pasji mnisi.[4]
Tak długo jak chaszcze pasji mężczyzny
wobec kobiety
bodaj najmniejsze nie są wyrwane z
korzeniami,
tak długo jego umysł jest w pętach
jak umysł cielaka ssącego mleko matki.
Odetnij to zamiłowanie, wyrwij własnymi
rękoma![5]
Praktykuj Ścieżkę Uspokojenia nauczaną
przez Buddę.
"Tu spędzę porę deszczową, tam zimę i
lato"
myśli głupiec nie widząc niebezpieczeństw.
Jak wielka powódź porywająca śpiącą wieś,
tak śmierć porywa i zabiera człowieka
z pasją rozmiłowanego w swym dobytku.
Nikt nie stanie w jego obronie wobec śmierci,
ani syn ani ojciec ani nikt z rodziny.
To rozumiejąc, niech mądry człowiek
oparty na moralności, szybko oczyści
drogę wiodącą ku Wygaśnięciu.
1. cakkhuma: dosłow nie "w idzą".
2. dassana: dosłow nie "w iedzą, znają praw dę".
3. yoga: w ysiłek, trening, aplikacja jakiejś akcji
zmierzającej ku celow i.
4. Bardzo nośna przenośnia i gra słów : nibbana hotha
jest row niez celem buddyzmu jako czysta polana.
5. W oryginale odniesienie do ogrodnictw a regionu
gdzie na jesień w yryw a się dobrze ukorzenione
lotosy.
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1.4.21 21. Dodatki, Dhp. 290-305.
21. Dodatki.
KN, Pakinnaka Vagga, Dhp. 290 - 305.
Widząc że porzucenie mniejszego
szczęścia,
prowadzi do większego,
mądry człowiek powinien porzucić to
mniejsze
na rzecz większego szczęścia.
Ten kto szuka swego szczęścia
kosztem bólu innych, nigdy nie umknie
nienawiści która go przepełnia.
Co powinno być zrobione - nie jest,
a co nie powinno - jest robione.
Skazy tych którzy są dumni i
nieodpowiedzialni,
z pewnością się pomnożą.
Ci którzy obejmują silną i nieustanną
uważnością swe ciało,
nie robią tego co nie powinno być robione.
Oni trwają w tym co powinno być czynione,
a ich skazy na skutek praktyki zanikają.
Zabiwszy matkę, ojca oraz dwóch wielkich
wojowników [1]
i zniszczywszy kraj wraz z jego skarbnikiem,
wolny kroczy, święty i zwycięski.
Zabiwszy matkę, ojca oraz dwóch
bramińskich królów,
a na dodatek tygrysa,
wolny kroczy, święty i zwycięski.
Uczniowie Gotamy, których uważność
dzień i noc jest skierowana na Buddę,
ci są zawsze Przebudzeni.
Uczniowie Gotamy, których uważność
dzień i noc jest skierowana na Dhammę,
ci są zawsze Przebudzeni.
Uczniowie Gotamy, których uważność
dzień i noc jest skierowana na Sanghę,
ci są zawsze Przebudzeni.
Uczniowie Gotamy, których uważność
dzień i noc jest skierowana na ciało,
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ci są zawsze Przebudzeni.
Uczniowie Gotamy, których uważność
dzień i noc jest skierowana na łagodność,
ci są zawsze Przebudzeni.
Uczniowie Gotamy, których umysł
dzień i noc jest skupiony na rozwoju,[2]
ci są zawsze Przebudzeni.
Trudno jest zostać mnichem. Trudno się tym
cieszyć.
Niemiłe i trudne jest życie świeckie.
Bolesne jest przebywanie z nierównymi
sobie,
Błąkający się poprzez zrodzenia zawsze
cierpi.
Tak więc nie błąkając się przez zrodzenia
umykasz cierpieniu.
Zaufanie, pewność[3] i wartości,
ukoronowane reputacją i bogactwem,
gdzie by się nie udał,
tam będzie respektowany.
Taki lśni z daleka niczym śnieżne szczyty
gór,
gdy źli znikają jak strzały wystrzelone w
ciemność nocy.
Ten który siedzi sam, śpi w samotności,
chodzi sam to tu to tam,
z uwagą i pod pełną kontrola,
znajdzie radość w leśnym odosobnieniu.

1. Dziw na dla nas przenośnia odnosi się do symboliki
regionu gdzie aktorzy dramatu uosabiają cechy
mentalne.
Matka to pragnienie, ojciec to duma, w ojow nicy to
eternalizm i nihilizm, kraj to zmysły, a skarbnik to zapał.
Królow ie to dw a ekstremalne poglądy, a tygrys to
pięć skaz mentalnych.
2. bhavanaya: rozw ój mentalny, konretniej: cały
kompleks nakierow yw ania myśli w kierunku rozw oju.
3. saddho: często błędnie tłumaczone jako w iara,
saddha jest pew nością w ynikającą ze
zw eryfikow anego założenia.

1.4.22 22. Piekło, Dhp. 306 - 319.
22. Piekło.
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KN, Niraya Vagga, Dhp. 306 - 319.
Kłamca idzie do Piekła,[1]
A również ten który coś zrobiwszy,
później twierdzi: nie ja to zrobiłem!
W innym świecie, po śmierci
Obaj oni, ludzie niskiego czynu,
będą równi.
Masa złych ludzi którzy się nie kontrolują
nosi szafranową szatę.
Wszyscy oni zrodzą się w Piekle[2]
z powodu swych czynów.
Było by rozsądniej dla niemoralnego mnicha
który się nie kontroluje gdyby połknął
rozgrzane żelazo
niż jadł darowaną przez ludzi żywność.
Nieodpowiedzialny łajdak polujący na żony
innych,
wejdzie w te cztery stany:
akumulację złych czynów, niewygodne łoże,
zła opinię o sobie jako trzeci, Piekło jako
czwarty.
Taki kumuluje zło w sobie oraz wybiera zły
kierunek,[3]
Przyjemność dwojga przerażonych jest nikła,
a prawo przewiduje ciężkie kary za
cudzołóstwo.
Tak więc mężczyzna nie powinien się
uganiać,
za żonami innych.
Tak jak ostra trzcina źle ujęta kaleczy dłonie,
tak też źle podjęte mnisie życie zawiedzie do
Piekła.
Marne postępy, nieczyste intencje,
nędzne mnisie życie, wszystko to
niewiele przynosi pożytku.
Jeśli coś ma być zrobione,
niechże będzie zrobione z sensem.
Marne mnisie życie tylko doda zamętu,
do już i tak istniejącego.
Lepiej nie robić nic złego,
lepiej nie płonąć w ogniu złych czynów.[4]
Lepiej postępować dobrze,
i nie żałować tego później.
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Jak graniczne miasto z zewnątrz
i wewnątrz jest bronione,
tak powinieneś siebie nieustannie
bronić przed złymi czynami.
Jeden moment nieuwagi
może cię pogrążyć w Piekle.
Wstydzący się tego co nie jest bezwstydem,
nie wstydzący się tego co bezwstydem jest.
Wierzący w jakieś nierealne historie,
pogrążają się w świecie bólu.
Bojący się niestrasznych rzeczy,
nie bolący się tego co straszne.
Wierzący w jakieś nierealne historie,
pogrążają się w świecie bólu.
Widzący swą winę gdzie jej nie ma,
nie widzący jej gdzie przewinili.
Wierzący w jakieś nierealne historie,
pogrążają się w świecie bólu.
Rozróżniwszy co jest złem jako zło,
a co nie jest złem jako wolne od zła,
Wierzący w to co realnie ma miejsce,
istoty znajdują rozkosz egzystencji.

1. niraya: w św iecie w którym żyjemy zw anym Kama
Loka, na planie Apaya, pierw sza rzeczyw istość
nazyw a sie Niraya i jest zazw yczaj uw ażana,
zupełnie zresztą niesłusznie, za odpow iednik
Chrześcijańskiego Piekła. Ponieżej jej znajdują się:
Tiracchanayoni czyli rzeczyw istość zw ierząt,
Pettivisaya czyli rzeczyw istość łapczyw ych
demonów i Asurayoni czyli rzeczyw istość
w alczących tytanów . W późniejszej literaturze
komentatorzy w ydzielili dalsze osiem bodaj "miejsc" w
Niraya, zależne od dokonyw anych czynów .
2. upapajjare: ( pad - upa - jayati) pow stać, stać się,
zrodzić się.
3. gati ca papika: złe w yjście, kierunek,
przeznaczenie.
4. tappati: dosłow nie "być konsumow anym przez
ogień" tutaj paccha czyli "po czynie".

1.4.23 23. Słonie, Dhp. 320-333.
23. Słonie.
KN, Naga Vagga, Dhp. 320 333
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Niczym bojowy słoń na polu
walki
znoszący grad strzałą w jego
kierunku,
tak zniosę obelgi.
Wielu ludzi praktykuje złą
moralność.
Wytresowany słoń wchodzi w
tłum,
kierowany przez króla.
Opanowany, który umie znieść
obelgi
najlepszy on w tłumie.
Wyśmienite są dobrze
ujeżdżone muły,
konie Sindhu i słonie o
wspaniałych kłach.
Ale najwspanialszym jest
człowiek,
który powściągnął sam siebie.
To nie wyśmienitymi
zaprzęgami
dotrze się do nieznanej krainy,
ale opanowaniem, treningiem
i samokontrolą.
Słoń zwany Dhanapala jest
trudny
do kontrolowania wśród tłumu
i nie weźmie pokarmu w
niewoli.
Wciąż pamięta swe życie w
dżungli.
Kiedy człowiek jest powolny i
je zbyt wiele,
staje się senny i mości się w
swym łożu.
Taki leń niczym tłusta świnia,
będzie się rodził wciąż i wciąż
od nowa.
Kiedyś ten umysł wędrował
dokąd chciał
tak jak chciał, kiedy chciał, jak
mu było miło.
Dzisiaj, powściągnąłem go w
pełni,
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tak jak powożący słoniem
opanowuje
zwierze całkowicie.
Dedykuj się uważności!
Ochroń swój umysł w pełni!
Wydobądź się z tego padołu
płaczu
jak słoń wychodzący z
bagiennej dziury
własnymi siłami.
Jeśli znajdziesz inteligentnego
kompana,
czystych intencji i mądrego
wędrowca,
Powinieneś rozwiązać swe
problemy,
i podróżować z nim razem
zadowolony i uważny.
Jeśli nie znajdziesz
inteligentnego kompana,
czystych intencji i mądrego
wędrowca,
niczym król który porzucił
poddane królestwo,
podróżuj sam, niczym słoń w
dżungli.
Lepiej żyć w samotności.
Nie ma przyjaźni z głupcem.
Żyj w samotności i nie
popełniaj zła.
Zadowolony odrobiną, niczym
słoń w dżungli.
Dobrzy są przyjaciele kiedyś
w potrzebie.
Dobre jest zadowolenie z tego
co jest.
Dobra jest wartość gdy życie
się kończy.
Dobrze jest porzucić
całkowicie cierpienie.
W tym świecie dobrze jest
służyć matce
dobrze jest służyć ojcu.
Dobrze jest być mnichem w
tym świecie.
Dobrze jest być prawdziwie
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świętym.[1]
Dobrze jest dbać o wartości do
późnego wieku,
Dobre jest ustalone zaufanie.
Dobrze jest osiągnąć
mądrość,
Dobrze jest powstrzymać się
od złych czynów.

1. Tutaj - braminem.

1.4.24 24. Pragnienie, Dhp. 334-359.
24. Pragnienie.
KN, Tanha Vagga, Dhp. 334 359.
Pragnienia nieuważnego
człowieka
plenią się niczym bluszcz.
Skacze taki z egzystencji w
egzystencję,
jak małpa w lesie chcąca
owoców.
W tym świecie kto zostanie
zwyciężonym
przez to patetyczne chcenie i
łapczywość,
jego problemy rosną niczym
grzyby po deszczu.
W tym świecie kto zwycięży
to patetyczne chcenie które
jest tak trudnym
do przezwyciężenia,
problemy spływają po nim
niczym
kropla wody z kwiatu lotosu.
To ci powiem: dobrze że tu
wszyscy przyszliście.
Wykorzeń pragnienie niczym
ktoś chcący kwiatu
wyplenia zielsko wokół niego.
Nie pozwól Marze niszczyć cię
wciąż od nowa
niczym powódź niszcząca
trzciny.
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Zupełnie jak drzewo które
odrośnie nawet ścięte,
jeśli jego korzenie są silne i
nienaruszone,
tak to cierpienie będzie
powracać wciąż od nowa,
jeśli nieaktywne pragnienie[1]
jest wciąż nie zniszczone.
Ten w którym trzydzieści
sześć silnych strumieni[2]
rwie w stronę przyjemności,
jest niesiony nimi w stronę
niewłaściwych poglądów
na swoich myślach pełnych
pasji.
Strumienie płyną we wszystkie
strony,
bluszcz kiełkuje i zaczyna się
wić.
Jeśli zobaczyłeś go wijącego
się,
podetnij mu korzenie
mądrością!
Ludzie doświadczają radości
która płynie ze zmysłów
i jest pełna żądz.
Uzależnieni od przyjemności,
szukają radości,
ale znajdą tylko zrodzenie i
starość.
Ludzie oślepieni pragnieniami
skaczą wokół
jak króliki.
W pętach dziesięciu kajdan[3]
będą cierpieć
wciąż od nowa przez długi
czas.
Ludzie oślepieni pragnieniami
skaczą wokół
jak króliki.
Usuń pragnienie! nich twoją
ambicją będzie
wolność od pasji!
Wyobraź sobie kogoś kto jest
wolny od trosk gospodarskich,
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z intencją na życie mnisie.
Później z wolności od trosk
gospodarskich, wraca do nich
z powrotem.
Chodźże bliżej, przyjrzyj się
temu człowiekowi:
Po uwolnieniu, wraca na
powrót do jarzma!
Te tu kajdany nie są w istocie
tak silne
mimo że zrobione z żelaza,
twierdzi mędrzec.
Te tutaj zrobione z klejnotów i
ornamentów,
kobiet i synów, te są naprawdę
silne,
twierdzi mędrzec.
Wydają się niczym, ale
wywiodą cię w pole,
i są bardzo trudne do
zrzucenia.
Zrzuciwszy te kajdany, ci
wyzbyci pragnienia,
wędrują wokoło jako mnisi,
porzuciwszy wszystkie
zmysłowe przyjemności.
A ci którzy ekscytują się
pasją, wpadli w pułapkę[4]
niczym pająk który wpadł we
własną sieć.
Zrzuciwszy te kajdany, ci
wyzbyci pragnienia,
wędrują wokoło jako mnisi,
porzuciwszy wszystkie
zmysłowe przyjemności.
Odpuść sobie przyszłość,
odpuść sobie przeszłość,
odpuść sobie obecną chwilę.
Kiedy dotrzesz do Drugiego
Brzegu,
twój umysł będzie całkowicie
wolny.[5]
nigdy więcej nie doświadczysz
zradzania
i starości.
Łapczywość człowieka z
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przegiętym umysłem
jest pełna zapału i skierowana
wyłącznie na
przyjemności. Taki człowiek
sam czyni
swe kajdany silniejszymi.
Kto dedykował się ukojeniu
myśli,
medytuje nad nieczystością,
zawsze uważny
taki zakończy cierpienie.
Taki przetnie kajdany Mary.
Który osiągnął perfekcję,
przemógł strach,
wolny od pragnienia i czysty,
schronił się przed strzałami
egzystencji.
Dla niego to jest
najostatniejsze z żyć.
Jeśli jest wyzbyty apetytu,
wolny od
uzależnień, zna język i zna
święte teksty,
wtedy jest znanym jako
wspaniały człowiek,
wielki mędrzec, żyjący
ostatnie życie.
Wszystko zwyciężyłem,
wszystko poznałem.
Niczym nie jestem skalany.
Wydałem wszystko, uwolniłem
się od pragnienia.
Wszystko odkryłem
samodzielnie,
kogóż mam wskazać jako
mego nauczyciela?
Dar Dhammy przewyższa
wszystkie inne dary.
Smak Dhammy ponad inne
smaki.
Radość Dhammy większa niż
inne radości.
Zniszczenie pragnienia
zwycięża wszystkie
cierpienia.
Posiadanie rani głupców, ale
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nie ranią się ci
którzy szukają drugiego brzegu
bólu.
Pragnienie bogactw rani i
głupca
i tych którzy są wokół niego.
Łąki są niszczone przez
chwasty,
Ludzie są niszczeni przez
żądze.
Tak więc to co darowane
wyzbytym żądzy,
przynosi dobry owoc.
Pola są niszczone przez
chwasty,
Ludzie są niszczeni przez
nienawiść.
Tak więc to co darowane
wyzbytym nienawiści,
przynosi dobry owoc.
Pola są niszczone przez
chwasty,
Ludzie są niszczeni przez
niewiedzę.
Tak więc to co darowane
wyzbytym niewiedzy,
przynosi dobry owoc.
Pola są niszczone przez
chwasty,
Ludzie są niszczeni przez
pragnienia.
Tak więc to co darowane
wyzbytym pragnień,
przynosi dobry owoc.
1. tanhanusaye: pragnienie w stanie
uśpienia, skrycia, nie aktyw ności.
2. chattijsati sota: trzydzieści sześć
specyficznych rodzajów pragnienia.
Dla każdego z sześciu zmysłów w
trzech kierunkach: przyjemności,
egzystencji, nie egzystencji.
3. Dziesięć kajdan które przykuw ają
istoty do egzystencji. Piec w iększych
to : sakkaya-ditthi, vicikiccha,
silabbata-paramasa, kama-raga,
vyapada. Pięć mniejszych to: ruparaga, arupa-raga, mana, uddhacca i
bazow a avijja.
4. Dosłow nie: w nurt.

© 2012 Andrew Dalek

Mahāvihāra Pāli Tipitaka, święte teksty buddyzmu Theravāda.

5. vimuttamanaso:
w yemancypow any, w pełni w olny
umysł. Drugi Brzeg jest synonimem
Nibbany.

1.4.25 25. Mnisi, Dhp. 360-382.
25. Mnisi.
KN, Bhikkhu Vagga, Dhp. 360
- 382.
Dobra jest uważność widzenia,
dobra uważność słyszenia,
dobra uważność węchu,
dobra jest uważność
smakowania.
Uważność ciała jest dobra,
dobra jest uważność mowy.
Uważność umysłu jest dobra,
dobra jest uważność
wszystkiego.
Mnich który jest uważny we
wszystkim,
będzie wolny od każdego
cierpienia.
Kto ma kontrolę nad swymi
rękoma, stopami i mową,
taki który ma pełną kontrole,
wewnątrz radosny,
zadowolony z siebie - takiego
zwą mnichem.
Słodka jest mowa mnicha
który kontroluje swe usta,
mówi jasno bez dumy,
wyjaśnia Dhammę
i jej znaczenie.
Mnich który raduje się
Dhammą, który jest jej oddany,
rozważający Dhammę w swym
umyśle,
nigdy się nie oddali od
prawdziwej Dhammy.
Nikt nie powinien zaniedbać
swego rozwoju,
nikt nie powinien zazdrościć
postępów innych.
Mnich zazdroszczący innym,
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nie osiągnie koncentracji.[1]
Nawet bogowie pochwalają
mnicha
który wiedzie czyste, aktywne
życie
który nie zaniedbał celu,
nawet jeśli jego materialne
potrzeby
są zabezpieczone.[2]
Który nie jest uzależniony od
całego ciała i umysłu,[3]
który nie pragnie
nieistniejącego,
ten jest prawdziwym mnichem.
Mnich który trwa we wszech
ogarniającej przyjaźni,[4]
w pełni ufający nauczaniu
Buddy,
osiągnie spokojną przystań
Nibbany,
ukoiwszy uwarunkowania i
przyjemność.[5]
Opuść tą łódź mnichu, pusta
popłynie szybciej!
Odciąwszy zamiłowanie i
nienawiść,
zbliżysz się do Nibbany.
Odetnij pięć, porzuć pięć, pięć
innych kultywując.[6]
Mnich który przezwyciężył
pięć kajdan, [7]
jest nazwany tym który
uratował się z powodzi.
Praktykujcie koncentrację
mnisi,[8]
nie bądźcie leniwi!
Nie pozwalajcie swym
umysłom błądzić
w poszukiwaniu przyjemności!
Jeśli połykacie płomień,
nie krzyczcie potem, że was
pali w gardle
jęcząc: to jest cierpienie.
Nie ma praktyki koncentracji[8]
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dla ignoranta,
Nie ma zrozumienia dla kogoś
kto jej nie praktykuje.
Kto praktykuje koncentracje i
dochodzi do zrozumienia,[9]
ten w rzeczy samej zbliżył się
do Nibbany.
Mnich przebywający w
odosobieniu,
z uspokojonym umysłem,
który w istocie widzi fenomeny
i rozumie je,
przeżywa bezosobową[10]
radość.
Kto w pełni rozumie
powstawanie i rozpad
Pięciu Zespołów, dotarł do
radości i szczęścia.
Dla tych którzy to uchwycili,
to właśnie jest znane jako
bezśmiertelność.
Oto jest zadanie dla
inteligentnego mnicha:
uważność wszystkich
zmysłów,
zadowolenie z przestrzegania
mnisich nakazów.
Przystawaj z wartościowymi
przyjaciółmi,
ludźmi czystego życia i
aktywności.
Bądź przyjacielski i dobry dla
wszystkich.
Wtedy pełen radości
zakończysz cierpienia.
Niczym jaśmin sypiący wkoło
swe płatki,
tak zrzućcie z siebie
zamiłowania i nienawiść
mnisi.
Mnich spokojnej mowy,
spokojnego ciała,
cichy i skupiony, odtrącił
pokusy świata,
jest zwany spokojnym.[11]
Ty sie też uspokój, weż się w
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garść!
mnich który jest uważny i pod
kontrolą
będzie żył szcześliwie.
Sam jesteś sobie panem,
sam jesteś dla siebie
przeznaczeniem.
Tak więc weż się w garść,
jak jeździec lejce dobrego
konia.
Mnich którego wypełnia radość
który ufa nauczaniu Buddy,
osiągnie spokojną przystań
Nibbany,
ukoiwszy uwarunkowania i
przyjemność.[5]
Mnich który za młodu
praktykuje
Dhammę Błogosławionego,
oświeca ten świat niczym
księżyc
uwolniony spoza chmur.

1. samadhi: koncentracja polegająca
na zjednoliceniu uw agi umysłu.
2. znaczenie dość zaw iłe, w ydaje
się mów ić o tym, że mnich ma się
pogodzić z tym iż jest zależny od
darów materialnych.
3. namarupasmij: jako jedno, jako
jeden kompleks cielesnopsychologiczny.
4. metta: jest jednym z czterech
subtelnych, w yższych stanów
umysłu mniej w ięcej pokryw ającym
sie z przyjazną grzecznością.
5. sankhara... sukha: mentalnie
zainicjow ane przyjemne stany.
Uw arunkow ane, bazujące na innych,
nietrw ałe, zanikające.
6. Pięć do odcięcia to sakkaya-ditthi,
vicikiccha, silabbata-paramasa,
kama-raga, vyapada. Pięć do
porzucenia to: rupa-raga, aruparaga, mana, uddhacca, avijja. Pięć do
kultyw ow ania to: saddha, sati, viriya,
samadhi, pabba.
7. Pięć kajdan to: raga, dosa, moha,
mana, ditthi.
8. jhaya: praktykujcie jhany (dżany)
które są bardzo specyficzna,
zaaw ansow aną forma medytacji
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polecaną w ielokrotnie przez Buddę.
W istocie jedyną którą kiedykolw iek
nakazyw ał.
9. pabba: w niosek oparty na
przesłankach, nie mylić z "panna"
czyli mądrością. Pabba jest św iatłem,
odw rotnościa ciemności niew iedzy.
Kiedy Budda mów i o "takim który
w idzi i w ie" ma na myśli efekty
pabba.
10.amanusi: słow o oznacza "nie
przynależną istotom ludzkim", "nie dla
osób", "niepersonalną". Z pew nością
nie "nadludzką".
11. santa: to chłodny, nie
gorączkujący się :)

1.4.26 26. Bramini, Dhp. 383-423.
26. Bramini.[1]
KN, Brahmana Vagga, Dhp. 383 - 423.
Podetnij korzeń [2],
wyzbyj się pragnień zmysłowych,
Braminie.
Kiedy pojmiesz tajemnicę
rozpadu złożonych fenomenów
poznasz Niestworzone[3]
Braminie.
Kiedy Bramin dotarł[4] do dalekiego brzegu
jego kajdany już przeminęły.
Tego dla którego ani dalszy ani bliższy brzeg
ani oba brzegi na raz już nie istnieją,
tego nazywam Braminem.
Ten który jest bez skazy, samotnie
medytując
dokonał obowiązku, wolny od skalań,
osiągnął Najwyższy Cel,
tego nazywam Braminem.
Słońce świeci dniem, księżyc rozjaśnia noc.
Zbroja wojownika lśni wielkim blaskiem.
Medytacją lśni Bramin,
a Budda lśni zwycięstwem dzień i noc.
Ponieważ przezwyciężył zło
nazywają go Braminem.
Ponieważ żyje w pokoju,
nazywają go Pustelnikiem.
Ponieważ odrzucił nieczystości,
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nazywają go Ascetą.
Nikomu nie wolno uderzyć Bramina,
ani też on nikomu nie odpłaci w gniewie.
Wstyd na głowę tego który uderzył Bramina,
jeszcze większy wstyd gdy on odpłaci w
gniewie!
Niemałą zasługą jest opanowanie umysłu,
powściągnięcie go od zapału do
przyjemności.
Tylko jeśli umysł jest wyzbyty chcenia i
odpychania,
ból i żal ustają.
Takiego który nie popełnił złych czynów
poprzez akcje ciała, mowy i umysłu,
takiego który panuje nad tymi trzema,
nazywam Braminem.
Tak jak Bramini klękają przed sprawowaną
ofiarą ognia
tak każdy winien klęknąć przed tym kto
rozumie Dhammę
nauczaną przez W Pełni Oświeconego.
Nie przez wygład, pochodzenie czy klasę
społeczną
staje się Braminem,
ale poprzez praktykowanie prawdy i
szlachetności
staje się czystym - Braminem.
Jakiż pożytek z twej fryzury, jakiż ze stroju
głupcze?
Cóż z tego że masz płaszcz z antylopiej
skóry?
Na zewnątrz dbasz o siebie,
a w środku nosisz obłęd zapału.
Tego który się okrywa zakurzonym
łachmanem,
chudy, pokryty widocznymi żyłami,
medytujący samotnie w lesie,
tego nazywam Braminem.
Nie dlatego go tak zwę, że się urodził z
Braminów,
nie dlatego że z matki Braminki.
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Jeśli jest w szponach pasji zwę go po prostu
Bhovadi.[5]
Każdego jednak wolnego od pasji, od zapału,
tego nazywam Braminem.
Tego który zrzucił kajdany,
który nie drży przed niczym,
który przekroczył uwarunkowania,
który jest wolny,
tego nazywam Braminem.
Tego który przeciął więzy, pasy i sznury
który odsunął skobel z odrzwi,[6]
który poznał Prawdę,[7]
tego nazywam Braminem.
Ten którego przebaczenie trwa
mimo przemocy której doznał,
którego wojskiem jest cierpliwość
a siłą aktywność,
tego nazywam Bramanem.
Który nie jest gniewny ale praktykujący,
pełen cnót, opanowany i czysty
nosi swe ciało ostatni już raz
tego nazywam Braminem.
Który niczym woda do liścia lotosu,
albo nasionko musztardy na ostrzu igły
nie lgnie on do zmysłowych przyjemności,
tego nazywam Braminem.
Który tu i teraz zrealizował zniszczenie żalu,
który złożył niesiony ciężar i uwolnił się,
tego nazywam Braminem.
Którego wiedza jest głęboka, który jest
mądry,
który wie co złe a co dobre,
który osiągnął Najwyższy Cel,
tego nazywam Braminem.
Który się nie zadaje ani z gospodarzami
ani z wędrowcami,
który chodzi sobie bez ograniczeń,
wolny od pragnień,
tego nazywam Braminem.
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Który złożył broń, nie szuka zwady
wśród silnych czy słabych
nie rani i nie zabija nikogo,
tego nazywam Braminem.
Który jest przyjacielski wobec nieprzyjaciół
pokojowy wobec wojowniczych,
nieuzależniony między uzależnionymi
tego nazywam Braminem.
Którego żądza, nienawiść i duma
spadła niczym ziarno musztardy
spada z czubka igły,
tego nazywam Braminem.
Który dobiera właściwe, delikatne słowa
którego mowa nie uraża nikogo,
tego nazywam Braminem.
Który nie bierze co nie jest mu dane,
czy to małe czy duże,
krótkie czy długie,
dobre czy marne,
tego nazywam Braminem.
Który nie ma pragnień wobec tego
czy następnego świata,
wolny od pragnień, wyemancypowany,
tego nazywam Braminem.
Który nie ma zamiarów,
który przez wiedzę jest wolny od wątpliwości,
ustabilizowany pewnie w Bezśmiertelności,
tego nazywam Braminem.
Który przekroczył dobro i zło,
wolny od powiązań,
bez bólu, nie splamiony, czysty,
tego nazywam Braminem.
Który lśni jak księżyc bez skaz
czysty, spokojny i niewzruszony,
który zniszczył pragnienie trwania,
tego nazywam Braminem.
Który przeniknął iluzje Samsary,
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Mahāvihāra Pāli Tipitaka, święte teksty buddyzmu Theravāda.

przeszedł ten szlak,
tak trudny do przejścia.
Który dotarł do Drugiego Brzegu,
zagłębiony w kontemplacji,
wolny od pragnień i wątpliwości,
bez zapału, z chłodnym umysłem,
tego nazywam Braminem.
Który w tym świecie pragnień zmysłowych
wyzbył się ich i bezdomny odrzucił go,
zniszczył pragnienia zmysłów i stawania się,
tego nazywam Braminem.
Który zrywa ludzkie więzy,
i przekracza związki transcendentalne,
jest kompletnie wolny od więzów,
tego nazywam Braminem.
Który odrzucił lubienie i nielubienie
który z chłodnym rozumem wolny
od skalań zwyciężył świat,
tego nazywam Braminem.
Który dobrze zna śmierć i zradzanie istot,
nieskrępowany niczym, przeszedł drogę
w pełni oświecony,
tego nazywam Braminem.
Którego przeznaczenia nie zna nikt,
ani devy ani gandarvy [8]ani ludzie,
który zniszczył wszystkie skalania,
i jest świętym Arhantem,
tego nazywam Braminem.
Który jest wolny od zapału do Pięciu
Zespołów
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
nie posiada niczego, nie chce niczego,
tego nazywam Braminem.
Nieustraszony, szlachetny, bohater,
wielki zwycięzca, asceta i zbawiciel,
oświecony,
tego nazywam Braminem.
Ten asceta który zna rejony swej
przeszłości
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który widzi nieba i piekła,
który osiągnął koniec zradzania,
który nie prześcignioną inteligencją
osiągnął perfekcję,
który wypełnił Cel i dotarł do kresu
wszystkich pasji,
tego nazywam Braminem.

1. w szerokim sensie - św ięci, szlachetni a nie tylko
kapłani Hinduizmu.
2. korzeniem jest pragnienie.
3. chodzi o Nibannę czyli w ygaśnięcie cierpienia.
4. dzięki skupieniu i mądrości.
5. forma grzecznościow a w stosunku do Braminów ,
ale rów ny innym, nie w yższej kategorii.
6. najpew niej chodzi o przezw yciężenie niew iedzy
7. konkretnie "który jest ośw iecony"
8. devy i gandavy to są duchy w mitologii regionu
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Uwagi końcowe.
Nauki przyrodnicze jako wiedza empiryczna istniały już w starożytności. Wystarczy wspomnieć Talesa,
Pitagorasa, Anaximandera i innych. Wówczas już przekonano się o kulistym kształcie Ziemi, wykonywano
rozumnie zaplanowane pomiary by poznać jej rozmiar i próbowano ocenić odległości planet. Rozważano
atomowa budowę materii, ewolucję gatunków. Równocześnie budowano podwaliny logiki, filozofii, matematyki
jako narzędzi poznania. Wydaje się, że w IV w. p.n.e. nie tylko Budda próbował zrozumieć naszą sytuację
wobec świata zewnętrznego. Również Heraklit miał świadomość przemijania, a Platon naszą sytuację
poznawczą wyraził poprzez słynną alegorię. Stwierdził, że sytuacja człowieka podobna jest do położenia więźnia
przykutego do ściany w jaskini i odwróconego plecami do wejścia. Wszystko, co się dzieje przed jaskinią, widzi
on jedynie w postaci cieni rzucanych od strony wejścia na wznoszącą się przed nim ścianę. Punkt widzenia
zwany empiryzmem, rozwinięty wiele wieków później przez europejczyków Bacona, Hobbs'a, Locke'a i Hume’a.
W Polsce empiryzm jest praktycznie nieznany. W czasach europejskiego Oświecenia uchodził za zagraniczną
dekadencję, a rodzimi intelektualiści zawsze bardziej pasjonowali się folklorem niż filozofią. Wolność zawsze
była postrzegana jako jedno z niebezpieczeństw, a w wolności religinej dopatrywano się wszystkiego co
najgorsze, łącznie ze zdradą najwyższych ideałów. W atmosferze szowinizmu i ksenofobi, nie mogły zaistnieć
pragmatyzm i swoboda dociekań.
Zaledwie pięćset lat temu, europejczycy zrozumieli że nie są jedynymi ludźmi na planecie. Nieledwie 200 lat
temu i tylko nieliczni zrozumieli, że hebrajski mit o stworzeniu świata jest jednym z setek takich mitów wsród
dziesiątek rożnorodnych religii ludzkości. Ku zaskoczeniu wielu, okazało się, że wszyscy ludzie na planecie
pragną żyć w szczęściu i pokoju. Że znacznie readykalniej niż religie judaistyczne odrzucają przemoc, wyzysk,
gwałt, agresję, nietolerancję, morderstwa, podbój, niewolnictwo, rasizm, zabór mienia etc.
Europejczycy, w wielu jeszcze wypadkach wciąż pod wpływem średniowiecznych filozofii, intelektualnie nadal
pozostają w wyimaginowanym, ideocentrycznym świecie ideałow i dysput. Stąd, na początku praktyki,
zainteresowani Buddyzmem, często nawykowo rozumieją ortodoksję religijną jako zespół swoistych, zazwyczaj
radykalnych poglądów. Bazują swoją religijność w myśleniu, a nie w działaniu. Efektem tego stanu rzeczy jest
skazana na niepowodzenie próba wypracowania sobie "właściwego" rodzaju poglądów, oraz zmuszenia się do
wiary w nieznane. Prowadzi to do fatalnego w skutkach zredukowania Dhammy do aktualnego stanu osobistej
wiedzy. Konsekwentnie, efektem takich zabiegów intelektualnych jest próba rozdzielenia poglądów na na
"właściwe" i "niewłaściwe". W efekcie, do powstania iluzorycznego poglądu "ja wiem właściwie, jak jest
naprawdę". Bądź wprost przeciwnie: "ja nie wiem właściwie, jak jest naprawdę". W tej sytuacji, zamiast
praktykować Dhammę, taki człowiek ześlizguje się w praktykę szlifowania siebie i swoich poglądów. Oddaje się
intelektualnemu rozgrywaniu różnorodnych przeciwstawieństw i porównywaniu poglądów od których uzależnia
"swój osobisty rozwój".
Pragnę zachęcić wszystkich do pogłębiania znajomości kanonu oraz praktykowania jego wskazań. Mimo że w
pierwszym kontakcie pojawiają się trudności akceptacji czegoś tak radykalnie różnego od naszych
przyzwyczajeń, warto chyba przynajmniej spróbować. Po wstępnych reakcjach zaskoczenia, może przecież
powstać zdrowe, szczere zainteresowanie. Sądzę że motorem prawdziwej rewolucji i zmiany na lepsze są
obserwacja, doświadczenie i refleksja. Nie ma "prawdziwych" teorii, nie ma "prawdziwego" poznania – oto
fundamentalne odkrycie współczesnego człowieka. Nigdy nie możemy przewidzieć jak będziemy musieli w
przyszłości wszystko skorygować. Nie wiemy jak przyjdzie nam dostosować do nowego poznania to co dzisiaj
uważamy za absolutnie pewne. Wszystko okazuje się być w stanie nieustannych zmian, wszystko okazuje się
w istocie nietrwałe. Buddyzm jest właśnie jedną z takich dróg ku przezwyciężeniu ciemności i niewiedzy - ku
Oświeceniu jakiego europejska myśl filozoficzna dotąd nie znała. Buddyzm na przestrzeni wieków przeszedł
bardzo znaczne transformacje. Po początkowych okresach rozkwitu, buddyzm praktycznie zaniknął w Indiach.
Importowany przez inne kraje regionu, objął swoim oddziaływaniem orgomne połacie kontynentu. W ciągu
kilkudziesięciu ostatnich lat zawitał również do obu Ameryk i Europy. Przez wszystkie te lata nie uniknął
oczywiście rytualizacji i zabobonu. Np. w tej samej Burmie możemy wysłuchać najbardziej zaawansowanej
Abidhammy, jak również uczestniczyć w skrajnie zabobonnych rytuałach.

© 2012 Andrew Dalek

188

Tipitaka

Tipitaka jako taka, może być analizowana z różnych punktów widzenia. Inaczej będzie ją przecież widział
badacz starych tekstów naszej cywilizacji, a jeszcze inaczej wierni różnorodnych religii. Te aspekty kanonu
pozostawiłem całkowicie nietknięte. Jako buddysta, tłumaczyłem te teksty dla celów praktycznych.
Przypuszczalnie, gdybym robił to w celach językoznawczych bądź akademickich, spędził bym więcej czasu
tropiąc niuansy językowe tekstu czy analizując dorobek naukowy wszystkich poprzednich tłumaczy Kanonu.
Przyznam, że było mi to dość obojętne kiedy przystępowałem do pracy ponaglany prośbami internautów, a
dzisiaj jest mi to obojętne zupełnie. Moim celem było uchwycenie przesłania oraz jasny i zrozumiały przekład na
współczesną polszczyznę. Myślę, że to w tym celu te teksty spisano i przechowano przez tysiąclecia - dla
zrozumienia Dhammy o cierpieniu i bólu oraz poznania drogi wiodącej do ich przezwyciężenia.
W tradycji Theravady, analiza Dhammy jest nierozłącznie związana z językiem palijskim. Bardzo różny od
polszczyzny, język palijski ma masę dobrych stron i definitywnie wart jest poznania. Przede wszystkim jest to
tzw. język martwy, czyli nikt nim nie mówi na codzień. Stąd od tysiącleci bardzo niewiele się zmienił. Po wtóre
jest to język bardzo nośny w swojej warstwie opisowej. Słownictwo sfery doznań, psychiki, jest bardzo bogate i
precyzyjne. Ostatecznie, jest to język maksymalnie zbliżony do języka w którym to nauczanie zostało
wyartykułowane przez Buddę.
Obecnie w sieci jest już kilka miejsc gdzie ludzie poświęcają swój wolny czas pracując nad przekładami sutt na
język polski. Zachęcam do odwiedzania ich wszystkich i prowadzenia analizy porównawczej tekstów. Ta
konkretna publikacja znajduje się od kilku już lat w trakcie redagowania. Wciąż jest najkrócej mówiąc nieukończona. Niemniej, publikuję ją od wersji beta 0.1 na Internecie i kazdy mógł sledzić postęp tłumaczeń.
Jeśli uważasz że zapoznanie się z tymi tekstami może komuś pomóc bądź złagodzić cierpienia, wydrukuj tą
książkę i podaruj ją potrzebującym. Z pewnościa będzie to czysty dar Dhammy (DANA). Być może zapoznanie
sie z Dahmma, nakłoni cierpiącego do podjęcia trudu wydobycia się z kłopotu. Wszystko przecież zależy od
warunków.

Życzmy sobie:
Oby wszystkie istoty były szczęśliwe,
oby wszystkie istoty czuły się bezpiecznie,
oby wszyscy znaleźli spokój i ukoj enie.

© 2012 Andrew Dalek

© 2012 Andrew Dalek - Wszystkie prawa
zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego
rozpowszechniania.

