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Najpierw naucz siê rzeczy podstawowych.

Myœl o wszystkich zjawiskach jako o snach.

Badaj naturê nienarodzonej uwa¿noœci.

Nawet lekarstwo niech samo odejdzie.

Osi¹dŸ w naturze podstawowego poznania, istoty.

Pomiêdzy sesjami uwa¿aj zjawiska za fantomy.

Æwicz ³¹czenie siê, zbieranie i wysy³anie.

Czyñ to, uje¿d¿aj¹c oddech.

Trzy przedmioty, trzy trucizny, trzy podstawy cnoty.

Æwicz z frazami w ka¿dej formie zachowania.
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Religia nie jest nauk¹... Religia nie jest nauk¹ w tym sensie co
fizyka, matematyka i chemia. Ale mimo to jest nauk¹, poniewa¿ jest
najwy¿szym poznaniem. S³owo „nauka” oznacza poznanie. Jeœli reli-
gia nie jest nauk¹, czym innym mo¿e byæ? Jest najwy¿szym pozna-
niem, najczystszym poznaniem.

Zwyczajna nauka jest wiedz¹, nie poznaniem, religia jest samym
poznaniem. Zwyczajna nauka koncentruje siê na przedmiocie, coœ wie,
wiêc jest wiedz¹. Religia nie koncentruje siê na przedmiocie, nie ma
przedmiotu, nie wie niczego. Poznanie zna siebie, jakby lustro od-
zwierciedla³o samo siebie. Jest ca³kowicie czyste, bez ¿adnej treœci.
Dlatego religia nie jest wiedz¹, ale poznaniem.

Nauka jest ni¿szym rodzajem poznania, religia jest jego wy¿szym
rodzajem. Religia to philosophia ultima, najwy¿sze poznanie. Ró¿ni-
ca miêdzy nimi nie dotyczy ducha, na pewno dotyczy czystoœci.

Nauka jest zmieszana z du¿¹ iloœci¹ b³ota. Religia jest czyst¹
esencj¹, czystym aromatem. B³oto znik³o, pojawi³ siê lotos. Na naj-
wy¿szym etapie nawet lotos znika, zostaje tylko aromat. Takie s¹ trzy
etapy poznania: b³oto, lotos i aromat.

Religii nie da siê uchwyciæ, gdy¿ nie ma w niej ¿adnego przedmio-
tu. Mo¿na j¹ zrozumieæ. Nie da siê jej wyt³umaczyæ, ale mo¿na jej
doœwiadczyæ. Nie ma sposobu na to, by przekazaæ coœ o religii, bo nie
mo¿na podaæ jej w formie informacji. Mo¿na jednak pokazaæ drogê,
œcie¿kê prowadz¹c¹ do niej, palce wskazuj¹ce ksiê¿yc. Palce nie s¹
ksiê¿ycem, to jasne, ale mog¹ go wskazaæ.

Siedem Punktów Treningu Umys³u wielkiego mistrza Atishy to
palce, siedem palców wskazuj¹cych ksiê¿yc. Nie daj siê zwieœæ pal-
com, niech nie stan¹ siê twoj¹ obsesj¹. Nie o nie chodzi, bêdzie to
przegapieniem sensu. U¿yj palców i zapomnij o nich, spójrz, na co
wskazuj¹. Kiedy widzisz ksiê¿yc, czy wa¿ne s¹ palce? Kto by o nich
pamiêta³... Przestaj¹ mieæ znaczenie, znikaj¹.

W³aœnie dlatego dla tych, którzy doœwiadczyli religii, wszystkie
œwiête pisma staj¹ siê bezu¿yteczne, wszystkie metody staj¹ siê nie-
istotne. Gdy cel zostaje osi¹gniêty, zapomina siê o œcie¿ce.
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Rzadko spotyka siê mistrzów takich jak Atisha, a to dlatego, ¿e
naucza³o go trzech oœwieconych mistrzów. Nie zdarzy³o siê to nigdy
przedtem i nigdy potem. Bycie uczniem trzech oœwieconych mistrzów
jest czymœ po prostu niewiarygodnym, bo wystarcza nawet jeden
oœwiecony mistrz. Ale ta historia, która mówi, ¿e naucza³o go trzech
oœwieconych mistrzów, ma tak¿e metaforyczne znaczenie. I jest praw-
dziwa, jest te¿ faktem historycznym.

Atisha spêdzi³ wiele lat z tymi trzema mistrzami. Pierwszym by³
Dharmakirti, wielki mistyk buddyjski. Nauczy³ go nie-umys³u, pustki,
nauczy³ go, jak byæ bez myœli, jak porzuciæ ca³¹ zawartoœæ umys³u i byæ
bez niej. Drugim mistrzem by³ Dharmarakshita, inny mistyk buddyjski.
Nauczy³ go mi³oœci, wspó³czucia. Trzecim by³ jogin Maitreya, równie¿
mistyk buddyjski. Nauczy³ go sztuki zabierania cierpienia innym i wch³a-
niania go do w³asnego serca: mi³oœci w dzia³aniu.

Mog³o to siê zdarzyæ, poniewa¿ ci trzej mistrzowie byli wielkimi
przyjació³mi. Razem zaczêli poszukiwania, razem byli w drodze i po-
zostali razem, kiedy dost¹pili.

Atisha zosta³ uczniem Dharmakirtiego, który powiedzia³ mu: „Na-
uczê ciê pierwszej zasady. Po drug¹ idŸ do Dharmarakshity, a po trze-
ci¹ do jogina Maitrei. W ten sposób poznasz wszystkie trzy oblicza
najwy¿szej rzeczywistoœci, trzy oblicza Boga, trójcê, trimurti. Poznasz
ka¿de oblicze z pomoc¹ tego, kto jest w tym najdoskonalszy”.

S¹ to trzy drogi, którymi dociera siê do najwy¿szego. Jeœli do-
trzesz poprzez pustkê, dost¹pisz te¿ dwóch pozosta³ych, ale twoja
œcie¿ka pozostanie przede wszystkim œcie¿k¹ pustki. Bêdziesz wiedzia³
wiêcej o pustce, dlatego bêdziesz k³ad³ na ni¹ nacisk we wszystkim,
czego nauczasz.

Tak by³o w przypadku Buddy. Dost¹pi³ poprzez pustkê, ca³e jego
nauczanie by³o wiêc skupione na pustce. W nauczaniu Buddy nie ma
Boga, gdy¿ Bóg jest myœl¹, zawartoœci¹, przedmiotem. Bóg jest kimœ
innym od poszukuj¹cego, a Budda dost¹pi³, porzucaj¹c innych. Do-
st¹pi³ przez ca³kowite opró¿nienie umys³u, dlatego nie ma miejsca dla
Boga, dla niczego. Jego œcie¿ka to najczystsza via negativa.
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Tak samo by³o w przypadku Dharmakirtiego. By³ doskona³ym
mistrzem pustki, mistrzem pustki w pe³nym znaczeniu tego s³owa.
Kiedy Atisha nauczy³ siê byæ pustym, mistrz powiedzia³: „Lepiej bê-
dzie dla ciebie, jeœli po nastêpny krok pójdziesz do Dharmarakshity,
poniewa¿ on dotar³ zupe³nie inn¹ œcie¿k¹. Tak samo jak na Everest
mo¿esz dotrzeæ z ró¿nych stron, on dotar³ zupe³nie inn¹ œcie¿k¹,
œcie¿k¹ wspó³czucia. Ja tak¿e mogê nauczyæ ciê œcie¿ki wspó³czucia,
ale moje poznanie tej œcie¿ki jest tylko poznaniem ze szczytu.

Dotar³em œcie¿k¹ pustki. Kiedy dotrzesz na szczyt, widzisz z niego
wszystkie œcie¿ki. Pod¹¿anie œcie¿k¹ w ró¿nych jej wymiarach, we
wszystkich jej szczegó³ach, drobnych szczegó³ach, jest jednak czymœ
zupe³nie innym”. Spogl¹danie na œcie¿kê ze œmig³owca albo szczytu
góry to inny widok, widok z lotu ptaka.

Dharmakirti rzek³: „Gdyby nikt inny nie by³ dostêpny, nauczy³-
bym ciê tak¿e dwóch pozosta³ych œcie¿ek. Ale gdy jest ktoœ taki jak
Dharmarakshita, który ¿yje w jaskini obok, lepiej idŸ do niego”.

Najpierw trzeba staæ siê pustym, zupe³nie pustym. Ale nie mo¿esz
kurczowo trzymaæ siê pustki, bo twoje ¿ycie nie pozna pozytywnego
wyrazu religii. Twoje ¿ycie przegapi poezjê, radoœæ dzielenia siê, po-
zostaniesz pusty. W pewien sposób bêdziesz wolny, ale twoja wolnoœæ
bêdzie tylko wolnoœci¹ od, nie bêdzie wolnoœci¹ do. Je¿eli nie ma obu
tych rodzajów wolnoœci – od i do – czegoœ brakuje, twa wolnoœæ jest
uboga. Bycie tylko wolnym od to uboga wolnoœæ.

Prawdziwa wolnoœæ zaczyna siê, gdy jesteœ wolny do. Mo¿esz œpie-
waæ pieœñ, tañczyæ i œwiêtowaæ. Na tym polega wspó³czucie.

Cz³owiek ¿yje w uczuciu. Kiedy umys³ znika, uczucie przemienia
siê we wspó³czucie. Uczucie oznacza, ¿e jesteœ ¿ebrakiem z mis¹
¿ebracz¹, wszystkich prosisz o coraz wiêcej, wykorzystujesz innych.
Twoje zwi¹zki s¹ jedynie wykorzystywaniem, s¹ przebieg³ymi metoda-
mi zaw³adniêcia innymi, bardzo sprytnymi strategiami dominacji. Gdy
¿yjesz w umyœle, w uczuciu, ca³e twoje ¿ycie to polityka. Nawet twa
mi³oœæ, s³u¿ba ludziom, prace humanitarne, s¹ tylko polityk¹. W g³êbi
siebie pragniesz byæ potê¿niejszy od innych.
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Kiedy umys³ zostaje porzucony, ta sama energia staje siê wspó³-
czuciem, czymœ zupe³nie nowym. Ju¿ nie jest ¿ebraniem, stajesz siê
królem, zaczynasz dawaæ. Teraz coœ masz – zawsze to mia³eœ, lecz
umys³ nie pozwala³ ci tego dostrzegaæ. Umys³ dzia³a³ jak otaczaj¹ca ciê
ciemnoœæ i by³eœ nieœwiadomy obecnego w tobie œwiat³a. Stwarza³ z³u-
dzenie bycia ¿ebrakiem, podczas gdy ca³y czas by³eœ królem. Umys³
tworzy³ sen, w rzeczywistoœci nigdy niczego nie potrzebowa³eœ. Wszyst-
ko ju¿ zosta³o ci dane. Wszystko czego potrzebujesz, wszystko czego
mo¿esz potrzebowaæ, ju¿ masz.

Bóg jest w tobie, ale umys³ – umys³ oznacza œnienie, pragnienie –
sprawia, ¿e nigdy nie patrzysz do wewn¹trz, wci¹¿ gonisz na zewn¹trz.
Trzymasz siê gdzieœ w tle, twe oczy s¹ zwrócone na zewn¹trz. W³aœnie
tym jest umys³: skupianiem wzroku na zewn¹trz.

Trzeba nauczyæ siê, jak zmieniæ kierunek patrzenia, jak uczyniæ
oczy bardziej swobodnymi, mniej sztywnymi, bardziej p³ynnymi, by
mog³y zwróciæ siê do wewn¹trz. Gdy ujrzysz, kim jesteœ, ¿ebrak znik-
nie. Tak naprawdê nigdy nie istnia³, by³ snem, wyobra¿eniem.

Umys³ tworzy ca³¹ twoj¹ niedolê. Kiedy umys³ odejdzie, odejdzie
niedola i nagle bêdziesz pe³en energii. Energia potrzebuje wyra¿ania
siê, dzielenia siê, chce staæ siê pieœni¹, tañcem, œwiêtowaniem. Tym
jest wspó³czucie: zaczynasz dzieliæ siê z innymi.

Atisha nauczy³ siê wspó³czucia od Dharmarakshity. Wspó³czucie
ma dwa oblicza. Jednym jest bierne wspó³czucie, medytuj¹cy obdaro-
wuje nim ca³¹ egzystencjê, siedz¹c w ciszy w swojej jaskini. Jest to
bardzo bierne wspó³czucie. Aby pokrzepiæ siê nim, musisz po nie pójœæ,
medytuj¹cy nie przyjdzie do ciebie. Aby dzieliæ jego radoœæ, musisz iœæ
w góry do jego jaskini, on nie przyjdzie do ciebie. Nigdzie nie pójdzie,
nie zrobi nawet kroku. Nie wyjdzie nikomu naprzeciw, nie bêdzie szu-
ka³ ludzi, z którymi móg³by dzieliæ swój taniec. Bêdzie czeka³.

Jest to kobiece wspó³czucie, przypomina czekanie kobiety. Ko-
bieta nigdy nie przejmuje inicjatywy, nie idzie do mê¿czyzny. Mo¿e go
kochaæ, ale nigdy pierwsza tego nie powie. Bêdzie czekaæ, bêdzie
¿ywiæ nadziejê, ¿e któregoœ dnia, wczeœniej czy póŸniej, mê¿czyzna
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oœwiadczy siê jej. Kobieta jest biern¹ mi³oœci¹. Mê¿czyzna jest mi³oœci¹
aktywn¹, przejmuje inicjatywê.

S¹ dwa rodzaje wspó³czucia: kobiece i mêskie. Od Dharmarak-
shity Atisha nauczy³ siê kobiecej sztuki bycia zakochanym w egzysten-
cji. Potrzebny by³ jeszcze jeden krok, dlatego Dharmarakshita wys³a³
go do jogina Maitrei. Ci trzej mistrzowie ¿yli blisko siebie. Powiedzia³
mu: „IdŸ do jogina Maitrei i naucz siê przemieniaæ energiê w energiê
czynn¹, aby mi³oœæ sta³a siê aktywna”.

Gdy mi³oœæ i wspó³czucie s¹ aktywne, wszystkie trzy wymiary
prawdy przeszed³eœ, pozna³eœ. Pozna³eœ ca³kowit¹ pustkê, pozna³eœ
pojawiaj¹ce siê wspó³czucie i obdarowywanie wspó³czuciem. ̄ ycie jest
spe³nione tylko wtedy, gdy zdarz¹ siê wszystkie te trzy rzeczy.

Atishê naucza³o trzech oœwieconych mistrzów, nazywa siê go wiêc
Atish¹ Trzykroæ Wielkim. Nie wiadomo nic wiêcej o jego zwyczajnym
¿yciu, kiedy siê urodzi³ ani gdzie. ̄ y³ w XI wieku, urodzi³ siê w Indiach,
ale gdy jego mi³oœæ sta³a siê aktywna, uda³ siê do Tybetu, jakby przy-
ci¹ga³ go tam jakiœ wielki magnes. W Himalajach dost¹pi³ i ju¿ nigdy
nie wróci³ do Indii. Uda³ siê do Tybetu, jego mi³oœæ sp³ynê³a na Tybet.
Przemieni³ ca³¹ jakoœæ tybetañskiej œwiadomoœci. By³ cudotwórc¹, cze-
gokolwiek dotkn¹³, przemienia³o siê w z³oto. Atisha to jeden z naj-
wiêkszych alchemików, jakich pozna³ œwiat.

Siedem Punktów Treningu Umys³u to podstawowe nauczanie,
które da³ Tybetowi, dar Indii dla Tybetu. Indie ofiarowa³y œwiatu wiel-
kie dary, Atisha jest jednym z nich. Tak jak Indie ofiarowa³y Bodhi-
dharmê Chinom, Atishê ofiarowa³y Tybetowi. Tybet jest niezmiernie
wdziêczny temu cz³owiekowi.

Tych siedem punktów to najkrótszy traktat, jaki mo¿na znaleŸæ,
traktat o ogromnej wartoœci. Musisz medytowaæ nad ka¿dym z tych
stwierdzeñ. Stanowi¹ religiê w skondensowanej postaci, musisz roz-
win¹æ ka¿de z nich. Stwierdzenia te przypominaj¹ nasiona, wiele jest
w nich zawarte. Mo¿e nie jest to tak widoczne, lecz gdy g³êboko w nie
wejdziesz, gdy bêdziesz kontemplowaæ, medytowaæ i zaczniesz z nimi
eksperymentowaæ, bêdzie to najwiêksz¹ przygod¹ twego ¿ycia.


