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Wciąż jesteśmy w drodze. Pędzimy autostradą lub gorączkowo
szukamy właściwej trasy. Wolimy podróżować przetartymi

szlakami. Rzadko pozostajemy dłużej w miejscu, w którym właśnie
się znaleźliśmy. A jeśli mimo wszystko się zatrzymamy, nie stoimy
spokojnie, gdyż nasz umysł jest wciąż w ruchu. Wędruje w prze-
szłość albo ku przyszłości, w prawo bądź w lewo, do góry lub w dół.
Wciąż zajmujemy się w naszym umyśle życzeniami, potrzebami,
celami. „Gdybym tylko mógł zachować wczorajsze szczęście”; „To
muszę zatrzymać, a tego muszę się pozbyć”; „Ach, gdybym tylko
był oświecony...”.

Opuśćmy wydeptane ścieżki, a nasze niezmordowane poszukiwa-
nie osiągnie kres. Stopniowo, krok po kroku poznamy – może będąc
właśnie w drodze do pracy, do domu, teatru lub przyjaciół – że owo
tak bardzo hołubione „ja” jest tylko różnokolorowym cukierkiem
przybierającym najrozmaitsze barwy pragnień. Dopiero gdy uda się
ugasić pragnienia, nasz niespokojny umysł osiągnie spokój. Lecz ów

2 Tau Te Tjing, Altamira, Heemstede, 1996, s. 41, sentencja 8.
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spokój nie jest osiągalny dzięki opanowaniu, tłumieniu lub wymu-
szonym ćwiczeniom, ale wyłącznie dzięki poznaniu, obserwacji i nie-
podzielnej uwadze. I wtedy zdamy sobie sprawę, że wszystko rozgry-
wa się tutaj i teraz. Że wszystko jest tu i teraz w pełni obecne. Że
wszystko jest w doskonałym porządku i nic nie może być dodane ani
pominięte. Doskonałe jest doskonałym. Jest tylko jedno życie, jedna
rzeczywistość, jedna prawda. Prawdą jest Jedno. Wszystko jest
Jednym. Jest grą pustki i pełni, części i całości, stawania się i bycia.
Nie ma jednak żadnych graczy i żadnego grania.

Wszystko, co jest widzialne, co ma nazwę i formę – jest w ruchu
i bezustannie się zmienia. Do niczego nie lgnąć i niczego się nie
trzymać oznacza być mądrym jak wiatr, który jako łagodny po-
wiew albo gniewny wicher, przez nic niepowstrzymywany, podąża
nieomylnie swą drogą. Wraz z przywiązaniem rozpoczyna się cier-
pienie. Przywiązanie jest plastrem na ranę pragnienia. Podobnie
jak nie możemy napisać naszego imienia na rwącej wodzie albo
pochwycić chmur lassem, tak nie jesteśmy w stanie zatrzymać cze-
goś, co się zmienia. Świat jest pełen cierpienia, ponieważ do
wszystkiego się przywiązujemy. Przywiązujemy się do samych sie-
bie, do ludzi i zwierząt, do przedmiotów, doświadczeń, emocji,
wspomnień, oczekiwań, władzy, seksu, ambicji i idei. Jesteśmy
związani z przeszłością i przyszłością. Kochanie życia i przeżywa-
nie go nie będąc do niego przywiązanym przynosi wyciszenie i spo-
kój. Kiedy uda się wyzwolić od wszelkiej formy przywiązania,
wtedy poznamy, że świat mieni się światłem tysiąca słońc. Miłość
i współczucie są częścią naszej prawdziwej natury. Mogą one jed-
nak rozkwitnąć dopiero wtedy, gdy korzeń przywiązania zupełnie
wyschnie, a rzekoma wiedza o jaźni opadnie jak dojrzały owoc
z drzewa niewiedzy. Wtedy znajdziemy się na prawdziwie „bez-
drożnym lądzie”, lądzie bez ścieżek.
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Wielkie odzwierciedla małe. W wielości przejawia się jedność.
Kropla wody zawiera ocean, ziarno pszenicy zbiór, a drobinka pia-
sku całą ziemię. W jednej gwieździe jest kosmos, a cała ludzkość
w jednym człowieku. Wszystko jest z sobą wzajemnie powiązane
i nic nie może istnieć w oddzieleniu od reszty. Kiedy jedno przemi-
ja, inne powstaje. Gdy coś się przejawia, co innego znika. Wszystko
jest przeniknięte energią, świadomością, światłem, inteligencją
i miłością. Również ciemność, zło, strach i cierpienie drzemią
w oceanie miłości; przyjaciel i wróg oddychają tym samym powie-
trzem. To, czym jesteśmy w rzeczywistości, jest bezgraniczne, nie-
zgłębione i niezmierzone, a jednak nieskończenie bliskie. Tak
bliskie, że zapomnieliśmy, iż tym w istocie jesteśmy. Temu, czym
jesteśmy naprawdę, zbyt chętnie nadaje się nazwę lub stawia na ze-
wnątrz. Lecz dlaczego nadawać imię czemuś, co jest bezimienne?
Nazywając nienazwane przywiązujemy się do naszej wiary, nadziei
i pseudo-miłości, aby wkrótce w imię nienazwanego budować świą-
tynie, kościoły, synagogi i meczety, głosić przekonania i dogmaty,
ustanawiać rytuały i ceremonie. Wtedy na scenę religii wkroczą pro-
rocy wraz z wiernymi i rozpocznie się krępowanie umysłu...
W taki oto sposób oddalamy się od tego, co stanowi prawdziwą
drogę i odwracamy się od „bezdrożnego lądu”, krainy bez ścieżek
rozpościerającej się tu i teraz przed nami...

Przywiązanie do różnych stanów świadomości lub chełpienie się
nimi powstrzymuje naszą pierwotną naturę przed ujawnieniem się.
Czy rozkwitający wiosną kwiat zwraca na siebie głośno uwagę:
„Halo, jestem tutaj!”? Kwiat po prostu rośnie, zakwita i więdnie we
właściwym sobie czasie. Za to jego zapach wypełnia całą przestrzeń
wokół.

Wszystko, co ma nazwę i formę, jest przemijające. Życie jest stru-
mieniem. Chcąc pojąć strumień, sami musimy stać się strumieniem.
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I gdy popłyniemy łożyskiem życia, na brzegach zakwitną tysiące
kolorowych kwiatów.

Aby znaleźć się na bezdrożnym lądzie, musimy rozpocząć bada-
nie wszystkiego. Nie należy akceptować istniejących przekonań
i dawać wiary świętym pismom czy wypowiedziom mistrzów lub guru
jedynie dlatego, że tego od nas oczekują. Autorytet nauczyciela jest
jak pętla wokół szyi. Zanim się spostrzeżemy, pętla się zaciśnie
i zostaniemy pozbawieni powietrza. Dogmaty są jak trupy w stru-
mieniu żywej wody – zatruwają źródło życia. Dogłębne badanie
wszystkiego i sprawdzanie każdego poglądu światłem wewnętrznej
wiedzy czyni umysł czujnym i sprawnym. Możemy być światłem sami
dla siebie. Tu rozpoczyna się nasza wolność! Lepiej samemu do-
ciec, kim lub czym naprawdę jesteśmy, zamiast wierzyć objawie-
niom, wizjom albo pozaziemskim przesłaniom, które niczym mgła
przesłaniają czyste niebo świadomości. Kiedy nałożymy niebieskie
lub zielone okulary, ujrzymy świat niebieskim lub zielonym. Po ścią-
gnięciu opaski iluzji zobaczymy rzeczywistość taką, jaką naprawdę
jest, niezabarwioną osądem i emocjami. Podążając za sercem, ni-
gdy nie utracimy rozsądku. Posiadanie czujnego umysłu oznacza,
że stworzony firmament własnych pragnień, marzeń i fantazji roz-
puścił się w świetle Bytu.

Wszystko, co żyje i oddycha, jest wrażliwe i wymaga współczucia.
W wielkim tyglu przemian ciężko jest zrezygnować z przyjemności
i poświęcić się temu, czego wolelibyśmy raczej uniknąć. W całym
wszechświecie panuje niewzruszone prawo przemiany i przemija-
nia. Nic nie pozostaje takim, jakim jest. Również najpiękniejsze
przeżycia są ulotne jak morskie fale. Nawet doświadczenie jedności
jest przemijające. Dlaczego mamy się więc do niego przywiązywać?
Dopóki jest jeszcze ktoś, kto może doświadczać, dopóty jest dwo-
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istość. Lecz poza wszelkim doświadczeniem i tym, kto doświadcza,
poza nazwą i formą jest cicha i wspaniała tajemnica. Jest ona tak
spokojna i wielka, niezgłębiona, niezmierna i niepojęta, iż wielu
wzdraga się przed nią i woli wciąż podążać przetartymi szlakami,
zamiast pogrążyć się w bezgranicznym misterium Bytu, w wolności.

Ideały, ideologie, opinie, emocje, optymizm albo pesymizm nie
przybliżają nas do istoty Bytu. Tylko poznanie uzyskane przez czy-
stą obserwację oraz wyciszony i przejrzysty umysł ukazuje nam rze-
czywistość we wszystkich jej aspektach.

Bezdrożny Ląd. Płynąc jak woda nie zawiera duchowych obietnic
ani wzniosłych myśli. Świat jest już ich pełen. Pojęcie „duchowości”
jest chyba najbardziej zdegradowanym słowem naszych czasów.
Raczej unikam tego określenia, tak jak słów „Bóg” i „oświecenie”,
należących do bezmiaru poglądów i będących jedynie przyczyną
zamieszania. Czystość umysłu kalana była już zbyt często w imię
Boga. Życie nie rozgrywa się na zewnątrz nas. My sami jesteśmy
życiem. Dopiero kiedy umysł się uspokoi i ustaną wszelkie poszuki-
wania, gdy wygasną wszystkie teorie i opinie, koncepcje i przekona-
nia na temat „prawdy”, „życia” i „śmierci”, wtedy nastanie przej-
rzystość. Czasami przejrzystość ta jest przemożna. Może ona na-
dejść zupełnie niespodziewanie i bez uprzednich ćwiczeń. Dźwięk
gongu rozbrzmiewający bez końca...

Droga do prawdy nie zna odległości. Wyruszanie na szlak, aby
coś osiągnąć lub kimś zostać, jest prawdziwym zaślepieniem. Nie
możemy dotrzeć nigdzie indziej, niż znajdujemy się teraz. Wydep-
tane ścieżki nie są już dla nas pomocą. Dopiero gdy zapomnimy
o wszelkich wyobrażeniach na temat prawdy, ona rozkwitnie. Kto
ma odwagę zejść z drogi, wkracza na bezdrożny ląd, do krainy bez
ścieżek.
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Idę przez życie jak pielgrzym i zawsze na nowo stwierdzam ze
zdziwieniem, jak wielu w tych czasach pozwala się traktować jako
mistrzowie czy guru albo odwołuje się do duchowych przewodni-
ków w niewidzialnych sferach. Odgrywanie roli mistrza lub guru
zdaje się przychodzić niektórym z większą łatwością niż bycie zwy-
kłym uczniem. Duchowa ostentacja jest nierzadko subtelnie powią-
zana z niewiedzą. Prawdziwi przewodnicy kierują naszą uwagę na
cechy wykraczające poza egoizm i iluzje. Możemy tam jednak do-
trzeć tylko wtedy, jeśli samodzielnie zbudujemy potrzebną tratwę
i sami nią popłyniemy. Życie jest ochoczym nauczycielem. Możemy
się oduczać kawałek po kawałku każdego dnia. To jest istota praw-
dziwej duchowości. Kto ma szczęście spotkać żywego mistrza, może
być wdzięczny, lecz nie powinien żałować, jeśli nie będzie mógł po-
dążać wskazaną mu drogą. Choć gałęzie wierzby płaczącej często
opadają aż do wody, jej wierzchołek sięga dumnie w górę, ku nie-
skończonemu niebu...

Napisałem tę książkę jako przechodzień. Dane jest mi uczyć się
i oduczać ciągle na nowo. Wszędzie są sytuacje mające coś do po-
wiedzenia: w zgiełku wielkiego miasta, wśród wzniosłej ciszy natu-
ry, w bogactwie i biedzie, w chorobie i cierpieniu, w powodzeniu
i szczęściu.

Przebywając ostatnimi laty w górach, nauczyłem się wiele od przy-
rody, zwłaszcza w trakcie długich wędrówek krętymi ścieżkami po-
przez doliny i wierzchołki gór. Południowe światło słońca, tajemni-
cza cisza przejrzystej i rozgwieżdżonej nocy, przeciągłe pohukiwa-
nie sowy, szelest pełzającego węża, przedśmiertny krzyk ginącego
zwierzęcia, opadanie liści jesienią, śnieg i skwar, ogorzała twarz rol-
nika, płacz dziecka, puste niebo w letni dzień – to wszystko i wiele
więcej pokazało mi, jak delikatne a zarazem twarde jest życie. Dzię-
ki ustawicznej uwadze byłem coraz bardziej świadom, jak współza-
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leżne są rzeczy, że przeciwieństwa nie wymagają żadnego osądu
i że nie muszę rozstrzygać, co jest uczciwe, a co oszukańcze. Nie-
bo i ziemia otwierają się jedno za drugim w miarę zanikania two-
rzącej podziały świadomości. Jak otwarty dziób słowika jednoczy
niebo i ziemię w jednej, pełnej wariacji pieśni, tak jedna świado-
mość łączy wszystkie przeciwieństwa w podstawowej nucie bytu.
Było mi dane widzieć wiele z tego świata i zebrać wiele doświad-
czeń. I w końcu wiem, że sam jestem światem. Moje stopy kroczyły
po ścieżkach dżungli pierwotnej przyrody, jak i dżungli tak zwanej
cywilizacji. I mam w sobie spokojne przeświadczenie, że wszystko
jest takie, jakie jest. Przechodzień nie musi już więcej osądzać. Jest
w tym ukryty łagodny i głęboki pokój.

Bezdrożny Ląd zawiera szereg tekstów mających na celu pobu-
dzenie do refleksji. Każdy rozdział rozpoczyna się cytatem z trady-
cyjnej mądrości i kończy krótkim opowiadaniem, rozważaniem lub
przypowieścią. Wybrane przeze mnie cytaty nie są pomyślane jako
atrakcyjna oprawa dla tekstu. Wyszukałem je, ponieważ w swoim
wnętrzu uznałem je za słowa sprowadzające umysł z wytyczonej dro-
gi na bezdrożny ląd. Kończące rozdziały opowiadania, rozważania
i sentencje są natomiast jak liście zebrane z ogrodów rozlicznych
tradycji. Raz przypomniałem sobie jakieś opowiadanie przeczytane
przed wielu laty. Innym razem natrafiłem na ciekawą myśl w trzy-
manej właśnie w ręku książce, a czasem na drzewie inspiracji rozwi-
nął się nowy liść. W końcu jednak każdy z nas na swój sposób stanie
się świadomy prawdy. Odetnij bez zastanowienia palec mistrza zen
wskazujący na księżyc, aby twój własny palec był lepiej widoczny.
Nie dowierzaj mistrzowi opowiadającemu o wspaniałych, pokrytych
kwieciem krainach, rozkosznych rajach i niebiańskich sferach, gdyż
wszystkie one także są przemijające.
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