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Jego Świątobliwość Czternasty Dalajlama i Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa podczas pierwszych lat uchodźstwa
w Indiach. Fotografia autorstwa Briana Beresforda udostępniona przez Prywatne Biuro Jego Świątobliwości Dalajlamy

PRZESŁANIE

(tłumaczenie przekładu angielskiego)

Szkoła Karma Kamtsang należy do bogatej tradycji Dakpo Kagju, jednej
z ośmiu wielkich linii praktyki. Założyciel tej szkoły, wielki praktykujący
nauki Buddy, chwalebny Dusum Khjenpa, urodził się jako syn Dordże Gonpo
i Gangciam Mingdreny w Roku Żelaznego Tygrysa drugiego cyklu, czyli
w 1110 roku kalendarza zachodniego, w miejscu nazywanym Tesiod Gangkji
Rała, w prowincji Dokham w Tybecie.
Od dawna istnieje coroczny zwyczaj upamiętniania duchowych osiągnięć
tego czczonego mistrza, ogromnych jak sama przestrzeń. W obecnym roku
przypada dziewięćsetna rocznica urodzin Karmapy. Z tej wspaniałej okazji
pod przewodnictwem Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże
przedstawiciele klasztorów Karma Kamtsang, centrów dharmy i różnych
związanych z nimi grup zbierają się w Bodhgai, by wspólnie świętować.
Ta rocznica będzie również obchodzona przez spokrewnione społeczności na
całym świecie. Wieść o tym bardzo mnie cieszy. Przekazuję Wam modlitwy
i najlepsze życzenia.
Pamiętając o tym, że najlepszym sposobem sprawiania radości nauczycielowi
jest wprowadzanie w życie jego nauk, chciałbym wyrazić swój skromny apel,
by ludzie zainteresowani słuchaniem, rozmyślaniem i studiowaniem we
wszystkich szkołach buddyzmu tybetańskiego, poświęcili się krzewieniu
wartości nauczanych przez Buddę, z nadzieją, że to cudowne przesłanie
współczucia obejmie cały świat.
Przesyłam modlitwy i dobre życzenia, by to święto i wszystkie związane
z nim wydarzenia przebiegały jak najpomyślniej.

10 listopada 2010 roku
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Miejsce urodzin Pierwszego Karmapy Dusuma Khjenpy: Dreho, Kham
Fotografia z archiwum Rokpy

1110-2010

900-L E C I E

Dziesiąty Karmapa Ciejing Dordże, jeden z najbardziej oryginalnych artystów w historii Tybetu, namalował tę niezwykłą
scenę z życia Buddy. Na progu Przebudzenia książę Siddhartha siedzi pod Drzewem Bodhi otoczony licznymi przeszkodami
i pokusami, przedstawionymi w formie demonów i kusicielek. Przyszły Budda pozostaje jednak niewzruszony, utrzymując
niezmienne postanowienie dotarcia do celu. Fotografia Karla Debreczeny
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1 Życie Buddy
u

Ś

cieżka prowadząca ku Przebudzeniu nauczana przez Karmapów ma ponad dwa i pół tysiąca lat tradycji
w dziejach Indii i Tybetu. Jej historia rozpoczyna się w VI wieku przed naszą erą w środkowych Indiach,
gdzie młody książę usiadł pod Drzewem Bodhi w Bodhgai, by zagłębić się w medytacji i wstać następnego dnia jako Budda. Trajektoria życia Buddy – od uprzywilejowanego księcia poprzez wędrownego ascetę po
duchowego nauczyciela świata – ukazuje proces samodzielnej radykalnej przemiany, która wciąż inspiruje
mieszkańców Indii, Tybetu i reszty świata. Karmapowie przekazują mądrość,
którą Budda odkrył w rezultacie swych poszukiwań, by pomóc innym w odnalezieniu wolności i trwałego szczęścia.

Narodziny i pierwsze znaki zapowiadające wielkość
Przyszły Budda zstąpił z Tuszity, krainy bogów, wszedł do łona Mahamai
i tak rozpoczął swe ostatnie odrodzenie – jako książę Siddhartha Gautama.
W noc poczęcia jego matka, królowa kraju Śakja w dzisiejszych północnych
Indiach, śniła o białym słoniu z sześcioma kłami. Następnie w drodze ze
swej rezydencji w Kapilawastu do domu rodziców Mahamaja powiła syna
bez bólu, opierając się o gałąź drzewa w zagajniku w pobliżu miasteczka Lumbini. Jak nakazywał ówczesny zwyczaj, zwołano mędrców, by zinterpretowali znaki na ciele dziecka mówiące o jego przyszłym losie. Przepowiedzieli
dwie możliwości: jeżeli książę pozostanie w pałacu, będzie wielkim królem
(czakrawartinem), który sławą i potęgą znacznie przewyższy swego ojca. Lub,
jeżeli opuści pałac jako wędrujący asceta, zostanie buddą, czyli kimś, kto osiągnął najwyższy możliwy stan całkowitego, doskonałego Przebudzenia.

Popis sprawności i małżeństwo
W rezultacie tej przepowiedni ojciec księcia podjął największa starania, by
zadbać o przyszłość swego królestwa. W tym celu zaczął chronić syna przed
wszelkimi trudnymi doświadczeniami, które mogłyby zrodzić w nim chęć
porzucenia książęcych obowiązków. Postanowił otoczyć go przyjemnościami,

Mahamaja, matka Siddharthy Gautamy,
właśnie powiła syna bodhisattwę.
Niemowlę stoi przy niej, podczas gdy
bogowie powyżej ofiarowują mu kąpiel.
Z Huntington Archive Uniwersytetu
Stanowego Ohio: fotografia Johna C.
Huntingtona
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które zwiążą go z królestwem. Zatem pierwsze lata życia Siddhartha spędził w sposób
typowy dla młodego następcy tronu. Zgłębiał zagadnienia odpowiednie dla książęcej kasty, włączając literaturę, zasady rządzenia krajem i wojskowość. Kiedykolwiek
przychodził czas egzaminu, jego umiejętności zachwycały wszystkich obserwatorów.
Na przykład podczas zawodów łuczniczych jego strzała przeszyła wszystkie tarcze,
do których strzelali rywale, i wbiła się w ziemię tak głęboko, że w miejscu trafienia
wypłynął strumień wody.
Następnie Siddhartha wybrał Jaśodharę na swą pierwszą żonę, a potem wiele
innych kobiet dołączyło do jego haremu.
Krótko mówiąc, przyszły Budda miał
prowadzić życie wypełnione przywilejami i przyjemnościami, lecz w niczym
nie znalazł zadowolenia.

Wyrzeczenie
Wiedziony ciekawością, jak wygląda
życie poza murami pałacu, Siddhartha
wykorzystywał wszelkie okazje, by wymykać się za bramy i zwiedzać ulice
miasta. Wydostawszy się spod opieki
To malowidło naścienne ze świątyni Mulangandhakuti w Sarnath przedstawia
strażników, natychmiast dostrzegł trzy
księcia Sidharthę w noc przed opuszczeniem pałacu: to ostatnie chwile przed
kolejne przejawy cierpienia nieodłącznie
odrzuceniem luksusów książęcego dworu. Fot.: Adżaj Tallam
związanego z ludzkim życiem: chorobę,
starzenie się i śmierć. Następnie ujrzał wędrującego ascetę, którego widok otworzył
przed młodym księciem nową perspektywę: być może istnieje kres tego cierpienia,
jeżeli zaczniemy go szukać.
Później, po całonocnej zabawie w haremie, książę poczuł jeszcze większą niechęć
do świata wypełnionego pustymi przyjemnościami, więc postanowił opuścić pałac
tej samej nocy. Poprosił swego woźnicę, by pomógł mu uciec pod osłoną ciemności.
Bogowie unosili kopyta konia, tłumiąc ich odgłos, i tak niepostrzeżenie wydostali
się za bramę pałacu. Patrząc ostatni raz na mury Kapilawastu, Siddhartha poprzysiągł, że nie powróci dopóty, dopóki nie uwolni się zupełnie z niewoli koła narodzin
i śmierci. Następnie odesłał swego towarzysza do domu, ściął włosy przy Stupie Czystości i rozpoczął ostatni etap trwającej wiele żywotów drogi ku Przebudzeniu.

Praktyka ascezy
W owym czasie w północnych Indiach istniała już tradycja praktyki medytacyjnej.
Siddhartha zaczął uczyć się jak najwięcej od najznamienitszych ówczesnych nauczycieli. Szybko osiągnął mistrzostwo we wszystkich przekazanych mu technikach
medytacji i odkrył, że prowadzą jedynie do medytacyjnego błogostanu i nie oferują
wolności od cierpienia. Książę powiedział sobie, że się nie podda, dopóki nie znajdzie sposobu, aby usunąć je całkowicie. Próbując dalej, postanowił wypróbować
różne praktyki ascezy, znane również w Indiach w owym czasie.
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W grupie pięciu podobnie zdeterminowanych towarzyszy wykonywał najsurowsze fizyczne ćwiczenia nad rzeką Nairańdżana
w środkowych Indiach. Po latach Budda opowiadał swym uczniom,
jak bardzo asceza wyniszczyła jego ciało. Po przesunięciu dłonią po
skórze wypadały z niej zbutwiałe po sam korzeń włosy. Gdy dotykał żołądka, czuł kości grzbietu, a gdy wstawał, by się wyprostować,
natychmiast upadał na twarz.
Po sześciu latach Siddhartha zrozumiał, że takie osłabienie ciała
jest przeszkodą w rozwoju duchowym, a nie metodą, która miała
do niego prowadzić. Doszedł do wniosku, że tego rodzaju praktyki
nie przynoszą trwałego szczęścia, nie prowadzą do Przebudzenia,
zaczął więc z powrotem jeść i dbać o siebie. Tym sposobem odzyskał siły, ale stracił poważanie pięciu towarzyszy, którzy okrzyknęli
go hedonistą o słabej woli.

Przebudzenie

Po sześciu latach wytężonych praktyk

ascetycznych, które doprowadziły go
Młoda kobieta o imieniu Sudziata poczęstowała Siddharthę jogurdo skrajnego wyczerpania, Siddhartha
tem z miodem, podanym w złotej misce, którą książę po spożyciu
zrozumiał, że są nieskuteczne, i odnalazł
Drogę Środka. Z Huntington Archive
posiłku ofiarował rzece. Następnie udał się pod Drzewo Bodhi,
OSU: fotografia Johna C. Huntingtona
zasiadł przy jego pniu i poprzysiągł, że nie wstanie, póki nie osiągnie
ostatecznej wolności od cierpienia. Bez trudu pokonał armie Mary,
które przybyły, by odwieść go od tego zamiaru, i trwał w medytacji przez całą noc.
W ostatniej godzinie, tuż przed świtem, książę Siddhartha ujrzał ostateczną prawdę
i przebudził się jako całkowicie doskonały budda.

Obrót Kołem Dharmy
Odkrywszy ścieżkę prowadzącą ku pełnemu Przebudzeniu ze snu samsary, Budda
Siakjamuni znalazł drogę wyzwolenia, którą mogą podążać wszyscy, i wkrótce
rozpoczął życie wypełnione bezustanną pracą na rzecz wolności innych. Siedem
tygodni po tym, jak osiągnął Przebudzenie, Brahma zwrócił się do niego z prośbą
o udzielenie nauk. Wówczas Budda przeszedł pieszo do Sarnath w pobliżu Waranasi, gdzie jego byli towarzysze kontynuowali praktykę ascezy. Tam, w Parku Jeleni,
przekazał im swe pierwsze nauki, Cztery Prawdy Szlachetnych, wprowadzając tym
samym w ruch Koło Dharmy, które obraca się nieustannie po dziś dzień.

Pięciu towarzyszy Buddy,
którzy wcześniej praktykowali
z nim ascezę, zostało jego
pierwszymi uczniami. Tutaj
klęczą po obu stronach koła,
które jest symbolem Buddy
i jego nauk, udzielonych po
raz pierwszy w Parku Jeleni
w Sarnath. Fot.: DhJ
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Po wysłuchaniu słów Buddy pięciu przyjaciół zostało jego pierwszymi bhikszu [w pełni
wyświęconymi mnichami]. Szeregi mnisiej społeczności zaczęły się szybko powiększać, kiedy Budda wędrował z miejsca do miejsca, nauczając dharmy. Przez kolejne
cztery dekady prawie wszyscy najwięksi władcy zwracali się do niego o pomoc i radę,
oferując jednocześnie szczodre wsparcie dla pierwszej sanghi [społeczności mnichów
i mniszek].
W większych okolicznych miastach – Radżagrze, Waiśali, Waranasi i Śrawasti – Budda
przyciągał wielkie rzesze naśladowców. Powrócił także do swego rodzinnego miasta,
Kapilawastu, by obdarzyć nektarem dharmy tych, którzy z dobrocią karmili go zwyczajnym pożywieniem w dzieciństwie. Podczas jednej z takich wizyt macocha Buddy,
Mahapradżapati Gautami, poprosiła go o stworzenie społeczności bhikszunich – w pełni wyświęconych mniszek – która miała później rozwijać się w całych Indiach i poza
nimi. Ostatecznie Budda zdołał wyzwolić z cierpienia całą
swoją rodzinę, którą wcześniej porzucił, opuszczając pałac.
Jego syn Rahula i żona Jaśodhara również przyjęli mnisie
ślubowania i osiągnęli najwyższy cel tej praktyki: stan arhata,
czyli trwałe wykorzenienie wszystkich szkodliwych emocji.
Budda nie zapomniał także o swojej matce Mahamai, która
zmarła krótko po jego narodzeniu i odrodziła się w Tuszicie,
najwyższym świecie bogów. Budda przeniósł się tam i przez
trzy miesiące przekazywał jej nauki dharmy, wyrażając w ten
sposób wdzięczność za dar życia.

Pokonanie przeciwników i pokaz cudotwórstwa

Wewnątrz głównej świątyni w Bodhgai ta podobizna
Buddy Siakjamuniego przypomina odwiedzającym o ich
własnej zdolności do Przebudzenia. Fot.: Claire Pullinger

Wędrując przez miasta, wioski, pałace i wiejskie drogi, gdzie
rozsiewał nasiona dharmy, Budda musiał stawiać czoło wielu
wyzwaniom – od przeszkód stwarzanych przez zazdrosnego kuzyna Dewadattę po prowokacje ze strony wybitnych
nauczycieli systemu bramińskiego, którzy w miarę rosnącej
popularności dharmy Buddy tracili prestiż i dworskie przywileje. W Waranasi, wieloletnim ośrodku studiów w sanskrycie,
Budda pokonał sześciu ważnych rywali głoszących odmienne
poglądy.

W Śrawasti, świadom tego, że tylko coś tak oczywistego
jak pokaz mocy nadprzyrodzonych przekona tamtejszych braminów, Budda przyjął wyzwanie na pojedynek na cuda. Choć Bhikszu Mahamaudgaljajana i Bhikszuni
Utpalawarna zaproponowali udział w tych zawodach w jego imieniu, odrzucił ich
ofertę i sam pokazał popis wielu nadzwyczajnych mocy, które uciszyły wszystkich
oponentów.
Gdy badamy historię tych 45 lat spędzonych przez Buddę Siakjamuniego na nauczaniu innych, widzimy wyraźnie, że nie tylko z niezwykłą szczodrością dzielił
się dharmą ze wszystkimi, ale też z wielką dbałością dostosowywał swój przekaz
do upodobań i postaw słuchających. Jego nauki zawierają wszystko, od prostych
modlitw po bardzo rozbudowane rozprawy filozoficzne, a każda z nich dopasowana
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Życie Buddy
jest do potencjału poszczególnych
uczniów. Wewnętrzne zróżnicowanie nauk Buddy daje rozmaitym
ludziom możliwość wkroczenia na
ścieżkę na poziomie, który jest dla
nich odpowiedni, i podążania nią
dalej ku Przebudzeniu.

Ostatnie dni i relikwie
Do ostatnich chwil życia Budda nie
przestawał nauczać i troskliwie dbał
o wszystkich otaczających go ludzi.
Kiedy był już w podeszłym wieku,
zatrzymał się w pobliżu miasta KuZ ręką w geście rozpraszania lęków i spokojną twarzą Budda spogląda na
śinagari w ówczesnych północnych
świat, któremu chce przyjść z pomocą. Fot.: A. Gude
Indiach, gdzie przyjął od miejscowego kowala poczęstunek, po którym ciężko zachorował. Kiedy stało się jasne, że ten
posiłek jest jego ostatnim, Budda z wielką życzliwością pocieszył swego gospodarza,
by nie czuł żalu, gdyż w ofiarowaniu pożywienia, które krzepi buddę podczas jego
parinirwany, zawiera się szczególnie wielka zasługa. Gdy potem wydawał ostatnie
tchnienie, u drzwi stanął stary wędrowiec Subharda, prosząc o wyjaśnienie niejasnych kwestii doktryny. Ananda, pomocnik Buddy, nie chciał wpuścić Subhardy, lecz
Budda zadecydował inaczej, twierdząc, że będzie nauczał dharmy dopóty, dopóki
starczy mu sił. Sudharda, głęboko zainspirowany odpowiedziami na zadane pytania,
został ostatnim bhikszu wyświęconym przez Buddę, który zaraz potem udzielił swym
uczniom ostatniej nauki o nietrwałości – odszedł w mahaparinirwanę. Umierając,
pozostawił po sobie wiele relikwii, które podzielono na osiem części i umieszczono
w ośmiu wielkich stupach na terenie Indii.
Budda Siakjamuni pozostawił po
sobie nie tylko relikwie ze szczątków swego ciała, lecz także dar
umysłu i serca: dharmę nauk, która
jak życiodajny nektar przekazywana jest od mistrza do ucznia po
dziś dzień. Z tego czystego źródła,
odkrytego tak wiele wieków temu,
dharma wypłynęła w północnych
Indiach i dotarła do Tybetu, gdzie
przez ostatnie dziewięćset lat była
kultywowana w strumieniu inkarnacji Karmapy.
Wielka stupa w Sańci, w dzisiejszym regionie Madhja Pradesz, została ufundowana
przez króla Aśokę i najprawdopodobniej zawiera jedną z oryginalnych relikwii Buddy
Siakjamuniego. Obecność Buddy podkreślają również rzeźby przedstawiające sceny
z jego życia. Fot.: Marc Shandro
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Wraz z powstaniem buddyzmu mahajany zaczęto upowszechniać wizerunki bodhisattwów, takie jak ten obraz Padmapaniego
Awalokiteśwary namalowany za dynastii Gupta na ścianie jaskini w Adżancie. Huntington Archive w OSU: fotografia Erica R.
Huntingtona
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2 Buddyzm w Indiach
u

P

rzekazując prawdy odkryte pod Drzewem Bodhi, Budda podarował Indiom, a następnie reszcie świata nową
świadomość. Jego podstawowe przesłanie – że Przebudzenie i inne formy duchowych osiągnięć dostępne
są ludziom wszystkich klas, ras i obu płci – proponowało radykalnie inne rozumienie ludzkiego potencjału niż te głoszone przez systemy religijne dominujące w ówczesnym społeczeństwie indyjskim. W tamtych czasach studiowanie pism wedyjskich dozwolone było tylko dla kilku kast, co więcej, tylko dla mężczyzn. Wierzono
też, że jedynie mężczyźni określonego rodzaju są zdolni do osiągnięcia wyzwolenia. Tymczasem Budda przekazywał dharmę każdemu, kogo spotkał: ludziom o wysokim i niskim statusie społecznym, bogatym i biednym,
mężczyznom i kobietom. Ten uniwersalny dostęp do nauk jest logicznym następstwem nauczanych przez niego
podstawowych prawd: przyczyny szczęścia i cierpienia powstają w umyśle każdego z osobna, więc każda istota
obdarzona umysłem dysponuje takim samym potencjałem, by wyzwolić się z cierpienia i osiągnąć trwałe szczęście.
Z tej radykalnej wizji duchowego potencjału narodziła się nowa klasa społeczna: sangha, ukształtowana przez
Buddę zgodnie z ustanowionymi przez niego zasadami moralnymi. Ta społeczność uczniów Buddy rządziła
się regułami filozoficznymi i społecznymi,
o jakich nie słyszano w społeczeństwie
kastowym. Pochodzenie nie było już rzeczą
najważniejszą, lecz sposób życia. Dla przykładu mnich postawiony przez Buddę na
straży winai – zbioru tekstów określających zasady funkcjonowania sanghi –
urodził się jako członek jednej z najniższych warstw indyjskiego społeczeństwa,
w podkaście fryzjerów. Budda postanowił
najpierw udzielić święceń jemu, a później
grupie swoich krewnych, książętom z rodu
Śakja, po czym nalegał, by wszyscy złożyli
pokłon nowo wyświęconemu fryzjerowi
W Bodhgai Budda zrozumiał, że każdy może osiągnąć Przebudzenie, bez
jako starszemu stażem mnichowi.
względu na klasę, rasę czy płeć. Fot.: Claire Pullinger
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Równie rewolucyjne było stworzenie klasztornej społeczności kobiet. Społeczeństwo indyjskie tamtych czasów nie oferowało kobietom żadnej możliwości praktyk duchowych poza obrębem domowego ogniska. Wbrew temu – wiele wieków
przed tym, gdy podobne szanse otrzymały kobiety w krajach Zachodu – Budda
nie tylko dopuścił je do swojej sanghi, lecz także, co wielokrotnie podkreśla się
w pismach winai, stanowczo bronił godności mniszek pomimo społecznego
sprzeciwu.
Jako instytucja społeczna, wspólnota klasztorna stworzyła mocny fundament
zapewniający ciągłość dharmy w Indiach oraz przekazywanie jej innym narodom. Obie społeczności bhikszu i bhikszinich przetrwały zmiany przekształcające Indie przez kolejne tysiąc pięćset lat. W tym samym czasie nauki
Buddy kwitły na całym subkontynencie, wnikając w tamtejsze życie na wiele
różnych sposobów i zostawiając głęboki trwały ślad w indyjskiej literaturze,
etyce, logice, medycynie, sztuce sprawowania władzy i religii.

Wczesny okres: Rady
W pierwszych latach po mahaparinirwanie Buddy sangha przeszła reorganizację i podjęła ostrożne kroki, by zapewnić ciągłość mnisiej społeczności i nauk. Kilka miesięcy po odejściu Nauczyciela zgromadzenie pięciuset arhatów spotkało się opodal miasta Radżagrha, by upewnić się,
że zbiór rozpraw przekazywanych przez nich od tego czasu faktycznie
odzwierciedla nauczanie Buddy. Podczas tej serii spotkań, nazywanej później
Pierwszą Radą, dzierżyciele trzech głównych zbiorów dharmy wygłaszali z pamięci wszystkie znane im nauki. Tylko te przekazy, które wszyscy
obecni uznali za autentyczne, zostały oficjalnie przyjęte do kanonu buddyjskiego.

Ten wizerunek Buddy z III
wieku, wyrzeźbiony w Sarnath,
miejscu udzielenia pierwszych
nauk, ukazuje Nauczyciela
w geście obrotu Kołem
Dharmy. Jest wspaniałym
przykładem niezwykłej precyzji
i finezji indyjskiego rzemiosła
artystycznego. Huntington
Archive w OSU: fotografia
Johna C. Huntingtona
i Erica R. Huntingtona
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Za życia Budda zachęcał uczniów, by wyruszali w świat i nauczali dharmy,
ale też wymagał od mnichów i mniszek, by zbierali się na wspólnych
odosobnieniach podczas trzech miesięcy pory deszczowej. To zalecenie
było konsekwentnie przestrzegane przez sanghę, jednocześnie umożliwiało innym szerszy dostęp do dharmy. Jednakże z czasem pojawiało się
coraz więcej różnic w interpretacji rozmaitych punktów klasztornej
dyscypliny, jak również samej doktryny. Pierwsza Rada stworzyła precedensową zasadę, że o ważnych kwestiach decydowało uzgodnione wspólnie
stanowisko, a nie wola pojedynczego autorytetu. W drugim stuleciu po mahaparinirwanie Buddy, gdy narosły poważne różnice zdań dotyczące dziesięciu
punktów klasztornej dyscypliny, w Waiśali zebrała się Druga Rada. Po zakończeniu obrad grupa mnichów, znanych później w języku pali jako therawada
(w sanskrycie: sthawira), odłączyła się od większości (mahasanghiki). Tak rozpoczął się stopniowy proces tworzenia różnych nurtów buddyzmu. W miarę jak
społeczności klasztorne coraz bardziej oddalały się od siebie geograficznie,
pojawiły się kolejne podziały, aż ostatecznie wyłoniło się osiemnaście różnych
odłamów. Taka wielość szkół wynikała z wielkiej różnorodności nauk Buddy,
przekazywanych przy rozmaitych okazjach rozmaitym uczniom. Choć każdy
z osiemnastu odłamów głosił odrębną interpretację pewnych zagadnień dok-
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tryny i dyscypliny, wszystkie akceptowały te same podstawowe prawdy dharmy.

Wielki Król Dharmy Aśoka
III wiek p.n.e. okazał się przełomowy w historii buddyzmu w Indiach, jako że właśnie wtedy król Aśoka
wstąpił na tron. Poszerzając odziedziczone po ojcu
i już całkiem duże królestwo Maurji, Aśoka wszczynał
jedną krwawą wojnę za drugą, aż przejął zwierzchnictwo nad niemal całym subkontynentem indyjskim
i dzisiejszym terytorium Afganistanu. Podczas ostatniej, najkrwawszej wojny z niezależnym i zamieszkałym
w większości przez buddystów krajem Kaliga na wschodnim wybrzeżu półwyspu
armia króla wymordowała około sto tysięcy osób.
Po tym zwycięstwie Aśoka spotkał buddyjskiego mnicha, który spowodował
gruntowną przemianę króla. W formie edyktu wykutego w kamieniu, który zachował się do dzisiejszego dnia, Aśoka wyraził wobec świata swój głęboki
żal za spowodowane wojną cierpienie. Następnie wyrzekł się przemocy i zaczął
praktykować dharmę z takim samym zapałem, z jakim wcześniej zdobywał nowe
ziemie. Opisy rządów Aśoki przedstawiają buddyjski model sprawowania władzy, który był później naśladowany przez innych przywódców buddyjskiego
świata, łączył zasady dharmy ze sztuką rządzenia i wykorzystywał władzę polityczną do krzewienia nauk Buddy. Aśoka szczodrze wspierał sanghę, zbudował
legendarne osiemdziesiąt cztery tysiące stup i wysyłał emisariuszy, by nauczali dharmy w najdalszych zakątkach imperium i poza jego granicami. Przenieśli
oni nauki do Gandhary (dzisiejszego Pakistanu), Kaszmiru, Birmy i na Sri Lankę.
Z czasem w krajach tych powstały duże aktywne ośrodki buddyzmu.

Gdy buddyzm przedostał się poza
granice Indii, mnisi praktykowali
medytację w jaskiniach ozdabianych malowidłami, jak te powstałe
w Dambulli na Sri Lance.
Fotografia Bernarda Gagnona

Początki buddyzmu na Sri Lance i w Azji Południowo-Wschodniej
Głębokie osobiste zaangażowanie króla Aśoki w dharmę Buddy zaowocowało
tym, że jego syn i córka, dzieci pierwszej królowej, tego samego dnia przyjęli
razem ślubowania mnisie. Po latach, w 240 roku p.n.e., król wysłał każde z osobna z misją na Sri Lankę. Jego syn Mahinda miał tam założyć społeczność bhikszu, zaś córka Sanghamitta zapoczątkowała społeczność bhikszunich. To jej
Aśoka powierzył też zadanie przewiezienia na Sri Lankę szczepu Drzewa Bodhi.
Drzewo, które z niego wyrosło w Anuradhapurze, pozostaje do dziś jednym z najświętszych obiektów czci na wyspie.
W kolejnych stuleciach dharma przemieszczała się ówczesnymi szlakami handlowymi łączącymi Sri Lankę z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Choć
buddyzm był praktykowany przez wszystkie klasy społeczne w Indiach, z czasem związek klasztorów z kupcami nabrał szczególnego znaczenia. Mnisi
przemierzali niebezpieczne drogi w towarzystwie karawan kupieckich, a te
z kolei znajdowały schronienie w klasztorach położonych z dala od ludzkich
siedzib. Zapisy historyczne z początku naszej ery mówią o mnichach będących
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na prośbę kupców ich współtowarzyszami przepraw przez morze, dzięki czemu
nauczali dharmy podczas długiej, niebezpiecznej podróży. W późniejszym
okresie rozprzestrzeniania się dharmy szlaki wędrówek mnichów do Azji Południowo-Wschodniej zaczęły się pokrywać ze szlakami wypraw kupieckich.
Społeczność klasztorna Sri Lanki ogromnie się przyczyniła do rozwoju buddyzmu therawady w Birmie i Tajlandii, skąd następnie przeniknął on na sąsiadujące ziemie dzisiejszego Laosu, Kambodży i części Wietnamu. W V wieku n.e.
grupa bhikszunich ze Sri Lanki wyruszyła na niebezpieczną morską wyprawę do
Chin, gdzie powstała wspólnota wyświęconych mniszek, która później rozkrzewiła się we wschodniej Azji.

Dwunastowieczny
sanskrycki manuscrypt Sutry
Pradżńaparamity z ilustracjami
przedstawiającymi sceny z życia
Buddy, który siedzi po środku
ukazując cuda w Śrawasti. Po
bokach umieszczono Bhikszu
Mahamaudgaljajanę i Bhikszuni
Utpalavarnę. Z prawej strony
przedstawiono narodziny
Buddy, a z lewej udziela on
nauk bogom. Nasli i Alice
Heeramaneck Collection, Los
Angeles County Museum of Art

Buddyzm mahajany
Zanim nastało pierwsze tysiąclecie, wiele z osiemnastu odłamów buddyzmu
okrzepło i rozkwitło na terenie całych Indii. Gałąź sarwastiwady oddzieliła się
od therawady i zakorzeniła w północnych Indiach i środkowej Azji. Zaczęły
działać wspólnoty w Kaszmirze, Gandharze i Mathurze, które stały się ważnymi
ośrodkami buddyjskiej sztuki i piśmiennictwa. Spokrewniona z mulasarwastiwadą – której winaję przyjęto później w Tybecie – ale jednak odmienna, sarwastiwada znana była z naukowo-badawczego podejścia do nauk Buddy. Na terenach zdominowanych przez ten odłam wyłoniły się szkoły filozoficzne: waibhaszika i sautrantika, których aktywność wywarła długotrwały wpływ na myśl
buddyjską.
Jako nauczyciel niezwykle wyczulony na indywidualne potrzeby i możliwości słuchaczy, Budda udzielał pewnych nauk tylko niektórym uczniom. Przed
początkiem I wieku n.e. zbiór rozpraw nazywanych sutrami mahajany, wcześniej
przekazywanymi tylko w zamkniętym gronie adeptów, zaczął być nauczany
w sposób otwarty. Ten postępowy ruch skupił się w południowych Indiach,
we współczesnym okręgu Andhra Pradesz, gdzie urodził się i studiował Arja
Nagardżuna. W tym wczesnym okresie otwartości nauk zbiór sutr mahajany
zawierał Sutrę Lotosu i Sutry Pradżńaparamity (Sutry Serca). Niedługo teksty te recytowano, zgłębiano i czczono na subkontynencie indyjskim i w środkowej Azji.
W miarę upowszechniania się sutr mahajany Nagardżuna napisał niezwykłe wpływową rozprawę przedstawiającą pogląd madhjamaki (drogi środka) –
filozofii buddyjskiej opartej na Sutrach Pradżńaparamity. Uczeń Nagardżuny,
Arjadewa, kontynuował jego dzieło, a za nim podążył strumień takich wielkich
myślicieli jak Bhawawiweka, Buddhapalita i Czandrakirti. Każdy z nich wzbogacił szkołę madhjamaki własnymi pismami. Jednocześnie drugi nurt filozofii
buddyjskiej, znany jako czyttamatra lub jogaczara (tylko umysł), wyłonił się
z innych sutr i nauk mahajany, rozwijany przez ważnych zwolenników tego
poglądu: Asangę i jego brata Wasubandhu.
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Na początku pierwszego tysiąclecia rozwinął się wielki ruch upowszechniający sutry mahajany, które inspirowały świeckich i wyświęconych buddystów,
po raz pierwszy ukazując im możliwość osiągnięcia całkowitego Przebudzenia.
Powstały wówczas liczne pieśni i komentarze opisujące ścieżkę bodhisattwy
i zachęcające do podążania nią.

Początki buddyzmu w Chinach i Azji Środkowej
W I wieku n.e. rozwojowi buddyzmu sprzyjało państwo Kuszany, imperium,
które powstało w północno-zachodnich Indiach, gdzie kwitła szkoła sarwastiwady. Na początku II wieku król Kuszany, Kaniszka, stał się drugim wielkim
Królem Dharmy. Był też patronem wspaniałego buddyjskiego poety Aśwaghoszy.
Władcy temu przypisuje się zwołanie Trzeciej Rady, która rozwinęła upowszechnianie myśli buddyjskiej w formie pisanej.
Imperium Kuszany utrzymywało ścisłe kontakty handlowe z krajami Azji Środkowej; w tym okresie buddyzm znacznie się umocnił na terenach przemierzanych przez kupców. Na początku pierwszego tysiąclecia Jedwabnym Szlakiem buddyzm zawitał do Chin. Wczesny przekaz dharmy Buddy w tym kraju
zbiegł się w czasie z początkiem otwartego obiegu pism mahajany w Indiach.
Zatem sutry te zaczęto tłumaczyć na język chiński już we wczesnym okresie ich
rozpowszechnienia. Gdy zainteresowanie dharmą w Chinach wzrosło, indyjscy
nauczyciele zaczęli składać w tym kraju częste wizyty. W kolejnych stuleciach
także wielu chińskich pielgrzymów przybywało do Indii, by studiować pod okiem
tamtejszych mistrzów. Powracali ze zbiorami tekstów, które tłumaczono na klasyczną odmianę języka chińskiego. Z czasem buddyzm wywarł olbrzymi wpływ
na chińską literaturę, sztukę i kulturę.
W dalszej kolejności Państwo Środka stało się źródłem, z którego dharma przenikała do otaczających je krajów: Korei, Japonii i Wietnamu, gdzie opierano się głównie na chińskich przekładach buddyjskich tekstów.

Bhikszuni Sanghamitta
odegrała kluczową rolę
w zaszczepieniu dharmy
i tradycji klasztornej na
Sri Lance, skąd następnie
przeniknęły do południowowschodniej Azji. Ten posąg
Bhikszuni Sanghamitty
znajduje się w prywatnej
bibliotece Jego Świątobliwości
Siedemnastego Karmapy.
Fot.: Karma Lekchoe

Tantra i era Nalandy
Druga połowa pierwszego tysiąclecia zaowocowała rozwojem wielkich buddyjskich kompleksów klasztornych
w północnych Indiach. Oferowały one możliwość podjęcia intensywnych studiów naukowych połączonych
z praktyką medytacyjną. Z tych klasztornych uniwersytetów największą sławą cieszyły się Nalanda i Wikramaszila, powstałe w dzisiejszym Biharze, oraz Otantapuri
i Somapuri. Osiągnęły swój złoty okres pod patronatem
dynastii Gupta, która rządziła od IV do VIII wieku, i rozkwitały dalej za dynastii
Pala, która panowała od VIII do XII stulecia.
Historycy buddyzmu uznają ten okres za czas ujawnienia nauk tantry w
Indiach. Tantry początkowo przekazywano potajemnie, podobnie jak sutry
mahajany, a miejsca jej pierwszych przekazów były znacznie od siebie oddalo-

Jak pokazują rozległe ruiny,
Nalanda była kiedyś tętniącym
życiem i wpływowym
uniwersytetem klasztornym, który
przekazywał nauki mahajany
i tantry, przyciągając uczniów
z całej Azji. Fot.: Hidejuki Kamon
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ne, jak Amarawati w dzisiejszym okręgu Andhra Pradesz
i Oddijana w północno-zachodnim Pakistanie. Od III do
VI wieku tantra była coraz częściej nauczana otwarcie,
a od VII wieku praktyka tantry i jej artystyczna prezentacja stały się częścią publicznego wizerunku buddyzmu
w Indiach.

W XII stuleciu klasztor
Wikramaśila był ważnym
ośrodkiem studiów i praktyki
buddyjskiej. Fot.: Saurav Sen
Tonandada

Zapisy tworzone przez chińskich mnichów – pielgrzymów
i uczniów przybywających do Indii w V, VI i VII stuleciu
– dostarczają bezcennych informacji o praktyce buddyzmu w Indiach w owym czasie. Xuanzang (Hsuan Tsang),
chiński mnich z VII wieku, zanotował, że z osiemnastu pierwotnych odłamów
buddyzmu tylko cztery zachowały silną pozycję podczas jego pobytu w tym kraju. Opisy życia w Nalandzie, gdzie studiował przez pięć lat, są dowodem tego,
że panowała tam niezwykła tolerancja i różnorodność. Klasztor był domem dla
kilku tysięcy mieszkańców, członków różnych odłamów buddyzmu – którzy
zatem przestrzegali różnych rodzajów winai – praktykujących i studiujących
razem w murach jednej instytucji, wspólnej siedzibie adeptów mahajany. Kilka
innych historycznych źródeł podkreśla, że tantra była również praktykowana
w Nalandzie.
Tantrę praktykowano nie tylko w murach Nalandy i innych uniwersytetów.
W miarę upływu stuleci rozwinęła się także żywa tradycja praktyk jogicznych
podtrzymywana poza ośrodkami klasztornymi. Historia wylicza osiemdziesięciu
czterech mahasiddhów o wyjątkowo wielkich osiągnięciach duchowych. Kaszmir
w północno-zachodnich Indiach był w ówczesnych latach miejscem skupiającym
szczególnie dużą liczbę takich praktykujących.
Nalanda i Wikramaszila, dwa bastiony buddyjskiego kształcenia i praktyki, zostały zniszczone podczas inwazji tureckiej pod koniec XII wieku. To był
zabójczy cios dla dharmy w Indiach. Do końca XIII wieku ostatnie buddyjskie
dynastie – Pala w Bengalu i Sena w Biharze – również poddały się muzułmańskim
najeźdźcom. Mnisi buddyjscy zaczęli opuszczać nieprzyjazne ziemie, witani
serdecznie za Himalajami, w Tybecie. Do zachodniego królestwa Guge napływała
w owym czasie ogromna rzesza takich uciekinierów.

Początki buddyzmu w Tybecie

W klasztorze Mindroling
w środkowym Tybecie, dużym
ośrodku nauczania szkoły Ningma,
mnisi wspólnie recytują cały
kanon nauk Buddy.
Fot.: Lhundup Damcie
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Podczas pełnego rozkwitu ery Nalandy w Indiach dharma Buddy po raz pierwszy
przedostała się na północ, gdzie znalazła nową żyzną glebę płaskowyżu tybetańskiego. Wszystkie elementy buddyzmu obecne w owym czasie w Indiach zostały
przeniesione do Tybetu. Społeczności mnisie przestrzegające dyscypliny winai,
naukowe studia i analizy rozpraw mahajany oraz praktyki tantryczne – wszystko to w VII stuleciu zaczęło się zakorzeniać na tybetańskiej ziemi. Stała się też
ona źródłem dalszej ekspansji dharmy w Mongolii, na niektórych terenach obecnej Rosji oraz w całym rejonie Himalajów.
Podczas pierwszych sześciu stuleci rozprzestrzeniania się dharmy w Tybecie
buddyzm wciąż stanowił żywą tradycję w Indiach, co umożliwiało nawiąza-
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SZLAKI HANDLOWE
I ROZPRZESTRZENIANIE
SIĘ BUDDYZMU,
250 P.N.E.–1500 N.E.

Ze swej ojczyzny w północnych Indiach buddyzm najpierw powędrował na Sri Lankę, a następnie dalej do południowowschodniej Azji. Później dotarł na wschód do Chin, a stamtąd do Azji Wschodniej. Kiedy w Indiach rozwijały się wszystkie formy
buddyzmu, dharma przeniknęła do Tybetu, skąd objęła swym zasięgiem cały rejon Himalajów, Mongolię oraz dwory chińskich
władców dynastii Juan, Ming i Qing. Nauki Buddy często przemieszczały się utartymi szlakami kupieckimi, przemierzając morza
i górskie pasma. 2010 © John C. Huntington

nie długotrwałych bezpośrednich relacji pomiędzy dwiema kulturami. Indyjscy mistrzowie podróżowali do
Tybetu, by tam nauczać, zaś wielu Tybetańczyków wyruszało po teksty buddyjskie do Indii, gdzie rozpoczynali
naukę, praktykę i studia w klasztornych uniwersytetach lub poza nimi oraz odbywali intensywny trening duchowy pod okiem wielkich mistrzów. W ten sposób, zanim dharma zanikła na subkontynencie, znalazła przyjazny
nowy dom w Krainie Śniegu.

Podsumowanie
Gdy Budda opuścił cień Drzewa Bodhi i zaczął nauczać dharmy z pożytkiem dla świata, uruchowmił złożony łańcuch zdarzeń, który trwa po dziś dzień mimo upływu dwóch i pół tysięcy lat. Buddyzm kwitł w Indiach
dopóty, dopóki pozwalały na to warunki społeczne, polityczne i gospodarcze. Ta ziemia stała się kolebką dharmy,
która powędrowała w kierunku nowych rozległych terenów Sri Lanki, Birmy, Tajlandii, Kambodży, Chin, Korei,
Wietnamu, Japonii, a w końcu Tybetu i wszystkich krajów znajdujących się pod jego wpływem.
Dzisiaj dharma, którą Budda objaśniał na ulicach i w wioskach starożytnych Indii, nauczana jest w wielkich
salach teatralnych, przekazywana w telewizji i internecie. Docierając do każdego zakątka naszej planety, dotyka serc wszystkich cierpiących istot. Tybetańczycy żyjący na uchodźstwie w Indiach nadal przekazują tradycję mądrości, którą odziedziczyli wiele wieków temu, na nowo rozwijając sztandar żywej praktyki dharmy na
szczodrej i cierpliwej indyjskiej ziemi.
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Pojawienie się indyjskiego mistrza Padmasambhawy w VIII wieku okazało się kluczowym etapem w procesie wprowadzania buddyzmu
do Tybetu. Ta XVIII-wieczna tanka rodem z Butanu należy do kolekcji sztuki tybetańskiej Rubin Museum of Art w Nowym Jorku.
C2006.66.4 (HAR 12). Fot.: Bruce M. White

1110-2010

900-L E C I E

3 Buddyzm w Tybecie
u

S

potkanie Tybetu z buddyzmem nastąpiło w szczególnym momencie historycznym. Tybet był ostatnim
krajem Azji, do którego dotarła dharma bezpośrednio z indyjskiej ziemi. Jednocześnie kultura Tybetu
znalazła się na takim etapie rozwoju, kiedy gotowa była na jego przyjęcie. Zanim buddyzm przedostał się
przez Himalaje, wszystkie większe szkoły nauki i praktyki rozwijały się otwarcie w Indiach. Tybet zatem odziedziczył pełen wachlarz indyjskich tradycji: system klasztorny mulasarwastiwady jako podstawę dla przyjętej
winai, mahajanę jako podstawę filozofii oraz tantrę jako podstawę praktyki medytacyjnej. Tybetańczycy przyswoili szeroki kanon nowej przeobrażającej wiedzy, a buddyzm indyjski wywarł wpływ na każdy aspekt tybetańskiej kultury – od medycyny przez sztukę i politykę po literaturę.
W VII wieku, kiedy dharma Buddy zaczęła docierać do Tybetu, był on mocarstwem umacniającym swą
militarną potęgę. Jego terytorium było rozległe; na wschodzie sięgało w głąb ziem należących do dzisiejszych
Chin, a na zachodzie poza granice współczesnego Iranu. Przed pojawieniem się buddyzmu kraj ten nie miał własnego alfabetu, a co za tym idzie, żadnego piśmiennictwa. Charakteryzowała go jednak otwartość na nowe idee
– imperium mogło je rozprzestrzeniać w swych granicach. Pomimo rosnącej pewności siebie, jaka zazwyczaj
towarzyszy politycznej ekspansji, dokładnie w czasie umacniania militarnej dominacji w regionie, Tybetańczycy zaczęli żywiołowo dostrajać buddyzm indyjski
do swojej kultury. Z czasem imperium upadło, ale
dharma przetrwała, sprzyjając jedności tybetańskiej
cywilizacji, która wcześniej dążyła jedynie do budowania i zachowania mocarstwowości.
Historia buddyzmu w Tybecie rozpoczyna się wielkim, wielowiekowym okresem asymilacji zachwycającego bogactwa idei i praktyk przejmowanych z Indii.
Przez pierwsze sześć stuleci tego procesu buddyzm
pozostawał na subkontynencie żywą tradycją, więc
Tybetańczycy z zapałem czerpali u samego źródła:
zapraszali na swoje dwory wielkich mistrzów indyjskich, wysyłali najlepszych i najzdolniejszych synów
na drugą stronę Himalajów, by studiowali pod okiem
tamtejszych nauczycieli, oraz przekładali na swój

Songtsen Gampo pragnął pokonać siły wrogie nowym naukom
buddyjskim za pomocą budowania świątyń w kluczowych punktach
kraju. To uciszyło lokalną opozycję, przedstawioną tu w formie
demonicy, i otworzyło Tybet na przyjęcie nowej religii. Obraz
Tsełanga Tasziego, współczesnego artysty i profesora Szkoły
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Tybetańskim w Lhasie.
Fot.: Tsełang Taszi
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język każdy sanskrycki tekst buddyjski, jaki wpadł im w ręce. Gdy w XIII wieku ostatnie indyjskie królestwa uległy muzułmańskiej inwazji, praktykowanie
i rozumienie buddyzmu w Tybecie dojrzały na tyle, że sam stał się źródłem
dharmy dla innych kultur. Gdy zaś żywa dharma zaniknęła w Indiach zupełnie,
Tybet – mający już wybitnych mistrzów medytacji i wielkich uczonych – mógł
zająć ich miejsce i stał się celem pielgrzymek dla ludzi szukających pism buddyjskich i nauczycieli. Cesarze chińscy dynastii Juan, Ming i Qing wysyłali emisariuszy do najlepszych mistrzów tybetańskich z zaproszeniem, by nauczali na ich
dworach. Mongołowie, Tanguci i inne narody Azji Środkowej również zwracały
się w stronę Tybetu, by czerpać dharmę z tej bogatej, leżącej na północ od Himalajów skarbnicy. Dzisiaj cały świat postrzega buddyzm tybetański jako źródło
nauk i mądrości przekazanych w Indiach przez Buddę wiele wieków temu.

Trzej tybetańscy Królowie Dharmy
Proces wprowadzania buddyzmu do Tybetu rozpoczął się z całą mocą na
początku VII wieku, za panowania pierwszego tybetańskiego króla Songtsena
Gampo (zmarłego około 649/650 roku n.e.). Kolejne wielkie kroki w tym kierunku poczynili dwaj późniejsi królowie: Trisong Detsen (żyjący najprawdopodobniej w latach 742–797) i Ralpacien (rządzący w latach 815–838). Songtsen
Gampo po raz pierwszy połączył tybetańskie ziemie i zasiał na nich nasiona
dharmy. By stworzyć strategiczne więzi z sąsiadującymi królestwami, poślubił
dwie księżniczki, Bhrkuti z Nepalu i Łenczeng z Chin. Obie były praktykującymi buddystkami, każda przywiozła do Tybetu ważny buddyjski posąg. By nadać
tym darom należny status, wzniesiono w Lhasie dwie świątynie, dzisiaj znane
jako Ramocie i Dziokhang. Druga po dziś dzień pozostaje
najważniejszą świątynią Tybetu. Król Songtsen Gampo wybudował również wiele mniejszych świątyń na terenie całego
kraju, które miały symbolicznie stłumić i pokonać niebuddyjskiego ducha Krainy Śniegu.
Władca ten zainicjował również kolejne przedsięzwięcie
kluczowe dla przyjęcia buddyzmu w Tybecie: studia nad
sanskrytem i stworzenie alfabetu języka tybetańskiego. Bez
własnego pisma i uczonych tłumaczy sanskrytu rozległy
świat buddyjskiej literatury był niedostępny dla Tybetańczyków, a tak właśnie było, gdy Songtsen Gampo wstępował
na tron. Wielką wagę tego zadania odzwierciedla to, że król
wysłał do Indii swego ministra Thonmiego Sambhotę, który
przez lata studiował z panditą z Kaszmiru. Sambhota stworzył później alfabet tybetański, który obowiązuje do tej pory.

Uwieczniony na ścianie Lukhangu w Lhasie
Songtsen Gampo był pierwszym królem, który
doprowadził do sprowadzenia z Indii pierwszych
nauk buddyjskich, otoczonych potem jego
królewskim patronatem. Fot.: Ariana Maki
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Przez kilka kolejnych pokoleń, które nastały po panowaniu
Songtsena Gampo, istniały wprawdzie w Tybecie buddyjskie
posągi, teksty i świątynie, ale brakowało społeczności klasztornej, która tchnęłaby w nie życie. Te ważne przemiany
nastąpiły za drugiego wielkiego Króla Dharmy, Trisonga
Detsena, który stworzył tybetańską sanghę i ufundował

Buddyzm w Tybecie
budowę pierwszego buddyjskiego klasztoru
Samje, otwartego około roku 780. By zrealizować to zadanie, król wysłał do Indii delegację,
która sprowadziła na jego dwór Śantarakszitę
(ok. 725–790), ówczesnego opata Nalandy, najznamienitszego indyjskiego uniwersytetu. Tak
narodził się tybetański zwyczaj zapraszania
najlepszych indyjskich nauczycieli i zarazem
wysyłania najzdolniejszych młodych ludzi na
studia do Indii. Gdy wielki bodhisattwa-opat
Śantarakszita znalazł się na tybetańskim dworze, jego wysiłki zbudowania buddyjskiego
klasztoru spotykały się ze stanowczym sprzeciwem lokalnych elit. Doradził wówczas królowi, by poprosił o pomoc indyjskiego mistrza Padmasambhawę. Król go usłuchał,
a Padmasambhawa utorował drogę do powstania klasztoru Samje. Później
Śantarakszita powrócił do Tybetu z drugą wizytą, by udzielić święceń grupie
tybetańskich arystokratów – i tak narodziła się pierwsza tybetańska sangha
bhikszu.
W tym czasie w Tybecie krzewiony był buddyzm zarówno indyjskiego, jak
i chińskiego przekazu. Aby rozstrzygnąć, za którą z tych dwóch odmiennych tradycji powinni podążać Tybetańczycy, około roku 797 król Trisong Detsen zorganizował w Samje serię debat. Indyjscy uczestnicy zdecydowanie pokonali swych
chińskich rywali i to przesądziło oficjalnie o tym, że źródłem buddyzmu tybetańskiego stała się tradycja indyjska.

Budowa Samje, pierwszego
klasztoru buddyjskiego w Tybecie,
ukończona została w roku 780,
dzięki wysiłkom sławnych
indyjskich mistrzów: Śantarakszity
i Padmasambhawy. To tam
zorganizowano w VIII wieku
ważne debaty, które ostatecznie
przesądziły o wyborze indyjskiego
przekazu dharmy w tym kraju.
Fot.: Christian Luczanits

Trzeci Król Dharmy Ralpacien objął tron w roku 815. Do tego czasu zjawiskiem
powszechnym stało się to, że indyjscy uczeni, panditowie pomagali tybetańskim
tłumaczom w pracy nad przekładami z sanskrytu, zarówno w klasztorze Samje, jak i w Dunhuang, ważnym mieście położonym na Jedwabnym Szlaku, należącym wtedy do Tybetu. Mecenasami i organizatorami inicjatyw tego rodzaju
byli tybetańscy królowie, począwszy od Trisonga Detsena po Ralpaciena, który
stworzył znormalizowany słownik oraz wprowadził obowiązujące zasady tłumaczeń.Dzięki temu i dlatego powstał tybetański język literacki, którym wyrażano sens dharmy Buddy. Oprócz tych ważnych dokonań Ralpacien sprowadzał do
Tybetu wielu znakomitych indyjskich uczonych i ustanowił system patronatu nad społecznością klasztorną – wprowadzono zasadę zobowiązującą siedem
gospodarstw domowych do wspólnego zaspokajania potrzeb jednego mnicha.

Czas rozpadu, czas odnowy
Okres królewskiego patronatu i stabilnego zakorzeniania się buddyzmu na
tybetańskiej ziemi został brutalnie przerwany w roku 838. Po zabójstwie króla Ralpaciena tron objął jego młodszy brat Langdarma (rządzący w latach 838–
842), który zapoczątkował krótki, lecz intensywny okres zwalczania buddyzmu
w Tybecie. Choć teksty i posągi zdołano przenieść do bezpiecznych kryjówek,
mnisi byli siłą wyrzucani z klasztorów. Prace nad przekładami wstrzymano,
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a wszelka działalność buddyjska utraciła jakiegokolwiek wsparcie. Gdy
z kolei Langdarma został zamordowany w 842 roku, imperium tybetańskie się rozpadło i nigdy potem nie odzyskało dawnej wielkości.
Rozpoczął się wiek podziałów, obfitujący w powstania narodowe, rządy
możnowładców i ogólne odejście od praktykowania dharmy.

W X wieku utalentowany i wszechstronny
tłumacz Rincien Zangpo, dzięki przekładom tekstów i budowie klasztorów, wielce
przyczynił się do przywrócenia indyjskch
korzeni buddyzmowi tybetańskiemu.
Huntington Archive OSU: fotografia Johna
C. Huntingtona

Ponad sto lat później grupa kilku mężczyzn, zdecydowanych odbudować społeczność klasztorną w kraju, wyruszyła na wschodnie krańce
tybetańskiego terytorium. Tam otrzymali pełne święcenia mnisie od
lamów, którzy przechowali tę tradycję przez cały okres upadku. Aby
zebrać quorum pięciu mnichów wymagane do udzielenia święceń,
na świadków ceremonii zaproszono dwóch mnichów z Chin. Dla upamiętnienia tego zdarzenia tybetańscy mnisi doszywają do rękawa szat
niebieską lamówkę. Gdy nowo wyświęceni mnisi powrócili do centralnych prowincji Tybetu w roku 980, nastąpiło odrodzenie praktyki
klasztornej, którego rezultatem była renowacja Samje i budowa wielu
nowych świątyń.

W tym samym czasie jedna z rodzin potomków rodu królewskiego
osiedliła się na dalekim zachodzie kraju, w prowincji Guge. Jako nowi
władcy tego regionu starali się stworzyć solidne podwaliny do odnowy dharmy Buddy w Tybecie. Zapraszali na swój dwór między innymi takich znamienitych indyjskich uczonych, jak sławny opat Wikramaszila czy Atiśa Dipamkara Śridźńana (972/82–1054). Ten wielki
bengalski uczony pojawił się w Tybecie w 1042 roku i spędził tam resztę życia. Najpierw w Guge a potem w prowincjach centralnych przekazał wielu uczniom nauki
i instrukcje. Wyjaśniając istotne nieporozumienia, które narosły w związku z relacją tantry do innych form praktyki buddyjskiej, Atiśa podkreślił wagę mnisich
ślubowań i tradycji mahajany jako podstawy tantry. Zapoczątkował nowy nurt
filozofii buddyjskiej nazywanej po tybetańsku
lam rim (ścieżka stopniowa), w której zalecał
powolne pokonywanie kolejnych etapów praktyki, z jednego poziomu na następny. Jego
główny uczeń Dromtynpa założył szkołę znaną
później jako Kadampa. Kładąc silny nacisk na
pogłębianie wyrzeczenia, współczucia i treningu umysłu. Kadampa wywarła wpływ na wszystkie późniejsze szkoły, najpierw Dakpo Kagju,
a następnie Gelug, które włączyły nauki Kadampy do swej praktyki i systemów filozoficznych.
Kadampę i kolejne szkoły zaczęto nazywać
Sarmą, czyli Nowym Przekazem, zaś zbiór nauk
pochodzący z wczesnego okresu buddyzmu tyPod rządami i patronatem oświeconych władców w X i XI wieku prowincja
betańskiego zaczął być znany jako Ningma, czyli
Guge ożywiała i upowszechniała nauki buddyjskie poprzez przekłady
Stary Przekaz.
tekstów, organizację kształcenia i inne formy działalności. Mówi się,
że klasztor Tholing, na zdjęciu, został założony przez Rinciena Zangpo.
Fot.: Christian Luczanits
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Tłumacze i Późny Rozkwit
Odnowa instytucji klasztornych pod koniec X wieku i pojawienie się Atiśi w połowie XI stulecia zapoczątkowały nową erę w dziejach buddyzmu
tybetańskiego, szeroko znaną jako Późny Rozkwit. W pierwszych stuleciach
tego drugiego etapu rozwoju dharmy w Tybecie impet nadawały częste
i bliskie kontakty z indyjskimi mistrzami. Było to niezwykle ważne, gdyż
w tantrze kładziono szczególny nacisk na bezpośredni przekaz i otrzymywanie instrukcji przez ucznia bezpośrednio od wykwalifikowanego ducho-wego
mistrza lub lamy (w sanskrycie: guru).
W owym czasie Tybetańczycy cenili i darzyli szacunkiem głównie teksty napisane przez mistrzów indyjskich, rzadko mając
odwagę tworzyć własne. W rezultacie wiele najlepszych i najzdolniejszych tybetańskich umysłów zaangażowanych było bez reszty
w ogromne przedsięwzięcie polegające na przełożeniu wielu setek
tomów sanskryckich tekstów, wciąż dostępnych w tych regionach
Indii, gdzie przetrwał buddyzm. Tych, którzy osiągnęli odpowiedni
poziom wykształcenia, by wziąć udział w tym epokowym zadaniu,
nazywano lotsałami i obdarzano wielkim poważaniem. Tłumacze
ci narażali życie i zdrowie, by odbyć podróż do Indii, gdzie często spędzali lata, a nawet całe dekady, by po wytężonych studiach
i pracy przenieść mądrość buddyzmu indyjskiego na ojczystą ziemię. Z czasem ich wysiłki ogromnie przysłużyły się ludzkości,
jako że nastały ostatnie stulecia obecności buddyzmu w Indiach,
bo potem zaniknął tam jako praktykowana religia. Dziś większość
tekstów buddyjskich istnieje tylko w przekładach tybetańskich,
stworzonych z takim poświęceniem przez ówczesnych lotsałów.

Sławny indyjski pandita Atiśa spędził
ostatnie trzynaście lat życia w Tybecie,
oddając swą wielką mądrość i głębokie
współczucie służbie dla odnowy
buddyzmu. To malowidło widnieje na
ścianie Dunkaru w Spiti w północnych
Indiach, częstym miejscu spotkań
tybetańskiej i indyjskej kultury. Fot.:
Rob Linrothe

Pod koniec X wieku, przed zaproszeniem Atiśi, królowie Guge
wysłali grupę około dwudziestu dobrze zapowiadających się
młodych rodaków na studia do Kaszmiru, położonego tuż za górami. Jeden z zaledwie dwóch ocalałych członków tej misji, Rincien
Zangpo, powrócił w 988 roku do zachodniego Tybetu, gdzie spędził resztę swojego wypełnionego dharmą życia, zakładając wielkie klasztory i tłumacząc obszerne sanskryckie teksty. W 1076 roku władcy
Guge zwołali radę tłumaczy, po której, niespełna rok później, wielce wpływowy uczony Patsab Nima Drak (1055–ok.1145) także wyruszył do Kaszmiru, gdzie studiował sanskryt i filozofię buddyjską przez dwadzieścia cztery
lata. Po powrocie do Tybetu przetłumaczył wielkie dzieła filozofii prasangiki
madhjamaki, które wywarły ogromny wpływ na cały buddyzm tybetański. Największy w tej epoce uczony w tej dziedzinie, Patsab Lotsała, nauczał
w klasztorze Pheniul, przodującym wtedy ośrodku wytężonych studiów. To
tam Pierwszy Karmapa Dusum Khjenpa czytał filozoficzne teksty madhjamaki z Patsabem Lotsałą. Sangphu rozwinęło zwłaszcza tradycję dialektycznych
debat, które są filarem nauczania w klasztorach tybetańskich po dziś dzień.
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Dharma zapuszcza korzenie
Wielkie poważanie dla indyjskich nauczycieli, ich praktyk i nauk sprawiało, że
przez długi czas byli w Tybecie jedynymi autorytetami wiedzy o buddyzmie. Sami
Tybetańczycy musieli sprostać bardzo wysokim standardom, zanim ich rodzima
twórczość zyskała rangę obowiązującej wykładni. Jednak począwszy od XI wieku
buddyzm w Tybecie był już dostatecznie dojrzały, że wydał nie tylko wielkich
tłumaczy, lecz także mistrzów o wybitnych osiągnięciach medytacyjnych
i wspaniałych niezależnych uczonych. W tym czasie indyjscy mistrzowie coraz
częściej przekazywali całe zbiory nauk uczniom z Tybetu. Wtedy właśnie
powstały dwie z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego – Kagju
i Sakja – w rezultacie przyswojenia nauk z Indii przez wielkich lotsałów.
Życie Marpy Lotsały (1002–1097) jest znakomitym przykładem tego zjawiska.
Podczas aż trzech podróży do Indii praktykował pod kierunkiem wielkich
indyjskich mahasiddhów: głównie Naropy (1012/1016–1100) i Maitripy (ok.
1007–1085), po czym przyniósł do Tybetu nie tylko teksty i znajomość sanskrytu,
lecz także pełny przekaz urzeczywistnienia otrzymany od tych mistrzów,
wzbogacony o owoce własnych osiągnięć duchowych. Po powrocie na ojczystą ziemię zaczął szkolić kolejne pokolenie
praktykujących, między innymi powszechnie czczonego
później w Tybecie jogina, wielkiego Milarepę (1028/1040–
1111/1123. (Więcej szczegółów historii Marpy i Milarepy zawiera
rozdział 4).

Mnisi prowadzą dialektyczne
debaty na dziedzińcu
klasztoru Tsurpu
w Tybecie. Ugruntowują
one logiczne rozumowanie
w procesie rozumienia
dharmy, pozwalają ćwiczyć
pamięć i uczą jasnego
wyrażania poglądów
podczas wspólnej nauki.
Fot.: Tenzin Dordże
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Przed podjęciem wypraw do Indii i Nepalu Marpa najpierw
poznawał sanskryt u tybetańskiego tłumacza Drogmi Lotsały
Siakja Jeszie (ur. 992/993). Drogmi Lotsała spędził również
wiele lat w Indiach. Gdy ponownie osiedlił się w Tybecie,
przekazał nauki lam dre indyjskiego mahasiddhy Wirupy
Khynciokowi Gjalpo (1034–1102) członkowi wpływowego
klanu Khyn w środkowym Tybecie. Dzięki wsparciu rodziny
w 1070 roku w regionie Tsang Khynciok Gjalpo wybudował klasztor Sakja. Kilka
pokoleń później patronat ten w połączeniu z erudycją członków klanu stworzył
solidną podstawę do założenia szkoły Sakja. Do dzisiaj duchowe przywództwo
tradycji Sakja przekazywane jest potomkom rodziny Khyn.
Wraz z pojawieniem się linii nauk Marpy, znanej jako Kagju i wydającej takich
przebudzonych mistrzów jak Milarepa i Gampopa, oraz tradycji Sakja, obfitującej w takich wyjątkowych uczonych jak Secien Kunga Ningpo (1092–1158),
Sonam Tsemo (1142–1182) czy Drakpa Gjaltsen (1147–1216), XI i XII wiek przyniosły znaczący rozwój kultury i religii w Tybecie. W tym samym czasie mistrzowie szkoły Ningma zaczęli odkrywać teksty ukryte wcześniej przez Padmasambhawę, Wimalamitrę i innych, by doczekały czasów, kiedy Tybetańczycy
będą gotowi zrobić z nich użytek. Rosnąca liczba takich term, czyli „ukrytych
skarbów”, była kolejną oznaką tego, że nadszedł czas, by buddyzm tybetański
stanął na własne nogi.

Buddyzm w Tybecie
W kolejnych stuleciach przekaz dharmy Buddy zakorzenił się
w Tybecie na tyle głęboko, że nowe pokolenie Tybetańczyków,
którzy nie mieli już możliwości praktykowania z indyjskimi
mistrzami, wydało uczonych piszących samodzielne komentarze
oraz uczniów medytacji zdolnych do przekazywania swych
osiągnięć innym. Jaskinie i góry Tybetu wypełniały się medytującymi, których zainspirował przykład Milarepy, i innych
wielkich joginów, podczas gdy doliny i zbocza wzgórz zamieniały się w ośrodki intensywnych studiów i piśmiennictwa.
Tak oto XIV- i XV-wieczny Tybet obfitował w wielkich myślicieli i mistrzów medytacji. Na początku XIV wieku Butyn Rincien
Drup (1290–1364) z klasztoru Szalu dokonał wyboru i opracowania obowiązującego kanonu ponad trzystu tomów sutr i komentarzy przetłumaczonych z sanskrytu. Komentarze i inne
Urodzona w XV wieku Ciekji Drynma była
Pierwszą Samding Dordże Phamo, która
teksty napisane w tym samym czasie przez Trzeciego Karmapę
zapoczątkowała najznamienitszą żeńską
Rangdziunga Dordże (1284–1339) są nadal studiowane przez
linię tybetańskich lamów. Była główną
uczennicą Bodonga Ciogle Namgjala.
uczonych i adeptów medytacji. Równocześnie Dolpopa Sierab
Ten portret pochodzi z okładki jego
Gjaltsen (1292–1361) zapoczątkował szkołę Dzionang z filozofią
biografii. Fot.: Hildengard Diemberger
szentong – mistrzowską interpretacją madhjamaki oraz egzegezą
tantry Kalaczakry. Inny płodny pisarz i uczony mistrz, Bodong
Ciegle Namgjal (1376–1451), był głównym nauczycielem Ciekji Drynmy (1422–
1455), Pierwszej Samding Dordże Phamo, od której pochodzi najznamienitsza
żeńska linia inkarnacji w Tybecie. Bodong zapoczątkował również własną
tradycję, która jednak, podobnie jak Dzionang, nigdy się w pełni nie odrodziła
po zniszczeniach, jakie nastąpiły w XVII wieku. Rendała Szonu Lodro (1348–
1412) ze szkoły Sakja napisał pierwszy rodzimy tybetański komentarz do indyjskiej filozofii madhjamaki i konsekwentnie krytykował stanowisko reprezentowane
przez przedstawicieli tradycji Dzionang. Rendała przekazał swe poglądy filozoficzne
uczniowi Tsongkhapie Lobsangowi Drakpie (1357–1419). Dzie Tsongkhapa sam stał
się bardzo oryginalnym i niezależnym myślicielem, który założył ostatnią z większych szkół buddyzmu tybetańskiego, nazywaną Gelug lub Ganden.

Buddyzm tybetański poza granicami kraju
Kiedy buddyzm zanikał w Indiach, kultura religijna w Tybecie osiągała pełnię rozwoju. Zanim nadszedł wiek XIII, szkoły Kadampa, Kagju i Sakja miały już rozkwitające klasztory. Te większe w kolejnych stuleciach rozwijały się i tworzyły mniejsze
związane z nimi „oddziały”. Większe siedziby organizowały program intensywnych
studiów, a mniejsze oferowały podstawowe wykształcenie oraz zaspokajały religijne potrzeby lokalnej ludności. Klasztory i szkoły założone w poprzednich stuleciach
przez wielkich adeptów i uczonych osiągnęły teraz na tyle wysoki poziom instytucjonalnej stabilności i złożoności, że wydawały na świat znakomitych mistrzów
praktyki i nauki.
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Jongle, XV-wieczny cesarz Chin dynastii Ming,
zaprosił Piątego Karmapę, by nauczał na
jego dworze. Stał się wielkim promotorem
buddyjskich nauk i sztuki.

Ci tybetańscy mistrzowie i uczeni zaczęli przyciągać uwagę
władców sąsiadujących mocarstw, począwszy od królów tanguckich, którzy w XII wieku przyjmowali nauki głównie od nauczycieli Kagju, aż po trzy kolejne dynastie Chin: Juan (1271–1368),
Ming (1368–1644) i Qing (1644–1912). W ten sposób rozwijała się
tradycja związku „lamy i patrona”, którą najbardziej zasłużeni
mistrzowie Tybetu ugruntowywali przez kolejne siedem stuleci,
utrzymując relacje z różnymi okolicznymi władcami. Tanguci zainicjowali zwyczaj – później kontynuowany przez Mongołów – mianowania „nauczyciela narodu” czy „królewskiego nauczyciela”.
Tytuł ten został przyznany po raz pierwszy uczniowi Pierwszego
Karmapy, Dusuma Khjenpy. Związek pomiędzy ludem tanguckim
a jego duchowymi nauczycielami był tak silny, że kiedy w XIII wieku Mongołowie podbili ich królestwo, mieszkańcy przenieśli się
do zdominowanej przez szkołę Kagju części Khamu we wschodnim
Tybecie. Tam stworzyli królestwo Minjak i utrzymywali silną więź
z linią Karmapy. Kilka wieków później, kiedy lud Minjak, w rezultacie lokalnego konfliktu, został zmuszony do kolejnej emigracji,
osiedlił się na ziemiach współczesnego Sikkimu, gdzie wżeniając się
w miejscową szlachtę stworzył królewski ród sikkimski. Bliskie więzi łączące do dziś Karmapów i władców Sikkimu mają swój początek
ponad osiemset lat temu, za czasów pierwszych Karmapów.

W XIII wieku, kiedy to w dziejach Tybetu pojawili się Mongołowie, nastąpiła istotna zmiana w stosunkach pomiędzy władzą świecką a duchowieństwem.
Tak jak wcześniej Tanguci, Mongołowie, którzy rządzili wówczas Chinami,
zapraszali przywódców duchowych Tybetu, by nauczali na ich dworach. Karpamowie – od Drugiego do Czwartego – w różnym czasie składali im wizyty. Wielki
uczony Sakja Pandita (1182–1251) wraz ze swym młodym siostrzeńcem Phagspą
(1235–1280) pojawił się na mongolskim dworze w roku 1247 i nawiązał relacje
z Godan Chanem, co było zgodne z tradycją lamy i patrona. Choć Sakja Pandita
był osobą duchowną i nie posiadał władzy świeckiej, uzyskał możliwość przekazania politycznej kontroli nad krajem w ręce Mongołów. Podczas przedłużającej się wizyty na cesarskim dworze siostrzeniec Sakja Pandity zawarł pakt
z następcą Godana, Kubilaj Chanem, który przekazał Phagspie i szkole Sakja
rządy w Tybecie, a jednocześnie samego Phagspę uczynił królewskim nauczycielem. W roku 1264 Phagspa powrócił do kraju jako dowódca mongolskiego
najazdu zbrojnego. Przez kolejny wiek szkoła Sakja przeżywała wielki rozkwit,
a jej członkowie rządzili Tybetem przy wsparciu Mongołów oraz dzięki ich sporadycznym interwencjom zbrojnym dokonywanym w imieniu szkoły.
W późniejszym czasie, na początku XV wieku, po upadku dynastii Juan
i zastąpieniu jej przez dynastię Ming, nowy cesarz Chin zaprosił na swój dwór
Piątego Karmapę Deszina Sziekpę (1384–1415) i zaproponował mu przymierze podobne do sojuszu lamów Sakja z Mongołami. Taki układ gwarantowałby
szkole Karma Kagju wielką polityczną władzę w Tybecie pod patronatem cesarzy
Ming. Jednak Karmapowie zawsze stronili od przywództwa politycznego. Deszin
Sziekpa odrzucił tę ofertę, podkreślając, że różnorodność religijna jest potrzeb-
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na społeczeństwu tybetańskiemu, a zarazem zdołał odwieść władcę Chin
od planowanej inwazji. Rok później cesarz zaprosił do siebie również Dzie
Tsongkhapę, który jednak w zastępstwie wysłał swego ucznia. Ów mnich stronił
od politycznych układów i od tego czasu aż do XVII-wiecznego paktu Gelugpów
z Mongołami szkoły buddyzmu tybetańskiego unikały jakiegokolwiek militarnego
wsparcia.

Czasy klanów Phagdru, Rinpung i Tsangpa
W XIV wieku, kiedy Mongołowie zaczęli tracić wpływy w Chinach, rządy Sakjapów
w Tybecie również dobiegły końca. Po tym okresie przez kolejne trzy stulecia
władzę polityczną w kraju zdominowało kilka wpływowych rodów, oddanych różnym mistrzom Kagju.
Situ Dziangciub Gjaltsen (1302–1364), ze szkoły Phagdru Kagju, pierwszy przejął kontrolę nad środkowym Tybetem od przywódców Sakja. Dziangciub Gjaltsen
zapewnił Tybetowi niepodległość i nawiązując do działalności wielkich Królów
Dharmy, zastąpił prawo mongolskie wprowadzone przez Sakjapów dużo nowocześniejszym tybetańskim systemem prawa karnego. Ulepszył również strukturę
administracyjną kraju i zainicjował rozwój infrastruktury, budując mosty, promy,
posterunki straży, która miała chronić podróżnych wędrujących przez pustkowia,
oraz zrealizował pierwsze przedsięwzięcie mające na celu ochronę środowiska
– powszechne sadzenie drzew. Innym ważnym dokonaniem epoki Phagdru było
zebranie i opracowanie całego kanonicznego zbioru indyjskich komentarzy nauk
Buddy, po tybetańsku zwanych Tengjur, na który składa się ponad 3300 paragrafów. Ten wielki projekt piśmienniczy wykonał wielki erudyta Butyn, który
w tym samym czasie przygotował również osobne wydanie kanonu nauk Buddy,
nazywanego Kangjurem Tselpy. Jego inauguracji dokonał osobiście Trzeci Karmapa
Rangdziung Dordże.
Rządy rodu Phagdru łączyły zatem sprawy świeckie i religijne i trwały wiek cały,
do połowy XV stulecia, kiedy to podobną rolę przejął w środkowym Tybecie klan
Rinpung. Rinpungowie byli uczniami Karmapów oraz innych mistrzów Kagju, jak
również lamów ze szkoły Sakja, i stworzyli
wyjątkowo pomyślne warunki do rozkwitu
tradycji nauk Karma Kagju. W tym okresie
szkoła Gelug także przeżywała moment wielkiego rozwoju. Zbudowała trzy swoje główne
klasztory wokół Lhasy, dzięki czemu liczba
mnichów urosła w tysiące, a w prowincji
Tsang ukończyła budowę jednej z największych siedzib szkoły – klasztoru Taszilhunpo.
W połowie XVI wieku ród Rinpung stracił
władzę na rzecz klanu Tsangpa, który również udzielał olbrzymiego wsparcia szko-

Plan miasta Gjantse odzwierciedla silne religijne zabarwienie tybetańskiej
kultury – wszystkie jego ulice prowadzą do Pelkhor Czode i Gjantse
Kumbum, widocznych w oddali. Fot.: Christian Luczanits
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le Karma Kagju. Tsangpowie rządzili w środkowym Tybecie do połowy wieku XVII, kiedy to kolejny raz w sprawy Tybetu wmieszali się
Mongołowie, tym razem oddając polityczną kontrolę nad krajem
w ręce szkoły Gelug.

Zbudowany w formie mandali
Gjantse Kumbum zawiera
108 ołtarzy przebudzonych
istot, opiekunów i mistrzów
duchowych. Butyn Rincien
Drup, wszechstronny lama epoki
Phagdru, odegrał wielką rolę
w zaprojektowaniu tej pełnej
zdobień budowli.
Fot.: Lhundup Damcie

Wiek XV i XVI przyniosły do Tybetu wielki ferment artystyczny
i intelektualny. Poważne debaty filozoficzne ożywiły życie akademickie wszystkich zaangażowanych szkół. Siakja Ciegden (1428–
1507) i Goram Sonam Senge (1429–1489) bronili stanowiska Sakjapów,
Ósmy Karmapa Mikjo Dordże (1507–1554) prezentował poglądy Karma Kagju, zaś uczony Sera Dzietsynpa (1469–1544/1546) trzymał się
ortodoksyjnej interpretacji Gelugpów. Ten okres obfitował również
w nowe dokonania artystyczne. Zapoczątkowane w tym czasie różne
przejawy sztuki tybetańskiej, między innymi jedyne w swoim rodzaju przedstawienia teatralne czy unikalne style malarstwa, stanowiły
oryginalny wkład w światową kulturę. Według przekazów premiera pierwszej opery tybetańskiej odbyła się pod koniec XIV wieku,
początkowo jako idea zbierania funduszy na budowę żelaznych
mostów, zainicjowana przez wszechstronnego buddyjskiego mistrza Thangtonga Gjalpo (1385–1464 lub 1361–1485). Większość znaczących szkół malarstwa
tybetańskiego także narodziła się w tych dwóch stuleciach, między innymi style Menri, Khjenri i Karma Gardri. Ten ostatni rozwinął się w ramach Wielkiego
Obozu Karmapów, którzy od dawna angażowali się w rozwój różnych dziedzin
sztuki. Dziesiąty Karmapa Ciejing Dordże (1604–1674) był najbardziej oryginalnym i wszechstronnym artystą w historii Tybetu. (Więcej informacji na ten temat
w rozdziale 6)

Epoka rządów Pałacu Ganden
W wieku XVII nastąpiła trwała zmiana w religijnym i politycznym pejzażu
Krainy Śniegu. Szkoła Gelug umocniła swą dominującą pozycję w obu sferach.
Od czasu jej założenia w XV stuleciu tradycja ta szybko zwiększała swoje wpływy. Jej założyciel, Dzie Tsongkhapa, był wyjątkowo błyskotliwym i metodycznym myślicielem, a jego śladem podążyli dwaj wybitni uczniowie – Gjaltsab
(1364–1432), którego komentarze nadały wiodący kierunek przyszłej filozofii
szkoły, oraz Khedrup Dzie (1385–1438), zagorzały polemista, chętnie angażujący się w debaty. Od początku szkoła Gelug kładła wielki nacisk na intensywne
studia naukowe i sumienne przestrzeganie dyscypliny klasztornej. Gelugpowie
zrazu odżegnywali się od władzy politycznej, sam Dzie Tsongkhapa odrzucał
wielokrotne zaproszenia wysyłane przez cesarzy dynastii Ming.
Jednak kilka pokoleń później ważny inkarnowany lama Gelugpy z klasztoru
Drepung o imieniu Sonam Gjatso (1543–1588) wyruszył do regionu Kokonor
we wschodnim Tybecie, by spotkać się z władcą mongolskim Altan Chanem
(1507–1582). Podczas wspólnych dyskusji Sonam Gjatso przekonał Mongołów,
by przyjęli buddyzm, zaprzestali składania krwawych ofiar ze zwierząt oraz
wyrzekli się innych niezgodnych z dharmą praktyk. Głęboko zainspirowany naukami Sonama Gjatso, Altan Chan wystosował edykt zabraniający krwa-
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wych ofiar, co było wielowiekowym mongolskim zwyczajem. Po raz pierwszy
w historii Chan nadał również swemu nauczycielowi tytuł Dalajlamy. Odtąd
Gelugpowie zaczęli rozwijać bliskie relacje z potężnym dworem mongolskim,
a mongolscy poddani masowo przyjmowali buddyzm. Dwaj dawniejsi mistrzowie
Gelugpy zostali rozpoznani jako poprzedni Dalajlamowie, zaś Sonam Gjatso stał
się Trzecim Dalajlamą. Następnie prawnuk Altan Chana został rozpoznany jako
Czwarty Dalajlama, co jeszcze bardziej umocniło przymierze tradycji Gelug
z ludem Mongolii.
Piąty Dalajlama, często w uznaniu nadzwyczajnych osiągnięć
nazywany po prostu „Piątym
Wielkim”, nadal pogłębiał te
relacje. Sekretarz generalny jego biura administracji
zaprosił mongolskie wojska, by
wsparły Gelugpów w konflikcie
z rządzącym klanem Tsangpa.
W rezultacie pasma ich zwycięstw do roku 1642 nastąpiła wielka konsolidacja władzy
religijnej i politycznej w rękach
rządu, któremu przewodniczyli Dalajlamowie, znanego jako
Ganden Potrang lub Rząd PałaWysoko ponad Lhasą pałac Potala wznosi się jako świadectwo administracyjnej
cu Ganden. Za życia Piątego
władzy Gelugpów od wieku XVII po lata 50. wieku XX. Był zarówno rezydencją
Dalajlamów, jak i siedzibą rządu tybetańskiego. Fot.: Claire Pullinger
Dalajlamy rozpoczęto również
budowę Pałacu Potala w Lhasie
– domu przyszłych Dalajlamów oraz symbolu władzy Ganden Potrang.
Od XVII do XX wieku również inne duże państwa tego regionu Azji nadal traktowały Tybet jako bogate źródło duchowości. Buddyzm tybetański wciąż wywierał wielki wpływ na kulturę Chin. Członkowie dworów cesarskich dynastii Qing
i Manczu, które panowały w latach 1644–1911, praktykowali oraz jako patroni
wspierali buddyzm tybetański.
Przez kolene trzysta lat szkoła Gelug kierowała zarówno religijnym jak i świeckim życiem Tybetu w ramach układu, który przetrwał aż do komunistycznej
inwazji chińskiej w latach 50. XX wieku. Przez te trzy stulecia Gelugpowie rozwijali się liczebnie i stali się przeważającą większością pośród zachowanych tradycji
buddyzmu tybetańskiego, łącząc ludy Tybetu i zapewniając mu pewną polityczną
i religijną stabilizację.

Ruch rime we wschodnim Tybecie
Choć sam Piąty Dalajlama pobierał nauki od mistrzów szkół Ningma, Sakja
i Gelug, wśród Tybetańczyków zapanował zwyczaj trzymania się ściśle nauk
i nauczycieli tylko własnej szkoły i w rezultacie niechętnie korzystano z mądrości
innych tradycji. Jednakże w XIX wieku we wschodnim Tybecie rozpoczął się szero-
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ko zakrojony ruch usiłujący zmienić to nastawienie, czerpiący siłę
głównie z działalności Dziamjanga Khjentse Łangpo (1820–1892),
Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje (1813–1899) i Ciogjura Lingpy
(1829–1870), reprezentujących trzy różne szkoły buddyzmu tybetańskiego. Ta wychodząca poza podziały działalność, znana jako
rime, czyli „ruch religijnej bezstronności”, inspirowała wielkich
uczonych szkół Ningma, Kagju i Sakja, by studiowali teksty wszystkich trzech szkół, praktykowali techniki medytacyjne krzewione
przez te różne tradycje, dzielili się nawzajem swym duchowym
dziedzictwem i otwarcie wykraczali poza granice wyznaczone
wcześniejszymi podziałami.
Przy silnym wsparciu Trzynastego i Czternastego Dalajlamy oraz
Czternastego, Piętnastego, Szesnastego i Siedemnastego Karmapy
oraz wielu innych dzierżycieli buddyjskich tradycji duch jedności
i wzajemnego poszanowania wciąż, choć z różnym natężeniem,
pozostaje natchnieniem dla wyznawców buddyzmu tybetańskiego.

Uchodźstwo
Siłą napędową dziewiętnastowiecznego
ruchu rime był Dziamgon Kongtrul Lodro
Thaje, który otrzymał przekaz nauk od ponad
pięćdziesięciu nauczycieli. Ten portret jest
obecnie przechowywany w Rubin Museum
of Art, C2003.25.2 (HAR 65265), a powstał
w Tybecie pod koniec XIX stulecia. Dzieło
namalowane farbą na płótnie o rozmiarach
91,4 x 57,2 cm. Rubin Museum od Art

Podczas ponad tysiąctrzystapięćdziesięcioletniej historii buddyzmu
w Tybecie dharma radykalnie zmieniła społeczny, intelektualny
i artystyczny krajobraz płaskowyżu. Wielkie historyczne postaci
nadawały tym zmianom określony kierunek, podczas gdy niezliczone rzesze zwykłych Tybetańczyków przez całe życie pielęgnowały nauki Buddy w swych sercach.

Królowie Dharmy, wielcy nauczyciele, uczeni i urzeczywistnieni
mistrzowie medytacji widnieją na każdym tybetańskim portrecie.
Ale kanwy dla tych portretów tworzyła wielka liczba anonimowych
osób, których nauki buddyjskie inspirowały do tego, by w życiu kierować się współczuciem i nakazami moralności. Codziennie recytowane modlitwy
i mantry wpływały na kształt ich osobistych życzeń i nadziei, a spotkania z wielkimi
ludźmi, którzy zrealizowali najwyższy cel buddyjskiej praktyki, rozbudzały ich własne aspiracje.
Swą sumienną, choć niezapisaną w historii duchową praktyką ludzie ci zapewniali ciągłość nauk Buddy w Tybecie, które w rewanżu utrzymywały naród tybetański
w jedności, nadając mu silne poczucie wspólnego celu i potencjału, dawniej czerpane jedynie z dążeń do tworzenia imperialnego mocarstwa. To poczucie osobistej
i narodowej pewności siebie stało się dla Tybetańczyków szczególnie ważne, kiedy
w połowie XX wieku stracili swój kraj. Wówczas bezcenne stało się każde źródło
dharmy – siły, która nie tylko zapewniała trwałość ich kultury, ale wręcz utrzymywała przy życiu, zarówno na uchodźstwie, jak i w Tybecie.
Wraz z pojawieniem się chińskiej komunistycznej armii i militarnym zajęciem
Lhasy w roku 1959 nasiona duchowego rozwoju, tak długo pielęgnowane na tybetańskiej ziemi, zostały brutalnie zniszczone. Nagle w ojczyźnie Tybetańczyków
zabrakło warunków do pratyki dharmy, którą sprowadzono z Indii i od wieków
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czczono z oddaniem. W takich okolicznościach Tybetańczycy ponownie zaczęli szukać pociechy i schronienia w krainie,
którą zwykli nazywać „Szlachetną Ziemią” lub „Świętą Ziemią” – w Indiach.
Podejmując desperackie wysiłki, by ocalić swą kulturę oraz
religię – największy dar otrzymany od Indii – wielcy tybetańscy lamowie, zwyczajni mnisi i mniszki, jogini i świeccy
odważnie przekraczali wysokie przełęcze Himalajów, niosąc
dharmę na plecach, w sercach i umysłach. Wyruszali pieszo,
nierzadko ścigani przez chińskich żołnierzy i przybywali do
Indii z najcenniejszymi tekstami, wieloletnim doświadczeniem medytacyjnym oraz pielęgnowaną tradycją mnisich ślubowań, pochodzących wprost ze Szlachetnej Ziemi.

Podczas chińskiej Rewolucji Kulturalnej setki buddyjskich
klasztorów i świątyń zostało zdewastowanych, tamtejsze
obrazy skradziono lub zniszczono, a ścienne malowidła
zdarto. Niektóre z budynków, jak ten były bastion
tradycji Dzionang, teraz nazywany Ganden Phuntsokling,
pozbawiono dachu, wystawiając malowidła na niszczące
działanie żywiołów. Fot.: Christian Luczanits

W Tybecie natomiast, za czasów Rewolucji Kulturalnej lat
1966–1976, większość klasztorów i pozostawionych skarbów
kultury padła ofiarą dekady systematycznego obłąkańczego
upadlania i destrukcji. Po tym okresie Tybetańczycy mieszkający w ojczyźnie wykorzystywali każdą okazję, by mimo chińskiego nadzoru utrzymać dharmę przy życiu.
Poza obszarem środkowego Tybetu tacy lamowie jak Khenpo Dzikme Phuntsok
w Amdo czy Khenpo Aczu w Khamie zdołali pomimo wielu przeciwności zachować
przekaz swych tradycji, które pozostały żywe w sercach rodaków. W tym czasie na
terenach udostępnionych przez
przychylny rząd Indii tybetańscy
mnisi, mniszki i ludzie świeccy
karczowali dżungle w Karnatace
i rozłupywali głazy pod budowę
dróg w Himaczal Pradeszu, powoli tworząc nowe fundamenty dla
rowoju dharmy.

Sztuka to jedna z form, dzięki której buddyzm
tybetański pozostaje żywy, choć głęboko zakorzeniony w przeszłości. Tutaj „budda w elektronicznej
sieci” na współczesnym obrazie lhaskiego artysty
Dziamsanga, członka założyciela Stowarzyszenia
Artystów Gedyn Czoephel w Lhasie. Fotografia
przekazana przez „Rossi & Rossi” w Londynie.

Po tym, gdy nauki Buddy powróciły z Tybetu do swej indyjskiej
ojczyzny w rezultacie tybetańskiego wychodźstwa osiągnęły wielki
międzynarodowy rozgłos. Ze swej
emigracyjnej siedziby w Dharamsali Jego Świątobliwość Czternasty
Dalajlama niesie w dalekie strony
buddyjskie przesłanie współczucia
i tolerancji, a świat wdzięczny jest
Indiom za udzielenie schronienia
temu najpowszechniej szanowanemu duchowemu przywódcy.
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Milarepa przybył do Marpy Lotsały, na którego spogląda Dagmema. Podpis z prawej strony u dołu mówi, że autorem
tanki jest Dziesiąty Karmapa, Ciejing Dordże, który ofiarował ją uczniowi o imieniu Kuntu Zangpo. Kolekcja Heidi
i Urlicha von Schroederów. Fot.: Urlich von Schroeder
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pierwszych latach XI stulecia młody Tybetańczyk o imieniu Marpa Ciekji Lodro (1012–1097), łaknący
dharmy, odbył trzy długie podróże z Tybetu do Indii. Kształcił się tam i medytował pod okiem wielu
wybitnych mistrzów buddyjskich. Najsłynniejszym pośród nich był Naropa (1012/1016–1100): jeden
z największych mahasiddhów Indii, były opat uniwersytetu klasztornego Nalanda. Naropa osobiście zatroszczył
się o rozwój swego ucznia, doprowadzając go do pełnego urzeczywistnienia duchowej praktyki – zrozumienia,
które wykracza daleko poza wiedzę intelektualną, przenika i przeobraża samą istotę świadomości. Zadowolony
z duchowych osiągnięć Marpy, Naropa upoważnił go do przekazywania tej linii nauk w Tybecie. Po powrocie do
ojczyzny Marpa rozwinął wiele metod nauczania, dzięki którym stał się przewodnikiem duchowym wszystkich,
którzy tego pragnęli. Kiedy zaś jego uczniowie zaczęli spełniać cały potencjał przekazanej dharmy, narodziła się
szkoła Marpa Kagju buddyzmu tybetańskiego.
Poszukiwanie mądrości, które zaprowadziło Marpę do Indii, a wcześniej motywowało Buddę do osiągnięcia Przebudzenia, nie było zamiłowaniem do wiedzy jako takiej, lecz wynikało z potrzeby uwolnienia się od cierpienia.
Jak mówią nauki Buddy, najbardziej podstawową przyczyną ludzkiego cierpienia jest głęboka nieświadomość,
przejawiająca się w formie zakorzenionych błędnych wyobrażeń dotyczących natury zarówno nas samych,
jak i świata, w którym żyjemy. Marpa gotów był poświęcić życie i zdrowie na poszukiwanie nauk i tekstów,
gdyż rozumiał, że mądrość może wyeliminować cierpienie – jego własne, jak i innych niezliczonych istot.
Kiedy otrzymał nauki dharmy i wprowadził je w życie,
pełne urzeczywistnienie tej mądrości przeobraziło
go nie do poznania. Wówczas całkowicie poświęcił się przekazywaniu jej wszystkim otaczającym
go ludziom. Takie właśnie głębokie pragnienie, aby
nieść pożytek innym, było inspiracją dla linii Marpa
Kagju od pierwszych chwil jej blisko tysiącletniego
istnienia.
Z powodu nacisku położonego na bezpośrednie urzeczywistnienie, przekazywane kolejnym uczniom, cała
tradycja Marpa Kagju zyskała przydomek „linia
praktyki”. Dzięki mahamudrze i innym instrukcjom

Marpa siedzi ze swoim lamą Naropą w piętnastowiecznym Gjantse
Kumbum w Tybecie. Fot.: Orna Tsultem
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Linie szkoły Dakpo Kagju: cztery starsze i osiem młodszych
Po odejściu Gampopy nauki Marpy rozdzieliły się na cztery bezpośrednie linie przekazu, nazywane czterema
starszymi liniami. Następnie pojawiło się kolejnych osiem pośrednich linii, zapoczątkowanych przez ucznia
Gampopy, Phagmodrupę. Linie te, oddzielone jednym pokoleniem od Gampopy, zwykło się nazywać ośmioma
młodszymi liniami. Ponieważ wszystkie dwanaście wyrosło z przekazu Dakpo Rinpoczego, znanego jako Dzie
Gampopa, określa się je wspólnym mianem: „Dakpo Kagju”.

Budda Wadżradhara
|

Tilopa
|

Naropa
|

Marpa
|

Milarepa
|

Gampopa
|
|

|

|

Barom Kagju

Karma Kagju

Phagmodrupa

Tselpa Kagju

Założyciel: Barom Dharma
Łangdziuk (1127–
1199/1200)

Założyciel: Pierwszy Karmapa,
Dusum Khjenpa (1110–1193)

Założyciel: Phagmodrupa Dordże Gjalpo
(1110–1170)

Założyciel: Lama Szang (Szang
Judrakpa, 1121/1123–1193)

Największe klasztory: Tsurpu
w środkowym Tybecie, Karma
Gyn i Karma Nenang w Khamie,
wschodniej prowincji Tybetu

Największe klasztory: Densathil
i Tsethang

Miejsca największej aktywności:
Tsel Gungthang

Po stworzeniu ośmiu kolejnych linii we
wczesnym okresie działania Phagdru
przeżywała okres wielkiego rozkwitu
w XIV i XV stuleciu.

Linia trwała do czasu rządów
Phagdru.

Miejsca największej
aktywności: Nagciu
i Nangcien w Khamie

Szkoła Karma Kagju rozwija się do
dnia dzisiejszego.
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Drigung
Kagju

Drukpa
Kagju

Taklung
Kagju

Trophu
Kagju

Jelpa
Kagju

Martsang
Kagju

Jazang
Kagju

Szugseb
Kagju

Założyciel:
Dżigten Sumgyn
(1143–1217)

Założyciele: uczeń
Phagdru, Lingrepa
Pema Dordże (1128–
1288), a następnie
Tsangpa Gjare
(1161–1211)

Założyciel:
Taklung
Thangpa
Taszipal (1142–
1209/1210)

Współzałożyciele:
siostrzeniec
Phagdru, Gjaltsa
(1118–1195)
i Tropu Lotsała
Ciampa Pal
(1173–1225)

Założyciel:
Drupthop
Jeszie Tsekpa
(1134–1194)

Założyciel:
Marpa
Drupthop
Sierab Senge

Założyciel:
Gjergom
Tsultrim Senge
(1144–1204)

Największe
siedziby: Szar
Jekphuk i Dziang
Tana

Największa
siedziba: Szio
w Khamie

Założyciele:
uczeń Phagdru,
Zarała Kalden
Jeszie Senge
(zm. 1207)
i jego uczeń.
Jazang Ciedzie
Ciekji Mynlam
(1169–1233)

Największe siedziby:
Drigung Thil,
powstała w roku
1179
Najwięksi lamowie
linii: Drigung
Kjabgyn Cietsang
Rinpocze i Drigung
Kjabgyn Ciungtsang
Rinpocze
Miejsca największej
aktywności:
dolina Drigung w
środkowym Tybecie,
Nangcien w Khamie
i Ladakh
Szkoła Drigung
Kagju rozwija się do
dnia dzisiejszego.
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Największe siedziby:
Druk Sangnang
Cieling w południowym Tybecie
Największa linia
inkarnowanych
lamów: Gjalłang
Drukpa i Dzie
Khenpo
Miejsca największej
aktywności: Bhutan,
gdzie jest religią
państwową, oraz
góra Kailaś
Szkoła Drukpa Kagju
rozwija się do dnia
dzisiejszego.

Ważne linie
inkarnowanych
lamów:
Taklung
Szapdrung
Rinpocze,
Taklung Matrul
Rinpocze
i Tsatrul
Rinpocze

Największe
siedziby: klasztor
Trophu w Tsang,
w środkowym
Tybecie, założony
w roku 1212
Choć w tej linii
pojawił się wielki
wszechstronny
mistrz Butyn
Rincien Drup
(1290–1364),
Tropu przestała
istnieć jako
niezależna linia
jeszcze przed
początkiem XVII w.

Po okresie
wczesnego
rozkwitu linia
zaczęła zanikać.
Situ Pancien
odbudował
Dziang Tana
i obecnie Jelpa
Kagju utrzymuje
bliskie więzi
z Karma Kagju.

Największa
siedziba:
Jazang,
założona
w 1206 roku

Największa
siedziba:
klasztor Siugseb
w środkowym
Tybecie
Linia załamała
się podczas
politycznych
zawirowań
w XVII wieku.
Obecnie jej
główna siedziba
jest ważnym
klasztorem
żeńskim szkoły
Njingma.

Marpa Kagju
otrzymanym od indyjskich mistrzów oraz dzięki własnym
osiągnięciom duchowym lamowie Kagju uczą swych
podopiecznych, jak pozyskać medytacyjne doświadczenie świetlistej natury umysłu. Marpa, przedstawiając te
nauki Milarepie, określił je jako „instrukcje wciąż ciepłe
od oddechu dakiń”. Ta wyrazista świeżość doświadczenia
jest żywą siłą szkoły Kagju, tybetańskiej „linii praktyki”.
Termin Kagju odzwierciedla sposób, w jaki nauki i urzeczywistnienie zdobyte przez Marpę w Indiach są kontynuowane, zapewniając każdemu kolejnemu pokoleniu
dostęp nie tylko do teoretycznej wiedzy o buddyzmie,
ale też do osobistych pouczeń, które należy w całości
wprowadzić w życie. Ka odnosi się do mowy, czyli ustnych instrukcji, a gju znaczy „linia” lub „przekaz”. Zatem
Kagju to w istocie tradycja nauk przekazywanych bezpośrednio od mistrza do ucznia.
Jak widać, osobista relacja pomiędzy lamą a uczniem ma
szczególne znaczenie. Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje,
Na tej szesnastowiecznej tance ze środkowego Tybetu
który przekazał nauki Karma Kagju Piętnastemu Karmanauczyciel Marpy, Naropa, przedstawiony jest z jego
własnym nauczycielem, wielkim mahasiddhą Tilopą.
pie, stwierdził, że jednym z niezbędnych cech wyróżRubin Museum of Art, C2006.66.154 (HAR 130)
niających autentycznego duchowego nauczyciela jest zobowiązanie, że nigdy nie opuści swych uczniów, nawet za
cenę życia. To właśnie w szkole Kagju pojawił się pierwszy w historii buddyzmu
wielki nauczyciel, który zainicjował powstanie linii świadomie inkarnujących się
mistrzów (tyb.: tulku), by w ten sposób troszczyć się o uczniów w każdym kolejnym pokoleniu. Był nim, oczywiście, Pierwszy Karmapa, Dusum Khjenpa, którego narodziny upamiętnia niniejsza publikacja.
Tak jak potężna góra może dać początek wielu rzekom, z których każda innym
korytem dociera do tego samego oceanu, tak Marpa okazał się obfitym źródłem,
z którego wypłynęły różne strumienie dharmy. Jeden przekaz objaśnień dostał
Ngok Cieku Dordże (ur. 1036), linia praktyki została zaś powierzona Milarepie,
największemu znanemu joginowi i najpowszechniej czczonemu mistrzowi medytacji w Tybecie. Milarepa z kolei przekazał swą linię Reczungowi Dordże Drakpie (1085–1161), nazywanemu „uczniem lśniącym jak księżyc”, oraz „uczniowi
jaśniejącemu jak słońce”, czyli Dzie Gampopie, znanemu również jako Dakpo
Rinpocze (1079–1153). Dzie Gampopa, sam będący wzorem duchowych osiągnięć,
połączył instrukcje mahamudry otrzymane od Milarepy z naukami Kadampy, które przyswoił we wcześniejszych latach życia. Gampopa połączył i przekazał te wzajemnie wspierające się linie swemu „uczniowi serca”, Pierwszemu
Karmapie, oraz innym, tworząc zarazem nowe strumienie nauk, nazywane później szkołą Dakpo Kagju (patrz: diagram na przeciwnej stronie).
Z czasem te oddzielne linie przekazu krzyżowały się ze sobą wielokrotnie.
Niektóre zostały całkowicie wchłonięte przez większe odgałęzienia Kagju,
wzbogacając je i ożywiając, a mistrzowie tych wszystkich spokrewnionych
tradycji przez stulecia wymieniali się naukami i abhiszekami. Niczym wielkie
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rzeki, które po drodze do oceanu dają życie różnorodnym uprawom, te żywe strumienie nauk, które zapoczątkował Marpa,
przynoszą dziś obfite plony na całym świecie – w wielu sercach
i umysłach.

Marpa Lotsała (1012–1097)

Marpa Lotsała

Marpa Ciekji Lodro urodził się na początku XI stulecia w prowincji Lhodrak jako syn zamożnej rodziny, posiadającej pola
uprawne i pastwiska. Choć Marpa po latach przeniósł linię Naropy do Tybetu, w młodości nie wykazywał żadnych oznak duchowej wielkości. Jako dziecko był bardzo uparty i łatwo wpadał
w złość. Rodzice Marpy martwili się, co wyrośnie z syna, jeśli
nikt nie zdoła utemperować jego niesfornego charakteru, więc
gdy tylko nauczył się pisać i czytać, wysłali go do klasztoru.
Wielki Drogmi Lotsała Jeszie (ur. 992/993), który zainspirował
powstanie szkoły Sakja buddyzmu tybetańskiego, wrócił nieco
wcześniej z Indii i właśnie przyjmował nowych uczniów. Zabierając dwa jaki objuczone zwojami papieru i innymi wartościowymi prezentami, niepokorny, ale coraz bardziej ciekawy dharmy
Marpa wyruszył przez bezdroża Tybetu, żeby poznać tego wielkiego tłumacza. Na miejscu przez trzy lata studiował sanskryt
i dialekty ówczesnych potocznych języków indyjskich, ale Drogmi nie chciał mu udzielić żadnych instrukcji do praktyki ani pożyczyć żadnej
interesującej książki do czytania. To jedynie wzmocniło w Marpie pragnienie
zakosztowania dharmy u samego źródła, po drugiej stronie Himalajów.
Życie Marpy dowodzi, że jego rodzice słusznie oczekiwali, iż dharma wywrze
pozytywny wpływ na jego trudne usposobienie. Ale ich radość przygasła,
gdy po odbyciu stażu u Drogmiego syn poprosił o należny mu spadek, który po spieniężeniu pozwoliłby mu odbyć długą podróż do Indii. Przerażeni perspektywą wielu niebezpieczeństw czyhających podczas takiej wyprawy, długo namawiali syna, by głód dharmy zaspakajał poprzez poznawanie
nauk dostępnych w Tybecie. Upór Marpy okazał się atutem, a rodzice w końcu
przystali na jego propozycję. Niestety przyjaciele, z którymi wcześniej zaplanował wyprawę, nie potrafili przekonać własnych rodziców i zrezygnowali
z podróży. To jednak nie zniechęciło Marpy, który z wielką odwagą sam wyruszył
w nieznane.
Aby znaleźć dharmę, Marpa przebył pustkowia tak jałowe, że nawet konie padały
z wycieńczenia, i góry, gdzie panowało tak przenikliwe zimno, że lód nie tajał
nawet podczas najcieplejszych dni lata. Zanim powrócił z dharmą do Tybetu,
musiał stawiać czoło bandytom, na rozpadających się tratwach przepływał wielkie rzeki, przekupywał urzędników i zachłannych celników oraz pozbawionych
skrupułów towarzyszy wędrówki. Jego rodzina przypominała mu później o tych
bolesnych doświadczeniach, by odwieść go od kolejnych podróży, ale determinacja Marpy pozostawała niezmienna.
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Po drodze Marpa spotkał rodaka o imieniu Njo, który również zdążał do Indii
w poszukiwaniu dharmy. Pod koniec podróży Njo wyrządził Marpie niewyobrażalną szkodę, ale z początku, mając sporo złota na wyprawę, zaproponował, że pokryje koszty podróży w zamian za pomoc w niesieniu bagaży.
Uzyskane w ten sposób oszczędności pozwoliłoby Marpie na dłuższy pobyt
w Indiach i ofiarowanie cenniejszych darów nauczycielom, więc z ochotą przyjął tę propozycję. Gdy obaj przedostali się na niziny Nepalu, klimat na
niskich wysokościach – nieznośny upał i duża wilgotność – dał się boleśnie
we znaki ich organizmom, i tak już wyniszczonym trudami wędrówki. Spędzili zatem w Nepalu trzy lata, przywykając do odmiennych warunków pogodowych i pogłębiając znajomość sanskrytu. W tym czasie do okolicy, w której się
zatrzymali, przybyło dwóch uczniów Naropy. Na sam dźwięk imienia Naropy Marpa poczuł przypływ wiary, więc od razu zapragnął zobaczyć obu panditów. Gdy dotarli do miejsca, w którym odbywały się nauki, Njo usłyszał kpiące
komentarze miejscowych uczniów, przyrównujące Tybetańczyków do zwierząt.
Obrażony, odwrócił się do wszystkich plecami i odmówił ponownego przyjścia
na wykłady. Takie zdarzenia świadczyły o pozycji Tybetańczyków w Indiach
w owym czasie; nie mogli liczyć na żaden szacunek ani społeczną akceptację.
Nie dość, że znaleźli się w zupełnie nowym, nieznanym środowisku, ich sposób
bycia był przez miejscową ludność postrzegany jako barbarzyński.
Niezrażony Marpa nawiązał więź dharmiczną z dwoma nauczycielami. Wyznał
im, że chciałby poznać Naropę, ale nie ma wiele złota. Usłyszał, że ten mahasiddha jest jedynym indyjskim guru, który nie oczekuje zapłaty w zamian za
udzielanie nauk. Te i inne opowieści o Naropie napełniły Marpę jeszcze większą
ufnością.
Wyposażony w listy polecające od dwóch nepalskich panditów, Marpa kontynuował wraz z Njo podróż do Indii. W końcu obaj dotarli do wielkiego uniwersytetu klasztornego Nalandy, gdzie dowiedzieli się, że Naropa właśnie porzucił
akademicką posadę i opuścił uczelnię, żeby
w samotności praktykować medytację. Wtedy
Njo stwierdził, że nie przyjmie żadnych nauk
od kogoś tak szalonego, więc Marpa sam wybrał
się w dalszą wędrówkę, żeby poznać mistrza.

Posąg wielkiego uczonego i mahasiddhy Naropy wyrzeźbiony przez
Dziesiątego Karmapę, Ciejinga
Dordże. Fot.: Nik Douglas

Nauczyciel Naropy, Tilopa (988–1069), poddawał Naropę bardzo ciężkim próbom. Ale Marpa, po odbyciu najeżonej trudami podróży,
nie został już poddany żadnych innym sprawdzianom ze strony nauczyciela. Wręcz przeciwnie, Naropa od początku traktował go jak
ulubionego ucznia. Przesłał nawet wiadomość
do uczniów, którzy gościli Marpę w Nalandzie, by wysłali „tego Tybetańczyka” do jego
nowej siedziby w Pullahari.
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W końcu doszło do spotkania, na które Marpa tak długo czekał. Znalazł się pod opieką niezwykle życzliwego mistrza, który
ukazał mu naturę umysłu, szczodrze obdarzał wszelkimi abhiszekami i instrukcjami, o jakie został poproszony, a w końcu
upoważnił do przekazywania jego nauk w Tybecie. Gdy Marpa po
raz pierwszy ujrzał Naropę, złożył mu pełne pokłony w ofiarowaniu. Ku swemu zdumieniu i radości usłyszał z ust guru, że jest
uczniem, o którym mówiła przepowiednia, „witanym jako przyszły następca”.
W pierwszym roku nauki Marpa otrzymał abhiszekę i wyjaśnienia do tantry Guhjasamadży, którą praktykował aż do pełnego
urzeczywistnienia. (Tantra Guhjasamadży pochodząca od Marpy
stała się szeroko znana w Tybecie i nadal jest praktykowana przez
członków szkoły Geluk, którzy otrzymali ją od lamów Marpa
Kagju kilka wieków później). Następnie Marpa poprosił o przekaz tantry Hewadżry. Naropa wysłał go po nią do Dżńanagarbhy, który przeszkolił go dogłębnie w tej praktyce. Potem Marpa zwrócił się o matczyną tantrę Mahamaji, po którą musiał się
wybrać w przerażającą podróż na spotkanie z bardzo nieszablonowym mahasiddhą Kukkuripą. Ten równie szczodrze powierzył
Gdy Marpa podróżował przez północne Indie,
napotykał wiele małych społeczności praktymu wszystkie wyjaśnienia do tej praktyki i innych. Naropa
kujących tantrę, jak siddhowie uwiecznieni
następnie oddał swego ucznia w ręce wielkiego indyjskiego adepna tym malowidle. Ta XVII-wieczna tanka
jest rzadkim przykładem wczesnych prac
ta medytacji Maitripy (1002–1077), od którego Marpa otrzymał
szkoły malarstwa Karma Gardri rozwiniętej
instrukcje do mahamudry i praktykował pod jego kierunkiem
w Wielkim Obozie Karmapów. Rubin Museum
of Art, C2004.14.2 (HAR 65349). Fot.: Bruce
do pojawienia się doświadczeń i realizacji. Jako źródło pouczeń
M. White
do Czatuhpithy i skarbnicę wielu innych ustnych objaśnień Naropa wskazał joginię o imieniu Dżńanadakini. W tym wypadku
oraz przy wielu innych okazjach Marpa
zrozumiał z czasem, że choć Naropa sam
mógł udzielić mu tych wszystkich nauk,
zachęcał go do czerpania z różnych źródeł. Gdy Marpa zgromadził już mnóstwo
wiedzy od innych mistrzów, Naropa powierzył mu cykl abhiszek i pouczeń do
tantry Czakrasamwary, czterech specjalnych ustnych linii, które sam połączył,
Sześciu Dharm Naropy oraz drugiego
przekazu mahamudry.
Radość, jaką odczuwał Marpa, gdy otrzymywał nauki dharmy od różnych niezwykłych nauczycieli, wyrażają pieśni urzeczywistnienia, nazywane w sanskrycie
dohami, które ofiarowywał mistrzom oraz
wadżra braciom i siostrom. (patrz następna
strona: Marpa. Spontaniczna pieśń urzeczywistnienia)
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Ten posąg Marpy z przełomu XIII i XIV
wieku powstał w ladackiej części Łanli
i jest być może najstarszym przetrwałym
portretem tego mistrza. Fot.: Christian
Luczanits

Marpa Kagju
Pierwsza podróż Marpy do Indii trwała
dwanaście lat – dokładnie tyle, ile według
tradycji potrzeba do całkowitego opanowania sanskrytu. Skończyło się prawie
całe przywiezione złoto – zostało ledwie
tyle, że starczyło na opłacenie powrotnej podróży do Tybetu. Po kilku latach
nauczania w ojczyźnie Marpa chciał powrócić do guru, by sprawdzić poprawność
swego zrozumienia i otrzymać kolejne
przekazy nauk, więc przysiągł, że przyjedzie ponownie. Z błogosławieństwem
Naropy wyruszył do ojczyzny.
W podróży ponownie towarzyszył mu
stary kompan Njo, któremu również
skończyły się fundusze. Po drodze obaj
zaczęli porównywać poziom wiedzy
zdobytej w Indiach. Njo się zorientował,
że Marpa może przyćmić jego przyszłą
sławę jako lotsały i nauczyciela dharmy
w Tybecie. Podczas przeprawy przez
rzekę przekonał Marpę, by ten powierzył
tragarzowi torbę zawierającą wszystkie
rękopisy zebrane w Indiach. Następnie
potajemnie przekupił tragarza, żeby
w dogodnej chwili upuścił torbę do wody,
pozorując wypadek. Tragarz uczynił, jak
mu kazano, pozbawiając Marpę wszystkich instrukcji, podręczników do rytuałów i całego piśmiennictwa, które chciał
przetłumaczyć i rozkrzewić w Tybecie.

Marpa. Spontaniczna pieśń urzeczywistnienia
Panie mój, Wadżradharo tej epoki sporów,
najlepszy adepcie praktyki wyrzeczenia,
którego wszyscy utrzymują ponad szczytem głowy,
chwalebny Naropo, z szacunkiem kłaniam się u Twych stóp.
Ja, Marpa Lotsała z Lodraku,
zetknąłem się z dharmą w wieku lat dwunastu.
To ożywiło ślady wyryte praktyką w przeszłości.
Najpierw nauczyłem się czytać i pisać.
Potem studiowałem pilnie, by zostać tłumaczem.
W końcu wyruszyłem na południe, do Nepalu i Indii.
W środkowym Nepalu pozostałem trzy lata.
Nawarowie, którzy przechowują błogosławieństwo,
przekazali mi Czatupithę, tantrę znaną z mocy,
przyjąłem też dewi Dhumawati za swego Opiekuna.
Ale wciąż czułem niedosyt.
Postanowiłem szukać dharmy w Indiach.
Przemierzyłem śmiertelnie trujące rzeki,
skóra schodziła ze mnie jak z węża.
Dla dharmy gotów byłem stracić życie.
Dotarłem do Phullahari na północy,
cudownego miejsca przepowiedzianego przez Dakinie.
U bram tego pełnego siddhi klasztoru
od Odźwiernego, wielkiego pandity Naropy,
otrzymałem tantrę Hewadżry, znanej z głębi,
oraz ustne pouczenia o jedności łączenia i przenoszenia.
Poprosiłem o wskazówki do karma mudry czandali
i poznałem znaczenie linii przekazywanej szeptem. [...]
Na wschodzie przekroczyłem Ganges, rzekę siddhi.
W dygoczącym górskim klasztorze
dotknąłem stóp Pana i Mistrza Maitripy
i otrzymałem Mańdziuśri-nama-sangiti,
dogłębną tantrę pochwał wyrażoną w pieśni.
Pielęgnowałem urzeczywistnienie dharmy mahamudry.
Rozpoznałem prawdziwą naturę umysłu
i ukazała się esencja podstawy: dharmata.

W pierwszej chwili Marpa poczuł wzburzenie, przywołał jednak w sercu postać
swego lamy i szybko odzyskał spokój,
choć utrata tekstów oznaczała dla przyszłego tłumacza prawdziwą katastrofę.
Kiedy tragarz wyznał, jaką rolę w całym
zdarzeniu odegrał Njo, ten błagał Marpę, by nie opowiadał ludziom w Tybecie
o tym, co się stało. Zaproponował, że pożyczy mu swoje księgi, by je skopiować
– lecz nigdy tej obietnicy nie dotrzymał. Choć dwanaście lat żmudnych wysiłków poświęconych na gromadzenie cennych tekstów poszło na marne, Marpa
skwitował tę propozycję słowami: „Wolę to, co zostało mi w głowie, od twoich
książek”.
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Marpa kontynuował podróż do domu, przechowując w umyśle nie tylko słowa tekstów, ale też urzeczywistnienie ich
znaczenia, w szczególny sposób uprawniające go do nauczania rodaków w kraju. Gdy dotarł na miejsce, najpierw odwiedził przyjaciół, którzy wspierali jego wyjazd do Indii.
Następnie wrócił do swej rodzinnej wioski w Lhodraku.
Podczas jego długiej nieobecności umarli jego rodzice,
którzy kiedyś, zatroskani o przyszłość syna, wprowadzili
go na ścieżkę dharmy. Teraz zaczął jej nauczać w rodzinnym domu, gromadząc wielu uczniów u siebie, jak i w innych
miejscach, podczas późniejszych podróży po Tybecie. Pośród
tych, którzy w owym czasie dostali się pod duchową opiekę
Marpy, był Ngok Cieku Dordże, nazywany również Ngoktynem, jeden z jego głównych przyszłych spadkobierców, dzierżawca linii objaśnień.
Marpa był jednak świadom tego, że podczas pierwszego
pobytu w Indiach nie zdołał zebrać kompletu nauk, pamiętał także, że przysiągł ponownie spotkać się ze swoim guru.
Zaczął więc wkrótce planować drugą wyprawę. Kilku uczniów
gotowych było służyć mu podczas podróży, ale nie przyjął
Marpa Lotsała i jego „uczeń serca”, Dzietsyn
Milarepa. Rubin Museum of Art, F1997.39.5
propozycji i ku zaskoczeniu wszystkich ponownie opuścił
(HAR 562). Fot.: Bruce M. White
dom, by tym razem samotnie stawić czoło napotkanym przeszkodom. Gdy dotarł do celu, Naropa jak zwykle przyjął go
ciepło i przekazał wszystkie brakujące abhiszeki i pouczenia. Wysłał też Marpę
ponownie do pozostałych nauczycieli, by ocenili jego postępy i udzielili dodatkowych wyjaśnień. Następnie Marpa, mając wszystkie nauki, jakich pragnął,
poświęcił się przekładaniu zgromadzonych sanskryckich tekstów na język
tybetański. Wiele z nich znalazło się w obowiązującym do dziś kanonie buddyzmu tybetańskiego. Ukończywszy pracę, po raz drugi pożegnał się z Naropą
i wrócił do Tybetu. W domu radośnie przywitali go uczniowie, szczęśliwi
z powrotu mistrza, ciekawi świeżo zdobytej w Indiach dharmy. Wkrótce potem
Marpa ożenił się z Dagmemą, założył rodzinę i uprawiał rolę, łącząc praktykę
dharmy ze zwykłym codziennym życiem. Był to okres wielkiej pomyślności
w jego życiu jako nauczyciela dharmy w Tybecie.
Po jakimś czasie Marpa spotkał Dzietsyna Milarepę, ucznia, który miał kontynu-ować jego linię praktyki. Kiedy już wprowadził go na drogę do wyzwolenia, postanowił wybrać się do Indii po raz trzeci. Odczuwał silną tęsknotę za
swym guru, a jednocześnie przekonał się, że nadal brakuje mu części nauk
o przenoszeniu świadomości. Milarepa dowiedział się o nich we śnie od dakiń,
które nalegały, by je otrzymał. Rodzina niemłodego już Marpy, przerażona perspektywą jego kolejnej niebezpiecznej podróży, ukryła przed nim całe złoto.
Ale Marpa pozostał niewzruszony w swym postanowieniu. Pomimo podeszłego wieku znowu wyruszył do kraju dharmy, droższej mu nad życie. Tym razem
musiał podjąć bohaterskie długie poszukiwania, by dotrzeć do swego mistrza.
Według relacji miejscowej ludności Naropa odszedł w nieznane, by rozpocząć ostatni etap swojej praktyki. Nigdzie go nie można było znaleźć. Jednak
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w końcu Marpa spotkał swego guru i spędził
z nim ostatnie, wprawdzie krótkie, ale dobrze
wykorzystane chwile. Naropa wyjaśnił mu,
że dopiero teraz może mu przekazać wiele
niezwykle rzadkich nauk, które doprowadziły
go w konsekwencji na szczyty urzeczywistnienia. Wcześniej nie sprzyjały temu warunki.
Wizyta obfitowała w wiele pouczających doświadczeń. Choć Naropa wielokrotnie zapewniał, że nie potrzebuje złota, Marpa nalegał,
by mistrz je od niego przyjął. Wreszcie mahasiddha wziął złoto i rozsypał je beztrosko po
lesie. Marpa odczuł to jako stratę, bo pamięPosąg Marpy Lotsały wyrzeźbiony
przez Dziesiątego Karmapę, Ciejinga
tał, jak trudno było mu zebrać taką ilość
Dordże. Fot.: Nik Douglas
kruszcu. Widząc jego reakcję, Naropa w jednej
chwili zebrał całe złoto i powiedział: „Nie potrzebuję złota. Gdyby tak było, całą
ziemię mógłbym w nie zamienić”. Po czym tupnął nogą, a na oczach Marpy cała
okolica rozbłysła złotem.
Innym razem gdy Marpa jeszcze spał, Naropa stworzył w przestrzeni obraz mandali Hewadżry i obudził Marpę, pytając: „Synu, twój jidam, Hewadżra, przybył
tutaj. Pokłonisz się jemu czy mnie?” Marpa złożył pokłon wyraźnie widocznej
mandali zamiast guru, którego spotykał na co dzień. Naropa zbeształ Marpę,
pokazując, że obraz mandali jest jedynie wykreowaną przez niego wizją. Marpa w jednej chwili zdał sobie sprawę, że zdolność widzenia jidama to owoc
życzliwości mistrza, a szansa obcowania z nauczycielem, który troszczy się o niego
osobiście, jest niepomiernie cenniejsza niż niezliczone wizje bóstw przebudzenia. W rezultacie Marpa rozchorował się z żalu, że pochopnie podjął błędną
decyzję i pokłonił się Hewadżrze, a nie Naropie.
Niezwykła troska, jaką Naropa otoczył swego ucznia, przyczyniła się do narodzin
wyjątkowego mistrza duchowego i tłumacza. Wielki historyk tybetański, Dzionang Taranatha (1575–1634/35), wyraził opinię, że Marpa posiadał
trzy cechy odróżniające go od innych tybetańskich tłumaczy. Po
pierwsze, w Indiach nauczył się poprawnego wykonywania wielu
rytuałów, w tym rysowania mandal, wyrobu ciastek ofiarnych, czyli
torm, i innych. Po drugie, pobierając nauki od różnych nauczycieli, do których wysyłał go Naropa, Marpa otrzymał objaśnienia pochodzące z wielu różnych tradycji i w rezultacie mógł przekazać Tybetańczykom rozmaite interpretacje tych samych pism. Po trzecie, duchowi
przewodnicy Marpy przekazali mu nie tylko treści różnych tantr popularyzowanych ówcześnie w Indiach, ale też osobiste pouczenia dotyczące praktykowania tych tantr, zazwyczaj utrzymywane w sekrecie.
Dzięki temu Marpa zdobył wiedzę o niezrównanej głębi. Z tych trzech
powodów posiadł o wiele więcej niż samą umiejętność tłumaczeMilarepa umieszczony w piętnastowiecznym
nia tekstów, o czym wyraźnie świadczą dokonania uczniów, których Gjantse Kumbum w Tybecie. Fot.: Christian
Luczanits
doprowadził do wyzwolenia.
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Gdy czas wizyty dobiegł końca, Naropa po raz ostatni serdecznie
pożegnał się z Marpą. Przepowiedział, że choć biologiczne dzieci
Marpy nie będą w stanie kontynuować jego rodu, duchowi spadkobiercy poniosą jego nauki niczym wielka rzeka tak długo, jak
długo dharma Buddy istnieć będzie na świecie. Mianowawszy
oficjalnie Marpę swym następcą, Naropa dodał, że każde kolejne
pokolenie jego linii będzie lepsze od poprzedniego.
Marpa zmarł w roku 1097 w Tybecie, w wieku 85 lat, ale zgodnie
z przepowiednią Naropy szeroka rzeka jego nauk wciąż płynie,
potęgując swój nurt z każdym nowym pokoleniem duchowych
spadkobierców.

Milarepa: król joginów (1028/1040–1111/1123)

Milarepa, król joginów

Milarepa
Spełnienie życzeń
Składam hołd memu Guru, Mistrzowi,
proszę, błogosław temu nędzarzowi,
by pozostał w odosobnieniu.
Rodzina nie widzi mego szczęścia,
wrogowie nie widzą cierpienia.
Jeśli na tej grani nadejdzie kres
mych dni,
życzenie jogina zostanie spełnione.
Przyjaciele nie widzą mej starości,
siostra nie widzi mej choroby.
Nikt nie będzie opłakiwał mej śmierci,
nikt nie będzie oglądał mych zwłok.
Jeśli na tej grani przyjdzie mi
dożyć dni,
życzenie jogina zostanie spełnione.
Dla dobra błądzących istot,
obym odszedł jako żebrak
w samotnej górskiej jaskini.
Jeśli tak się stanie,
życzenie jogina zostanie spełnione.
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Główny uczeń Marpy, Milarepa, pozostaje najbardziej szanowanym duchowym mistrzem Tybetu, do dziś uznawanym przez wszystkich za największego tybetańskiego jogina. Jego medytacyjny
wgląd i całkowite zaangażowanie w praktykę, będące do dziś nieodłączną cechą szkoły Kagju, połączyły się z silnym strumieniem
dharmy przekazanej wcześniej przez Marpę.
Milarepa urodził się w pierwszej połowie XI stulecia jako jedyny
syn w zamożnej rodzinie właścicieli ziemskich i kupców. Nowinę o jego przyjściu na świat witano z radością, a ojciec nadał mu
imię Thypaga – „Radość Słyszeć” – którym się posługiwał, zanim
nazwano go Milarepą. Wczesne dzieciństwo spędził w dostatku,
ale śmierć ojca zamieniła życie siedmioletniego chłopca w koszmar ubóstwa i nędzy.
Ostatnią wolą ojciec Milarepy upoważnił swą siostrę i jej męża
do zarządzania swoim majątkiem, zanim syn osiągnie dorosłość.
Potem cały spadek miał mu zostać przekazany. Lekceważąc zarówno prawo, jak i opinię publiczną, ciotka i wuj zagarnęli całą
własność rodziny, a Milarepę, jego matkę i siostrę zrobili swoimi
służącymi. W tym okresie Tybet pozbawiony był władzy centralnej,
a większość kraju trafiła w ręce miejscowych magnatów, których
nikt nie kontrolował. Dzięki temu pozbawione skrupułów możnowładztwo bezkarnie wykorzystywało poddanych, którzy nie mieli
nadziei na jakąkolwiek obronę.
Gdy Milarepa osiągnął pełnoletność, jego matka zwołała zgromadzenie, podczas którego testament jej męża został ponownie odczytany publicznie. Zażądała dotrzymania jego zapisów. Jednak apel
do sumienia ciotki i wuja oraz poszukiwanie moralnego wsparcia
ze strony miejscowej społeczności skończyły się fiaskiem. Zamiast
odzyskać swoje dziedzictwo, wszyscy troje otrzymali bolesne cięgi i zostali obrzuceni obelgami. Sąsiedzi, zastraszeni przez ciotkę,
wuja i ich agresywnych synów, nie wsparli poszkodowanej rodziny.

Marpa Kagju
Pozbawiona możliwości obrony własnych dzieci przed bezwzględnością krewnych, matka Milarepy chwyciła się ostatniej nadziei ciemiężonych: czarnej
magii. Praktyki szamańskie – zarówno pożyteczne, jaki i te mające na celu przynoszenie szkody – istniały w Tybecie od dawna, zanim w VII pojawił się buddyzm. Nawiązując do tej tradycji, Milarepa opuścił dom, by odebrać nauki od
potężnego szamana. Nigdy już nie ujrzał swojej matki.
Milarepa chciał opanować szamańską sztukę magii, by pomścić swoją rodzinę.
Okazał się bardzo utalentowanym adeptem. Wykorzystując magiczną wiedzę,
sprawił, że w domu wuja podczas wesela jednego z kuzynów zawalił się dach.
Pod gruzami zginęło trzydzieści pięć osób, w tym kuzyn wraz z panną młodą.
Nie usatysfakcjonowało to jednak matki Milarepy; posłała do syna wiadomość
z prośbą o zesłanie burzy gradowej. Prośba została spełniona. Całoroczne uprawy wiejskiej społeczności zostały zniszczone – nikt już nie miał wątpliwości,
że szamańska moc Milarepy przewyższa brutalną władzę jego krewnych.
Wkrótce potem Milarepa zaczął żałować swoich czynów i martwić się ich karmicznymi konsekwencjami. W tamtym czasie buddyzm już od czterech wieków
przenikał powoli do lokalnej kultury, zarazem rozumienie podstawowych zasad
karmy stało się częścią prawd życiowych społeczeństwa. Zatem Milarepa zdawał
sobie sprawę, że jego zabójcze zaklęcia z pewnością ściągną na niego bolesne
konsekwencje, jeśli nie w tym życiu, to w następnym. Ta świadomość skłoniła go
do poszukiwania dharmy, która pozwoliłaby mu wyrwać się z napędzanego karmą koła samsary i stać się źródłem pożytku dla innych, a nie nieszczęścia. Błąkał
się od jednego nauczyciela do drugiego, aż w końcu trafił przed
próg Marpy Lotsały, niezwykle życzliwego lamy, który za pomocą umiejętnych metod umożliwił mu realizację obu tych celów.
Zanim jeszcze Milarepa poprosił o przyjęcie do grona uczniów,
Marpa dowiedział się ze swoich snów, że nadejdzie niezwykły
uczeń. Jednak na początku przez długi czas poddawał Milarepę
ciężkim próbom. Wiedział, że musi on przeżyć wiele przykrych
doświadczeń, by oczyścić wcześniej nagromadzone negatywności. Marpę przepełniało ogromne współczucie, ale chciał wytyczyć Milarepie taką drogę, która doprowadzi go do najwyższego
możliwego celu: pełnego Przebudzenia.
Na pozór sposób, w jaki Marpa traktował na początku Milarepę,
wydawał się bardzo surowy, ale dzięki swej przenikliwej mądro-ści nauczyciel miał świadomość, że inna droga miałaby jeszcze
bardziej bolesne konsekwencje. Najpierw nakazał uczniowi
samodzielnie zbudować kamienne wieże, po czym za każdym
razem kazał je burzyć i wznosić od nowa – tak długo, aż plecy
Milarepy zamieniły się w jedną wielką krwawiącą ranę. Wtedy
Marpa okrył jego plecy kawałkiem tkaniny i kazał mu pracować
dalej. Poza tym wielokrotnie odmawiał udzielenia jakichkolwiek instrukcji do praktykowania dharmy, mimo że Milarepa
rozpaczliwie o nie prosił. Reakcją na jego prośby były jawne lekceważenie i wzgarda.

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa
namalował ten portret Milarepy w 2009
roku podczas pisania scenariusza do sztuki
teatralnej Życie Milarepy.
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Stosunek Marpy do Milarepy, choć ostatecznie przyniósł spodziewane rezultaty, nie powinien być brany
za typowy przykład relacji lamy i ucznia. Marpa
ostrzegł później Milarepę, że takie traktowanie byłoby nieodpowiednie w przypadku większości
uczniów. Milarepa osiem razy doświadczył skrajnego
przygnębienia, ale nigdy, nawet na chwilę, nie stracił zaufania do mistrza. Gdy w końcu zaczął myśleć
o samobójstwie, Marpa z radością obwieścił mu
koniec okresu prób i przekazał wszystkie potrzebne nauki dharmy, tantryczne abhiszeki i osobiste
pouczenia oraz wyznaczył mu miejsce na odosobnienia medytacyjne i dał prowiant.

XVIII-wieczna tanka uwieczniająca sceny z życia Milarepy
(1052-1135). Rubin Museum of Art, C2006.66.26 (HAR
803). Fot.: Bruce M. White

Milarepa rozwinął w sobie skrajne wyrzeczenie
konwencjonalnego życia. Dokonał tego w wyniku
własnych bolesnych przeżyć, żalu za wyrządzone
krzywdy oraz z chęci praktykowania dharmy przekazanej przez Marpę. Podczas odosobnień w jaskiniach na ośnieżonych szczytach gór, okryty kawałkiem bawełny, wytrwale kontynuował praktyki
jogiczne, których nauczył go Marpa. W wielu spontanicznie śpiewanych radosnych pieśniach, zebranych później w Stu tysiącach pieśni Milarepy, wyrażał
swe głębokie zrozumienie, że to, co osiągnął dzięki
praktykowaniu czystej dharmy, przewyższa wszystko, czym mogłoby go obdarzyć życie, które porzucił.

Milarepa nie przerywał medytacji nawet w niewyobrażalnie trudnych warunkach.
Opisał siostrze swoją praktykę tymi słowami: „Każda osoba żyjąca na świecie
okazuje nam wielką życzliwość, jak rodzony ojciec czy matka. Odrobina trudu,
którą muszę włożyć w to, by wyzwolić wszystkie te osoby z cierpienia, to doprawdy niewiele. Ludzie mogą mówić, że jestem odrażający i pożałowania godny, bo
żyję w górach niczym dzikie zwierzę. Ale tym właśnie sprawiam radość wszystkim buddom i bodhisattwom. Na całym świecie nie ma większego szczęścia niż
to.”
Przez całe lata Milarepa żywił się wyłącznie gotowaną pokrzywą, żyjąc w miejscach skutych lodem, wystawiony na działanie żywiołów, wyposażony tylko
w postrzępiony kawałek tkaniny i własną determinację, aby przebudzić się dla
pożytku istot. Ten ogromny, podbudowany dharmą, upór wystarczył – w końcu Milarepa osiągnął Przebudzenie, inspirując niezliczonych naśladowców jako
żywy przykład tego, że radykalna przemiana świadomości jest możliwa w ciągu
jednego tylko życia.
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Gampopa: lekarz ciała i umysłu
(1079–1153)
Milarepa miał dwóch głównych uczniów: Gampopę,
znanego również jako Dakpo Rinpocze, i Reczungpę.
Razem obaj opisywani są jako słońce i księżyc, gdyż
każdy innym światłem opromieniał jedenastowieczny Tybet. Milarepa nazywał Gampopę uczniem
„jaśniejącym jak słońce”, a jego promienna obecność
po dziś dzień oświetla linie Dakpo Kagju, wspólnie
noszące jego imię.
Podobnie jak jego lama Milarepa, Gampopa wyruszył
na poszukiwanie dharmy po tym, gdy doświadczył
ludzkiego cierpienia w najskrajniejszej postaci. Urodzony w 1079 roku w Niel w środkowym Tybecie,
był najstarszym synem w rodzinie o długiej i chlubnej tradycji. Według wszystkich relacji w młodości
wykazywał się bystrym umysłem i dociekliwością.
Dostrzegając jego zdolności, rodzina zapewniła mu
gruntowne wykształcenie oraz praktykę lekarską,
uprawianą przez wielu krewnych. W wieku dwudziestu dwóch lat, już jako znany lekarz, ożenił się
i ustatkował. Wkrótce narodziła się też dwójka
dzieci: chłopiec i dziewczynka.

Na tej tance z XVI wieku Gampopa został przedstawiony
wraz ze swym uczniem Dusumem Khjenpą. Rubin
Museum of Art, F1997.39.4 (HAR 561)

W tym okresie życie Gampopy było pasmem sukcesów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Pewnego dnia, gdy dzieci były
wciąż małe, w okolicy wybuchła groźna epidemia. Jako znany miejscowy lekarz
Gampopa przyjął wielu pacjentów, ale jego wiedza medyczna nie sprostała spustoszeniom wywoływanym przez chorobę. Czuł się coraz bardziej bezradny, bo
chorzy umierali w cierpieniu jeden po drugim.
Doświadczenie to wywołało kryzys egzystencjalny u młodego lekarza, który
do tej pory pokładał ufność w swoich umiejętnościach, wierząc, że potrafi uleczyć wszelkie dolegliwości ciała. Ale nieuchronności cierpienia i śmierci doświadczył jeszcze boleśniej, gdy epidemia dotarła do drzwi jego własnego
domu. Wszystkie leki zawiodły i Gampopa doświadczył tego, czego najbardziej
boją się wszyscy rodzice na świecie: śmierci własnego dziecka. Pogrążony w rozpaczy przeniósł zwłoki małego syna na miejsce pochówku, odmówił modlitwy
i wrócił do domu. Gdy z ciężkim sercem stanął w progu, zorientował się, że jego
córka też zachorowała. Po kilku dniach również umarła. Po raz kolejny Gampopa
wziął na ręce martwe ciało swego dziecka – któremu wcześniej ofiarował mnóstwo miłości i z którym wiązał wiele nadziei – i zaniósł w to samo miejsce, gdzie
pochował syna.
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Gampopa
Dharma dla społeczności „Różaniec pereł “
Nauki linii Kagju obfitują w teksty dharmy z nurtu gatunku nazywanego dharmą dla społeczności, po tybetańsku: tsog cie, które są
zapisem wykładów wygłaszanych przez lamów przed dużym zgromadzeniom uczniów. Tego rodzaju teksty pozwalają nam, kolejnym pokoleniom adeptów, wejść jako uczniowie w kontakt z wcześniejszymi lamami linii.
Poniższy fragment jest częścią dharmy dla społeczności „Różaniec
pereł”, serii dwudziestu wykładów wygłoszonych przez Gampopę;
a każdy z osobna jest perłą nauk. Jeden z głównych uczniów Gampopy, Lama Gomtsul, napisał: „Spisałem wiernie to, co lama powiedział, nie dodając i nie pomijając ani jednego słowa”. Dzięki temu
mamy wyjątkową możliwość zetknięcia się z doskonałą dharmą
dokładnie w takiej formie, w jakiej przekazał ją Pan Gampopa.

Pan Gampopa

Aby przebudzić się do Stanu Buddy, na początku należy rozbudzić
w sobie pragnienie przynoszenia pożytku innym. Aby przebudzić
się do Stanu Buddy, później należy pracować na rzecz innych. Także na końcu, kiedy osiągnęło się Stan Buddy, nie ma już nic innego
oprócz pracy dla pożytku innych.

Zatem na początku medytujcie nad śmiercią i nietrwałością. Później medytujcie nad niedoskonałościami
samsary. Na końcu zaś pracujcie dla pożytku istot z miłością, współczuciem i bodhiczyttą. To się nazywa
pielęgnowaniem względnej bodhiczytty.
Natomiast rozwijanie ostatecznej bodhiczytty wymaga spełnienia tych oto trzech warunków: treningu
w przeszłych żywotach, wysiłków w obecnym życiu i błogosławieństwa lamy. Gdybyście nie ćwiczyli
umysłu w poprzednich żywotach, nie cieszylibyście się teraz swobodą i dobrymi warunkami oraz
siedmioma przymiotami wyższego odrodzenia. Osiągnęliście to wskutek dużego powiększenia dwóch
nagromadzeń w przeszłości. Ponadto, jeżeli teraz sami nie podejmiecie wysiłku, wejdziecie na ścieżkę
lenistwa zamiast na ścieżkę Szlachetnych. Dodatkowo, jeżeli nie wniknie w was błogosławieństwo lamy,
nie rozwinie się żadna z waszych dobrych cech. Będziecie zmierzać donikąd. Wszelkie przymioty zanikną,
a zasługa ulotni się niczym rozlana woda. Jak napisano w tekstach:
Gdy nie ma lamy, nie ma wyzwolenia z samsary. Łódź bez wioślarza nie dopłynie na drugi brzeg.
Zatem najpierw trzeba mieć trening z przeszłości, następnie sumiennie praktykować oraz polegać na
doskonałym lamie. Ponieważ praktyką tajemnej mantry są samaja, strzeżcie ich bezwzględnie. Sama
znajomość słów objaśnień na nic się nie zda, przypomina jedynie gadanie papugi. Skoro lama dzięki
praktyce sam tak wiele osiągnął, my także musimy dzięki oddaniu otworzyć się na jego błogosławieństwo
i zaangażować w praktykę dokładnie tak, jak nas pouczy. Jeżeli tak uczynimy, pojawi się wiele oznak
urzeczywistnienia. Naropa przez dwanaście lat polegał na swym lamie i pogłębiał swoje oddanie. Choć
Tilopa nie udzielał mu instrukcji bezpośrednio, pełen szacunku Naropa robił dokładnie to, co lama mu
polecił, a wtedy pojawiły się różne oznaki urzeczywistnienia.
Kiedy więc doskonały lama spotyka odpowiednio przygotowanego ucznia, wszystkie dobre cechy
pojawiają się same w jednej chwili...
Nie mam do przekazania żadnej innej dharmy niż ta.
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Po powrocie do domu Gampopa również u żony dostrzegł pierwsze oznaki
choroby. Jej stan szybko się pogarszał – wkrótce zaczęła umierać. Patrzył
bezradnie na kobietę uczepioną życia; osłabiona bólem walczyła o każdy dech
i nie dopuszczała do siebie myśli o śmierci. W końcu dotarło do niego, że żona
opóźnia tylko to, co jest nieuniknione, potęgując tym własne cierpienie.
Zapytał, dlaczego tak kurczowo trzyma się życia. Odpowiedziała, że przywiązanie do niego – własnego męża – nie pozwala jej spokojnie opuścić ziemskiej
powłoki. Dodała, że jej ostatnim życzeniem jest, by nie zakładał nowej rodziny,
lecz resztę życia poświęcił dharmie. Gampopa odrzekł, że po jej śmierci
zostanie mnichem i bez reszty poświęci się praktykowaniu nauk. To uspokoiło umierającą kobietę, jednak aby uzyskać całkowitą pewność, poprosiła męża
o przypieczętowanie swoich zobowiązań przysięgą w obecności świadka. Gdy jej
prośba została spełniona, umarła w spokoju.
Po śmierci żony Gampopa zbudował dla niej stupę, pozamykał wszystkie sprawy i opuścił wioskę, by poświęcić życie dharmie. Jego wyrzeczenie wynikało ze
świadomości, że ogólnie dostępna wiedza okazała się ograniczona. Nie wystarczyła, by uchronić najbliższych przed cierpieniem.
Rozpoczął praktykę w odosobnieniu, podczas której odkrył w sobie wielkie
zdolności medytacyjne. Uświadomił też sobie, że brakuje mu wiedzy na temat
dharmy oraz osobistych pouczeń, więc udał się do Phenjul, podówczas wielkiego
ośrodka studiów i praktyki Kadampy.
Od mistrzów Kadampy Gampopa otrzymał święcenia mnisie, po czym oddał się
studiowaniu największych komentarzy i tantr tej szkoły. Najpierw podjął naukę
z Gesze Potałą, a następnie z innymi wybitnymi nauczycielami. Po pewnym czasie postanowił poświęcić więcej czasu na medytację i przeniósł się z klasztoru
do pobliskiego miejsca odosobnień. Mówi się, że w tym czasie Gampopa za dnia
studiował, a nocą praktykował medytację ̶ oto jak wielkie było jego zaangażowanie w dharmę. Doszedł do takiego poziomu, że potrafił utrzymać skupienie
medytacyjne nieprzerwanie przez całe trzynaście dni.
Pewnego dnia podsłuchał rozmowę trzech wędrowców wychwalających
przymioty wielkiego jogina o imieniu Milarepa. Sam dźwięk tego imienia
wzbudził w nim tak silne oddanie, że dosłownie stracił przytomność. Intensywność uczuć, jakie przeżywał w tym momencie Gampopa, jest w tekstach
porównywana do wrażenia, jakie na młodym mężczyźnie wywiera pierwszy
w życiu widok pięknej kobiety. Gdy odzyskał przytomność, wykonał wiele pokłonów i przystąpił do medytacji, ale pomimo zdobytych wcześniej umiejętności
nie potrafił usiedzieć spokojnie – tak poruszyła go myśl o możliwości spotkania
z Milarepą. Dopiero wieczorem, kiedy ponownie podjął próbę praktyki, jego
umysł spontanicznie wszedł w samadhi nieporównywalne do żadnych wcześniejszych doświadczeń. To był tylko przedsmak jego przyszłych medytacyjnych
osiągnięć.
Wiedziony pragnieniem poznania Milarepy, Gampopa przebył cały kraj
i w końcu dotarł do wielkiego jogina, przebywającego wówczas na zachodnim
krańcu Tybetu. W przeciwieństwie do pierwszego spotkania Milarepy z jego
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Gampopa spędził ostatnią
część życia, nauczając dharmy
w cieniu tych szczytów
wznoszących się przy Daglha
Gampo. Fot.: Tenzin Dordże

lamą, Gampopa został od razu przyjęty
w poczet uczniów. Milarepa ogłosił, że ten
nowy uczeń rozprzestrzeni nauki linii
we wszystkich kierunkach. Wzmocniony
doświadczeniami życiowymi, ślubowaniami mnisimi, silnym poczuciem wyrzeczenia
i współczuciem nauczanym przez mistrzów
Kadampy, Gampopa okazał się doskonałym
naczyniem, gotowym na przyjęcie wszystkiego, co Milarepa chciał weń przelać. W krótkim czasie pełnemu entuzjazmu i otwartości
Gampopie przekazał wszystkie nauki, łącznie
z instrukcjami do praktyki sześciu dharm
Naropy. Po tym niespełna rocznym okresie
przygotowań jogin uznał, że uczeń jest gotowy i wysłał go na odosobnienie
medytacyjne.
Podczas pożegnania Milarepa wyznał Gampopie, że jest pewna ważna wskazówka, której dotąd nie przekazał żadnemu uczniowi. Gdy Gampopa odchodził, jogin
zawołał go z powrotem i stwierdził, że jest on jedynym, który zrobi z niej właściwy użytek. Gdy zaintrygowany Gampopa czekał na przekaz nowych nauk, Milarepa odwrócił się do niego plecami i uniósł bawełniane szaty, odsłaniając pośladki, stwardniałe i pokryte odciskami wskutek długich lat intensywnej praktyki.
Oto najcenniejsza rada, jakiej mogę udzielić – powiedział Gampopie – medytuj.
Biorąc sobie tę wskazówkę głęboko do serca, Gampopa obiecał, że powróci,
by jeszcze raz zobaczyć swego mistrza. Ale po ukończeniu kolejnego górskiego odosobnienia, w drodze powrotnej do lamy, dla którego czuł bezgraniczne
oddanie, usłyszał o śmierci Milarepy. Na wieść o tej stracie zapłakał z wielkiego
żalu.
Gampopa nie mógł już polegać na kolejnych bezpośrednich pouczeniach guru,
który tak skutecznie wspierał go na drodze ku przebudzeniu. Zarazem jednak
otrzymał wszystkie przekazy, wskazówki i błogosławieństwa, więc postanowił
spędzić życie na praktykowaniu medytacji. Przez siedem kolejnych lat w okolicy
nazywanej Ylka praktykował mahamudrę i inne metody medytacji przekazane
mu przez Milarepę.
Następnie przeniósł się do Daklha Gampo, miejsca swej przyszłej głównej siedziby. Tam zapragnął rozpocząć kolejne odosobnienie, tym razem w ścisłym
zamknięciu, w zamurowanym pomieszczeniu, które miałoby tylko mały otwór
służący do podawania pożywienia. W taki sposób zamierzał spędzić kolejnych
dwanaście lat. Zmienił postanowienie dopiero, gdy w jego wizji pojawiła się
dakini. Z jej przepowiedni wynikało, że więcej pożytku przyniesie dwanaście
lat nauczania dharmy niż dwanaście lat odosobnienia w zamkniętej celi.
Od tej chwili wielu gesze kadampy, joginów i zwykłych mnichów zaczęło przybywać do Dakhla Gampo po duchowe wskazówki Gampopy. Oprócz własnego
urzeczywistnienia i błogosławieństw linii Gampopa mógł zaoferować swoim
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uczniom coś, czego do tej pory nie posiadał żaden inny nauczyciel: nauki
integrujące podejście Kadampy z instrukcjami medytacyjnymi mahamudry.
Splatając te dwa strumienie, Gampopa stworzył pełne mocy połączenie nauk
sutr i tantr oraz bezpośrednich pouczeń prowadzących wprost do przebudzenia
natury umysłu.
Od tego czasu jego działalność jako duchowego przewodnika istot i nauczyciela
dharmy zaczęła się dynamicznie rozwijać. Pośród jego wielu urzeczywistnionych
uczniów znaleźli się trzej niezwykli mistrzowie z Khamu: Dusum Khjenpa
(1110–1193), Phagmodrupa Dordże Gjalpo (1110–1170) i Seltong Siogom
(ur. w XII wieku). Dodatkowo siostrzeniec Gampopy, Lama Gomtsul (Tsultrim
Njingpo, 1116–1196), także został nauczycielem dharmy i po śmierci mistrza
przejął prowadzenie jego klasztoru.
W stosunkowo krótkim czasie Gampopa przyciągnął dosłownie tysiące uczniów,
a Dakhla Gampo przemieniło się w tętniący życiem ośrodek dharmy. Nauki
Gampopy opierały się na dogłębnej świadomości wszechobecnego cierpienia
istot – rozbudzonej w nim po śmierci rodziny. Jednak już sama wielkość
społeczności, która zgromadziła się wokół niego, świadczy o tym, że potrafił
przekroczyć osobiste doświadczenia i nawiązać duchowy dialog z rzeszą różnorodnych ludzi. Charakterystyczną cechą Gampopy jako nauczyciela była
umiejętność przedstawiania prawd dharmy w niezwykle jasny i przystępny
sposób, odpowiedni dla uczniów na różnym poziomie rozwoju duchowego.
Jego nauki tryskały świeżością osobistego doświadczenia i urzeczywistnienia,
które wciąż można odnaleźć w jego spisanych wykładach.
Resztę swego życia, do śmierci w roku 1153, Gampopa poświęcił realizacji pragnienia, by inni również znaleźli sposób na przekształcenie własnych bolesnych
doświadczeń w źródło powszechnego szczęścia. Dzięki temu promienie jaśniejącego niczym słońce
ucznia Milarepy przez kolejne stulecia nieustannie obdarvzały świat
życiodajnym ciepłem i światłem.

Nauki Pana Gampopy utrzymywane są nieprzerwanie przez „złoty różaniec”
mistrzów linii. Dzięki nim nauki Dakpo Kagju dostępne są dla świata po dziś
dzień. Niemiecki uczeń szkoły Karma Kagju ofiarował ten zestaw posążków
całego złotego różańca Siedemnastemu Karmapie podczas inauguracji
obchodów rocznicy Karmapy w Bodhgai w grudniu 2010 roku. Fot.: Stephan
Storm
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Pierwszy Karmapa Dusum Khjenpa. Kolekcja Shelley i Donalda Rubin. Himalayan Art Resources, www.himalayanart.org
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ziewięćset lat temu, w roku 1110, pośród ośnieżonych szczytów wschodniego Tybetu narodził się duchowy
mistrz, którego współczucie miało zmienić oblicze buddyzmu w tym kraju. Owym mistrzem był Pierwszy
Karmapa Dusum Khjenpa. Zapoczątkował on praktykę takiego sposobu świadomej reinkarnacji, który
pozwalał uczniom na jego identyfikację. Z czasem stała się ona podstawowym elementem tradycji buddyzmu
tybetańskiego, takiego jaki znamy dzisiaj.
Nauki buddyjskie mówią, że jedynym celem aktywności buddów i bodhisattwów jest wskazywanie innym drogi
do Przebudzenia. Od czasu Buddy Siakjamuniego niezliczeni bodhisattwowie udoskonalili praktykę współczucia
i umiejętnie stosowanych metod, ale choć dbali o swoich uczniów całym sercem, w momencie śmierci musieli
oddać ich pod opiekę innych nauczycieli. Jednakże faktem jest, że gdy istoty tego pokroju osiągną odpowiednio
wysoki poziom duchowego urzeczywistnienia, zdolne są do utrzymywania pełnej świadomości w trakcie
procesu śmierci i mogą wybrać miejsce swego kolejnego odrodzenia. Ta zdolność pozwala im nawet wskazać to
miejsce, zanim przyjdzie im odejść, dzięki czemu mogą być później precyzyjnie zidentyfikowane i dalej nauczać
swoich uczniów i działać w świecie. To właśnie oznacza termin „inkarnowany lama” (tyb. tulku), a tacy inkarnowani tybetańscy lamowie jak Jego Świątobliwość Dalajlama i Gjalłang Karmapa kontynuują tę praktykę już
przez ponad dziesięć wcieleń. Niemniej przez pierwsze piętnaście stuleci istnienia dharmy Buddy żaden mistrz
nie opracował tego doskonałego sposobu dbania o uczniów w następnych pokoleniach – aż do pojawienia się
Dusuma Khjenpy, który odznaczał się niezwykle twórczymi
metodami pracy i głębokim poczuciem odpowiedzialności za
dobro uczniów i ciągłość powierzonych mu nauk.
Pryncypialność, z jaką Dusum Khjenpa podchodził do kwestii duchowej odpowiedzialności za innych widoczna jest
zarówno w jego czynach, jak i słowach. Pewnego dnia
Dusum Khjenpa wraz z innymi uczniami usłyszał od swego
lamy Dakpo Rinpoczego, lub inaczej Pana Gampopy, że jedną
z nieodzownych cech duchowego nauczyciela jest wielkie
współczucie. Gdy później usiedli, by omówić ten temat,
Dusum Khjenpa podzielił się z nimi swoim przemyśleniem
na temat konsekwencji związanych z takim stwierdzeniem.

Oryginalne szaty dharmy Dusuma Khjenpy, zachowane
we wschodnim Tybecie. Fot.: Rokpa
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Powiedział wtedy, że dla dobra choćby jednego ucznia duchowy nauczyciel gotów
jest zejść do świata piekieł i zrobiłby to z ochotą. Nie porzuciłby swoich uczniów
w żadnych okolicznościach.
Przez ostatnie dziewięćset lat Dusum Khjenpa w pełnił uobecnił swoje rozumienie duchowego przewodnika istot. Na dowód tego postanowił, że nie opuści swych uczniów nawet w momencie śmierci. Po swoim odejściu w roku 1193
świadomie powrócił jako Drugi Karmapa, Karma Pakszi, jasno potwierdzając,
że jest faktycznie inkarnacją Pierwszego Karmapy. Od tego czasu nieustannie
odradzał się jako Karmapa, powracając wciąż na nowo przez ostatnie dziewięćset lat, by podejmować wiele różnorodnych działań dla dobra istot i nauk.
Dusum Khjenpa był pierwszym mistrzem w historii buddyzmu, który pozostawił
przed śmiercią wskazówki dotyczące swego kolejnego odrodzenia i pozwalające
na jego odnalezienie. Był także pierwszym, który po reinkarnacji odsłonił swoją
tożsamość nadal żyjącym uczniom. Ale oczywiście nie pozostał w tej praktyce
odosobniony. Buddyzm tybetański wyglądałby dziś zupełnie inaczej bez wielu wielkich linii inkarnowanych lamów, którzy kontynuowali tę metodę, jakże
pożyteczną dla innych.
Świadome odradzanie się w formie umożliwiającej późniejszą identyfikację
pozwala im utrzymywać długi, „wielożyciowy” związek ze swoimi uczniami.
Choć w każdym nowym życiu lamowie muszą przejść naturalne etapy fizycznego rozwoju, to kiedy je rozpoczynają, ich poziom umysłowej dojrzałości
daleko przewyższa wiek biologiczny. To pozwala im w miarę szybko podjąć rolę nauczyciela duchowego wobec uczniów z poprzedniego życia.
Odnawiając relację z tymi uczniami, zapewniają sobie powrót do takiej
sytuacji, która ma silną karmiczną i społeczną podstawę do prowadzenia
dalszych działań na rzecz innych. Tym samym mogą kontynuować różne większe przedsięwzięcia zapoczątkowane w przeszłości, jak budowa
klasztorów, prowadzenie szkół czy ośrodków odosobnień oraz otrzymywanie ustnych przekazów nauk linii będącej pod ich opieką.

Znana jako „mówiący posąg” ta podobizna
Dusuma Khjenpy była przechowywana
w klasztorze Ripa w Nangczen w Tybecie.
Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa
wybrał ten wiekowy posąg, który posiada
moc błogosławieństw, aby reprezentował
linię Karmapów w wybranych miejscach
obchodów jej 900-lecia. Fot.: Karma
Lekchoe

56

Instytucje buddyjskie w Tybecie zawdzięczają swą wyjątkową długowieczność tej nieopisanej wytrwałości inkarnowanch lamów. Przez
stulecia buddyzm tybetański musiał stawiać czoło wielkim przeobrażeniom politycznym, militarnym i ekonomicznym. W XX wieku zdołał
odbudować swe struktury na wychodźstwie, pozbawiony wszelkiego
wsparcia materialnego, które otrzymywał na ojczystej ziemi. Ale istoty ludzkie szybciej dostosowują się do nowych warunków niż instytucje państwowe. Każdy nowy mistrz inkarnowanej linii może dzięki swej
mądrości i elastyczności reagować na zmieniające się warunki historyczne, nie tracąc przy tym nadrzędnego celu i kierunku nauk należących
do reprezentowanej przez niego tradycji, dzięki której mógł się świadomie odrodzić. W ten sposób praktyka świadomych reinkarnacji miała wielki wpływ na nieprzerwany przekaz nauk przeniesionych ponad
tysiąc lat temu z Indii, a następnie z powrotem przez Himalaje, gdzie
pozostają żywe do dziś.

Pierwszy Karmapa Dusum Khjenpa
Słowa Pierwszego Karmapy:
Wszystkie nauki przekazane przez całkowicie przebudzonego
Buddę Siakjamuniego nie zawierają niczego oprócz metod poskramiania umysłu. Należy badać i obserwować swój umysł
– to bardzo ważne.
Na początku ważne jest wyciszanie niespokojnego umysłu.
Później ważne jest osiągnięcie stabilności. Na końcu ważne
są osobiste pouczenia utrwalające tę stabilność.
Poprzez zrozumienie rodzące się ze słuchania musicie rozpoznać swoje słabości. Poprzez zrozumienie rodzące się z rozważania musicie okiełznać swoje słabości. Zaś poprzez zrozumienie
rodzące się z medytacji musicie usunąć je u samego źródła.
Nie wystarczy otrzymać osobistych pouczeń. Najistotniejsze
jest wprowadzenie ich w życie. Wszystko sprowadza się do
tego: kiedy będziecie leżeć na łożu śmierci, przełykać ostatnią kroplę wody, otoczeni krewnymi napełniać płuca ostatnim płytkim oddechem, musicie przejść ze światła ku światłu,
z jednego szczęścia ku drugiemu, mając jidamy i dakinie za
towarzyszy.
Ważne jest, abyśmy od teraz sami strzepywali śnieg z rękawów
naszych płaszczy.
			
			

Fragment dharmy dla społeczności
Pierwszego Karmapy Dusuma Khjenpy

Dusum Khjenpa uwieczniony na jednej z serii
tanek stworzonych przez artystów klasztoru
Palpung w Tybecie, które przedstawiają
mistrzów linii Karma Kaju.

Tego, co teraz wydaje się utrwaloną tradycją i oczywistym sposobem wielopokoleniowego dbania o uczniów i nauki, w czasach Dusuma Khjenpy nie tylko nie
praktykowano, ale wręcz zupełnie nie znano. Aby w pełni zrozumieć, kim był
Pierwszy Karmapa, należy wyobrazić sobie przemożne pragnienie obdarzenia
świata szczęściem, silne zobowiązanie samodzielnego osiągnięcia tego celu oraz
wielką kreatywność myśli, dzięki której powstały niewyobrażalne dla nikogo
przedtem metody.

Historia życia Dusuma Khjenpy
Dusum Khjenpa urodził się we wschodnim Tybecie w roku 1110. Jego matką
była Lhathok Sagang Dziam, a ojcem Gompa Dordże Gynpo. Miejsce jego narodzin, Dreszy, znajduje się w Dreho w Khamie i otacza je pasmo ośnieżonych górskich szczytów. W przeciwieństwie do poprzednich dzierżycieli linii Marpa Kagju
Dusum Khjenpa urodził się w skromnie żyjącej rodzinie, przykładającej dużo
większą wagę do praktyki duchowej niż do dostatku materialnego. Jego ojciec był
bardzo zagożałym praktykującym i nadał synowi imię Gephel, Wzrastające Dobro.
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Dbali również o to, by żył zgodnie z tym, co oznacza to imię,
więc nauka dharmy była od początku elementarną częścią
jego wychowania. Główną praktyką jego ojca był Jamantaka, jego matkę zaś określano mianem urodzonej jogini.
W takim otoczeniu Dusum Khjenpa chłonął dharmę od
momentu narodzin. W wieku jedenastu lat otrzymał
abhiszekę i instrukcje do praktyki Palden Lhamo zarówno
od ojca, jak i sumiennie praktykującego krewnego o imieniu Szierab Gyn. Jakiś czas po rozpoczęciu tej praktyki Dusum Khjenpa miał wizję Palden Lhamo, przebłysk
przyszłych osiągnięć.

Trudna młodość
Choć lata dzieciństwa pomogły Dusumowi Khjenpie przygotować się do przyszłej dharmicznej działalności, nic
nie mogło go przygotować na emocjonalne zawirowania
młodości. Tę serię zdarzeń z jego życia zazwyczaj pomija
się w biografiach lub opisuje w enigmatyczny lub eufemistyczny sposób jako „poskromienie wroga”. PełniejGłówny posąg Dusuma Khjenpy w jego klasztorze
sza wersja tego „poskramiania” znalazła się w tekście
w Pangpuk w Tybecie wschodnim. Fot.: Rokpa
wychwalającym czyny Dusuma Khjenpy napisanej przez
Ósmego Karmapę Mikjo Dordże. Z relacji tej wynika, że
Dusum Khjenpa jako nastolatek przeżył kryzys emocjonalny. Jak w typowym dla
tego wieku scenariuszu, aczkolwiek nie mniej przez to bolesnym, inny mężczyzna odebrał mu dziewczynę, w której był zakochany. Jak podaje biografia: jego
wybranka została „skradziona” przez rywala. Dusum Khjenpa zareagował w sposób typowy dla człowieka ogarniętego niekontrolowanym wybuchem zazdrości
– znalazł mianowicie sposób, by zabić konkurenta. Używając czarnej magii, niegdyś zastosowanej także przez Milarepę, dopiął swego i zaatakowany człowiek
umarł. Wkrótce potem Dusum Khjenpa na zawsze porzucił gospodarskie życie
i w wieku lat szesnastu przyjął ślubowania mnisie.
Choć biografia nie odsłania wewnętrznych przeżyć młodego Karmapy w tym
czasie, to samo zdarzenie wskazuje, że Dusum Khjenpa padł ofiarą silnego
przywiązania i niepohamowanej złości, które często rodzą się w ludziach pozbawionych nagle obiektu wielkich pragnień. Jednakże to, że po tym wypadku
postanowił przyjąć ślubowania mnisie, sugeruje, iż przebudziło się w nim głębokie zrozumienie, że życie w pogoni za obiektami pożądania jest płonne i bezowocne. Bezpośrednie doświadczenie destrukcyjnej siły negatywnych emocji
z pewnością było namacalnym dowodem prawdziwości nauk Buddy, iż przyczyny cierpienia tkwią w nas samych, podobnie jak przyczyny szczęścia.
To bolesne przeżycie, będące rezultatem własnych słabości, zrodziło w Dusumie
Khjenpie przekonanie, że należy raz na zawsze pozostawić za sobą świeckie
życie i wkroczyć na ścieżkę dharmy. Wstępne święcenia otrzymał od Lamy Dreho
Ciogi (ur. 1056), siedemdziesięcioletniego ucznia wielkiego tłumacza Ngok Lotsały (1059–1109). Po przywdzianiu mnisich szat Dusum Khjenpa miał wizję
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Buddy ofiarującego mu czarną czapkę. Później wykonał taką czapkę i stała się
ona pierwszą koroną utożsamianą z linią Karmapy. W tym czasie nadano mu
również sekretne imię dharmy: Karmapa, czyli „Realizujący Przebudzone
Działanie”.

W poszukiwaniu dharmy
Po trzech latach od przyjęcia ślubowań mnisich Dusum Khjenpa wyruszył do
środkowego Tybetu i znakomitych ośrodków dogłębnych studiów i praktyki.
W tym samym czasie inny Khampa o imieniu Phagdru Dordże Gjalpo lub też
Phagmodrupa (1110–1170) odbył w tym samym celu tę samą drogę ze wschodniego do środkowego Tybetu. Obaj rówieśnicy spotkali się później z dala od
domu w jednym z największych ówczesnych uniwersytetów w Tylung w środkowym Tybecie. Zostali bliskimi przyjaciółmi i z czasem też obaj powierzyli
swój duchowy rozwój w ręce Gampopy. Później Dusum Khjenpa i Phagmodrupa stali się najważniejszym ogniwem zapewniającym ciągłość nauk Gampopy.
Dusum Khjenpa zapoczątkował szkołę Karma Kagju, zaś uczniowie Phagmodrupy zainicjowali linie Drukpa Kagju i Drigung Kagju. (Karma Kagju, Drukpa Kagju
i Drigung Kagju to trzy największe szkoły zapoczątkowane przez Gampopę,
które istnieją do tej pory).
Przez kolejne dziewięć lat Dusum Khjenpa oddawał się studiowaniu – najpierw
największych buddyjskich rozpraw filozoficznych, a następnie tantr. W tym
momencie historii Tybet przeżywał wielki rozkwit kulturowy i wkroczył
w okres religijnej dojrzałości. W XII wieku środkowy Tybet stał się domem
dla wielu wpływowych lotsałów, którzy jednocześnie byli wybitnymi nauczycielami i autorami komentarzy. Przebywając w Tylung, Dusum Khjenpa zgłębiał
najważniejsze indyjskie rozprawy pod okiem najlepszych nauczycieli tamtych
czasów. Z tak wspaniałymi uczonymi jak Gjamarpa (XI wiek) i jego następca
Ciapa Ciekji Senge (1109–1169) studiował główne teksty Asangi i inne ważne
dzieła filozoficzne, zdobywając solidną wiedzę na temat dwóch głównych nurtów filozofii mahajany: czittamatry i madhjamaki.
Po ukończeniu tych studiów Dusum Khjenpa przeniósł się do Phenjul, wielkiego
klasztoru Kadampy. Jako wielce obiecujący student otrzymał objaśnienia do sześciu rozpraw Nagardżuny bezpośrednio od Patsaba Lotsały, wielkiego ówczesnego orędownika filozofii prasangiki madhjamaki.
Przez następne sześć lat Dusum Khjenpa studiował
teksty Kadampy z mistrzem Gesze Szarałą. Tutaj rozpoczął również praktykę tantr, otrzymał przekaz sześciu praktyk jogicznych związanych z tantrą Kalaczakry oraz tantry Kakamukha Mahakali.
W tym okresie Dusum Khjepa przyjął ślubowania
bhikszu – najwyższy poziom ślubowań mnisich. Mal
Dulła Dzinpa (Dzierżyciel Winai), udzielił mu święceń, zaś Lama Jeszie Lodro był mistrzem rytuału.
Dusum Khjenpa tak dogłębnie przyswoił sobie podsta-

Damaru, czyli bębenek rytualny używany przez
Pierwszego Karmapę. Fot.: Rokpa

59

Karmapa: 900-lecie
wy klasztornej dyscypliny, winai, że wkrótce poproszono
go, by nauczał jej innych.

Spotkanie Gampopy
W wieku lat trzydziestu Dusum Khjenpa postanowił
odnaleźć mistrza, który później okazał mu największą
życzliwość i doprowadził do najwyższego urzeczywistnienia ścieżki – Pana Gampopę, znanego także jako
Dakpo Rinpocze. W drodze do Daklha Gampo, siedziby Gampopy, spotkał jego siostrzeńca, Gomtsula (1116–
1169), od którego najpierw otrzymał nauki.
Znalazłszy się w Dakhla Gampo, Dusum Khjenpa musiał
czekać dwa miesiące na rozmowę z mistrzem. Po sześciu
latach studiowania tekstów Kadampy, mając dogłębną
znajomość indyjskich rozpraw filozoficznych, Karmapa
przybył do Gampopy jako człowiek dogłębnie rozumiejący dharmę w sposó intelektualny. Jednakże gdy
Gampopa w końcu zgodził się go przyjąć, udzielił mu
tylko nauk o lam rim, „stopniowej ścieżce”, które ten
Phagmodrupa Dordże Gjalpo, uczeń Gampopy
przyswoił sobie już dawno, gdyż stanowiły jedną z podi przyjaciel Dusuma Khjenpy, przedstawiony w otoczeniu
bóstw medytacyjnych i scen ukazujących oddanie
stawowych praktyk szkoły Kadampa. Gampopa nie
uczniów. Ta XIV-wieczna tanka reprezentuje styl
ofiarował spragnionemu Dusumowi Khjenpie żadnych
malarstwa Taglung. Kolekcja Rubin Museum of Art,
C2002.24.3 (HAR 65119)
tajemnych przekazów ani specjalnych instrukcji, poradził mu tylko, by praktykował lam rim, mówiąc: „Ja nad
tym medytowałem i ty powinieneś robić to samo”.
Choć Dusum Khjenpa spodziewał się głębszych i ezoterycznych instrukcji, pilnie
zastosował się do rady swego nauczyciela. Później, gdy Gampopa przekazał mu
instrukcje do metod wadżrajany, Dusum Khjenpa praktykował je w odosobnieniu przez dziewięć miesięcy. Całym sobą zaangażował się w praktykę wskazaną
mu przez guru. Ubrany jedynie w cienką bawełnianą szatę, medytował nieprzerwanie z taką determinacją, że pot na jego złożonych w medytacyjnym geście
dłoniach nigdy nie wysychał.
Przez lata Gampopa bardzo umiejętnie prowadził Dusuma Khjenpę. Przez
pewien czas udzielał mu instrukcji, a następnie wysyłał tego gorliwego adepta
medytacji na odosobnienie. Kazał mu medytować w różnych miejscach w całym
południowym Tybecie, od Dakpo, Ylkhę, Tsang aż po pogranicze Tybetu,
Bhutanu i Arunaczal Pradeszu. Tym ostatnim terytorium władał wówczas król
Myn, który udzielił Dusumowi Khjenpie pozwolenia na swobodne poruszanie się
i medytowanie. Choć miejsca te były często nawiedzane przez tygrysy, Dusum
Khjenpa odważnie i wytrwale realizował swe zobowiązanie do praktykowania
powierzonych mu wskazań.
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Nabieranie pewności
Po kilku latach takiej praktyki Dusum Khjenpa udał się przed oblicze Gampopy,
by opowiedzieć o swoich doświadczeniach i prosić o dalsze wskazówki. Po
wysłuchaniu relacji o doświadczeniach medytacyjnych Dusuma Khjenpy,
Gampopa odpowiedział: „Wiązałem z tobą wielkie nadzieje, ale jestem rozczarowany. Medytuj dalej”. Otrzymawszy taką odpowiedź, Dusum Khjenpa
praktykował w odosobnieniu przez kolejne sześć miesięcy, ale nie zauważył
żadnej zmiany. Jednak pomimo wyrażonych wcześniej przez Gampopę wątpliwości nabrał niezachwianego przekonania co do jakości swoich doświadczeń.
W końcu powiedział: „Niemożliwe, abym był w błędzie. Nawet jeżeli jestem
w błędzie, tak właśnie będę medytował”. W ten sposób Gampopa sprawił, że jego
uczeń osiągnął niewzruszoną pewność. Tym razem gdy Dusum Khjenpa powrócił, by zdać relację ze swego odosobnienia, wielki Gampopa położył dłoń na
czubku jego głowy i odrzekł: „Synu, ty już przeciąłeś więzy samsary”.
Dusum Khjenpa stał się znany ze swej wielkiej wytrwałości w medytacji.Uważany był za najlepszego pośród wielkiego zgromadzenia adeptów medytacji
znajdujących pod opieką Gampopy. Choć jego medytacyjne zdolności przyniosły mu sławę mistrza, relacje z jego życia potwierdzają, że utrzymywał bliską
i długotrwałą przyjaźń z wieloma innymi uczniami Gampopy. Ogólnie mówiąc,
przyjaciele rozpoznawali w nim człowieka, który dotrzymuje danego słowa,
i w oczywisty sposób odwzajemniali mu się lojalnością.
Dusum Khjenpa praktykował głównie pod kierunkiem Gampopy, ale miał też
okazję spotkać innego ucznia Milarepy, Reczungpę (1085–1161), i otrzymać od
niego pełny przekaz Sześciu Dharm Naropy oraz inne nauki.
Gampopa zaś udzielił Dusumowi Khjenpie osobistych wskazówek do praktyki
mahamudry oraz instrukcji do praktyki Wadżrawarahi. Następnie przykazał
mu praktykować mahamudrę daleko na wschodzie kraju, w części Khamu
noszącej nazwę Kampo Gangra. „To przyniesie wielki pożytek” – powiedział
mu Gampopa.
Choć Gampopa miał wielu wspaniałych uczniów, oddanie Dusuma Khjenpy nadawało jego relacji z guru szczególny wymiar. Podczas jednego z pobytów Karmapy w Dakhla Gampo Gampopa rozdał po kawałku tkaniny jemu i dwóm innym
uczniom z Khamu, Seltongowi Szogomowi (XII w.) i Phagmodrupie. Razem byli
znani w środowisku uczniów Gampopy jako „trzej ludzie z Khamu”. Gampopa
poprosił każdego z nich o wykonanie nakrycia głowy. Dusum Khjenpa tak bardzo
cenił tkaninę, którą otrzymał od Gampopy, że nadał jej tak elegancki kształt, na
jaki tylko pozwalały mu jego zdolności. Po jakimś czasie Gampopa zawołał swoich uczniów i poprosił, by pokazali wykonane przez siebie czapki. Seltong Szogom od początku niechętnie zabierał się do tego zadania, więc w ostatniej chwili
uszył pośpiesznie ze swojego kawałka materiału coś na kształt czapki. Natomiast
Dusum Khjenpa pojawił się ze wspaniałą, pieczołowicie wykonaną koroną.
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Sposób, w jaki potraktował polecenie mistrza, zaświadcza o jego charakterze.
Mówi się, że dbałość, jaką wykazał, przekształcając tkaninę Gampopy we wspaniałą koronę, była przepowiednią rozwoju linii przekazu, którą miał kontynuować. Faktycznie, wysiłek Dusuma Khjenpy i jego szacunek dla wszystkiego,
co Gampopa mu powierzył, przyniosły piękne i długotrwałe rezultaty. Kopię
tej czapki Karmapa nosi po dziś dzień. Znana jest jako Wielobarwna Korona
i reprezentuje rdzennego lamę, którego w wielu praktykach buddyzmu tybetańskiego należy wyobrażać sobie w pozycji siedzącej ponad głową.

Po stracie lamy
W 1153 roku, czternaście lat po pierwszym spotkaniu Dusuma Khjenpy
z Gampopą, mistrz, który tak troskliwie się nim opiekował, odszedł. Dusum
Khjenpa dowiedział się o stracie podczas pobytu w Ylkha od siostrzeńca
Gampopy, Gomtsula, i innego ucznia o imieniu Phagpa. Ściskając w dłoniach
szatę, którą nosił Gampopa, Dusum Khjenpa pomodlił się do niego i zapłakał.
W tym momencie na niebie pojawiła się postać Gampopy, wyraźnie
widoczna dla całej trójki. Ta niezwykła wizja złagodziła smutek w sercu Dusuma Khjenpy, który stwierdził wówczas: „Lama przybył, by ukoić
mój żal”.
Każdego roku Dusum Khjenpa obchodził rocznicę śmierci Gampopy,
co w założonych przez niego później klasztorach przerodziło się
w tradycję. Pielęgnował także głębokie poczucie wdzięczności i zobowiązania nie tylko wobec osoby nauczyciela, lecz także założonej przez
niego siedziby w Daklha Gampo. Przez resztę życia, gdy tylko zdarzyło mu się otrzymać większe dary, wysyłał je tam, by wesprzeć klasztor
i zamieszkującą go wspólnotę.

Dusum Khjenpa, po prawej, na wieść
o śmierci Gampopy doświadczył wizji
swego nauczyciela, u góry z lewej.
Kolekcja Rubin Museum of Art,
C2006.66.6 (HAR 107)
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Jakiś czas po zakończeniu wszystkich obrzędów związanych z odejściem
Gampopy Dusum Khjenpa przypomniał sobie radę lamy i postanowił
przenieść się do Khamu, by praktykować mahamudrę w rejonie Kampo Gangra. Ale ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem. Gampopa pozostawił po sobie wielu uczniów, którzy teraz zwracali się po nauki do
Dusuma Khjenpy. Miał on zatem wiele sposobności, by przynosić pożytek istotom i naukom, bez konieczności opuszczania Daklha Gampo.
Gdy szykował się do drogi, przyjaciele próbowali odwieść go od tego
planu. Długoletni przyjaciel, Phagmodrupa, namawiał go do pozostania
tymi słowy: „Jeżeli przeniesiesz się do Khamu, będziesz musiał udzielać wielu abhiszek, co skróci twe życie”. Ogólnie mówiąc, udzielanie
tantrycznych abhiszek tym, którzy nie dotrzymują związanych z nimi
ślubowań samaja (tantrycznych zobowiązań), może negatywnie wpłynąć na zdrowie i długość życia lamy. Phagmodrupa martwił się tym,
że Dusum Khjenpa opuszcza wspólnotę medytujących w Daklha Gampo, ryzykując, że spędzi resztę życia w otoczeniu ludzi znacznie mniej
oddanych praktyce.

Pierwszy Karmapa Dusum Khjenpa
Dusum Khjenpa tak mu odpowiedział: „To bardzo
miło z twojej strony, że się o mnie martwisz. Ale ja
dożyję wieku 84 lat, bez względu na to, czy będę
udzielał abhiszek, czy nie. Przedwczesna śmierć mi
nie grozi”.
Z niezachwianą pewnością siebie, opartą na własnym
urzeczywistnieniu, mając wielkie zaufanie do swego
lamy, Dusum Khjenpa wyruszył do Khamu, by wypełnić jego polecenie, i faktycznie dożył wieku 84 lat,
jak sam przewidział

Powrót do Khamu
Trzy dekady po opuszczeniu rodzimego Khamu
Dusum Khjenpa w wieku 50 lat ponownie stanął na
rodzinnej ziemi. Jak polecił mu Gampopa, prakty- Kampo Nenang. Fot.: Tenzin Dordże
kował mahamudrę w okolicy Kampo Gangra. W tym
okresie rozwijał również jogę snu. Dzięki temu osiągnął poziom duchowy przekraczający granicę między jawą a snem i granicę między stanem
medytacji a pozamedytacyjną aktywnością umysłu. Urzeczywistnił mahamudrę na czwartym poziomie: poza medytacją.
W Khamie Dusum Khjenpa szybko znalazł się w otoczeniu nowych
uczniów. W niedługim czasie liczba zgromadzonych wokół niego mnichów przekroczyła tysiąc. W roku 1164 Dusum Khjenpa założył klasztor
Kampo Nenang w miejscu otulonym przez łagodne szczyty gór. Zbudował
tam również ośrodek odosobnień medytacyjnych i kolejne dwadzieścia
lat poświęcił na ukazywanie drogi do wyzwolenia wielu przybywającym
do niego uczniom. Kampo Nenang, jego pierwsza wielka siedziba, do cna
przesiąkło jego pełną mocy obecnością. To tej pory za każdym razem, gdy
nowa inkarnacja Karmapy przychodzi na ten świat, na skale w pobliżu
klasztoru pojawia się tybetańska litera „A” (patrz: zdjęcie na stronie 93).
W Kampo Nenang Dusum Khjenpa związał się ze swoim głównym
uczniem, Drogynem Recienem (znanym również jako Sangje Recien
Peldrag, 1148–1218), który po latach kontynuował jego linię. On też miał
rozpoznać Drugiego Karmapę Karma Pakszi, udowadniając, iż jest on
inkarnacją Dusuma Khjenpy. Pierwszy Karmapa przed śmiercią pozostawił Drogynowi list zawierający szczegóły jego kolejnego odrodzenia. Przyrzekł w nim, że powróci choćby dla dobra jednej jedynej istoty.
Oprócz wypełniania swej życiowej misji, opieki nad uczniami, Dusum
Khjenpa często podejmował się zażegnywania lokalnych konfliktów na
terenie Khamu, występując jako mediator pomiędzy zwaśnionymi stronami. Jego zręczna interwencja, a czasami sama obecność, wielokrotnie
doprowadzała do pokojowego rozwiązania głęboko zakorzenionych
konfliktów i osobistych animozji. Roli mediatora często podejmowali się
kolejni Karmapowie i stała się ona ważnym elementem ich działalności
w świecie.
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W wieku 74 lat Dusum Khjenpa założył swoją drugą
siedzibę, klasztor Karma Gyn. W tym czasie, choć już
ciążyła na nim odpowiedzialność za własnych mnichów,
nadal przekazywał szczodre datki Daklha Gampo. Pewnego razu wysłał tam karawanę siedemdziesięciu jaków
objuczonych workami herbaty.

Działalność w środkowym Tybecie
Wiele lat wcześniej, kiedy Dusum Khjenpa nadal przebywał w środkowym Tybecie, siostrzeniec Gampopy,
Gomtsul, poradził mu, by bez względu na wszystko
powrócił w przyszłości w te strony. Przykładając
wielką wagę do każdej wskazówki przekazanej przez
nauczycieli, Dusum Khjenpa mimo zaawansowanego
wieku postanowił posłuchać tej rady. Kiedyś Marpa
okazał podobną determinację, wyruszając w swą trzecią
podróż do Indii. Ale w przeciwieństwie do Marpy
Dusum Khjenpa nie żywił żadnych nadziei na ponowne
spotkanie ze swym lamą, jako że obaj nauczyciele,
Gampopa i Gomtsul, dawno odeszli. Ze względu na licznych uczniów w Kampo Nenang, Karma Gyn i innych
miejscach miał wiele okazji do pracy na rzecz dobra
Dusum Khjenpa (1110–1193). Fot.: Nik Douglas
istot w Khamie. Mimo to, mając grubo ponad 70 lat,
podjął uciążliwą podróż, by wypełnić zobowiązanie
wobec swoich mistrzów wsparte silnym wewnętrznym przekonaniem, ze może
jeszcze wiele zrobić dla innych.
Gdy dotarł do środkowego Tybetu, najpierw odwiedził Daklha Gampo, gdzie
udzielił wielu nauk, nadzorował odbudowę budynków, które popadły w ruinę,
oraz ofiarował klasztorowi stutomową kolekcję rozpraw przepisanych ręcznie
w złocie.
Jego niezwykła umiejętność zażegnywania sporów okazała się także ogromnie
przydatna w środkowym Tybecie, gdzie inny uczeń Pana Gampopy, wielki
mistrz Lama Szang (Tselpa Tsundru Drakpa, 1123/1121–1193), okazywał coraz
bardziej niekonwencjonalne zachowania, które wywoływały wielkie społeczne
niezadowolenie. Choć wielu próbowało przekonać lamę, by zmienił swój
sposób bycia, ich starania kończyły się fiaskiem. Podobno podczas spotkania
z Dusumem Khjenpą wielce niekonwencjonalny lama Szang wykonał w pokoju
dziki taniec, pociągnął go za palec, a następnie natychmiast zrezygnował raz
na zawsze z kontrowersyjnego zachowania. Negocjując w ten sposób z lamą,
Dusum Khjenpa ponoć w wielkim stopniu przyczynił się do utrzymania pokoju
w środkowym Tybecie.
Innym wielkim dziełem Dusuma Khjenpy z tego okresu było założenie
klasztoru Tsurpu w Tylung na zachód od Lhasy, rejonie, do którego sam przybył
jako młodzieniec szukający buddyjskiego wykształcenia. Tsurpu z czasem
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przekształciło się w wielki ośrodek studiów
i praktyki i ważne miejsce podtrzymujące
ciągłość linii Karmapy. Przez dziewięćset lat
w każdym kolejnym życiu Karmapa rezydował
przynajmniej przez pewien czas w klasztorze
Tsurpu.

Ostatnie nauki
Po ukończeniu dalekosiężnych przedsięwzięć
w tym życiu w 1193 roku Dusum Khjenpa powierzył swoje książki i relikwie głównemu uczniowi,
Ten naturalnej wielkości posąg Pierwszego Karmapy został
wykonany pod bezpośrednim artystycznym nadzorem
Drogynowi Recienowi, a pozostałe przedmioty
Siedemnastego Karmapy, który chciał stworzć jego wierną
rozdał różnym wspólnotom praktykujących
podobiznę. Podczas inauguracji obchodów rocznicy Karmapy
w Bodhgai w 2010 roku umieszczono go w centralnym miejscu
związanych z Gampopą. Trzeciego dnia tybetańsceny. Fot.: Maia Saabye Christensen
skiego Nowego Roku Dusum Khjenpa udzielił
swych ostatnich nauk słuchaczom zebranym
w Tsurpu, uniósł wzrok ku niebu i zagłębił się w medytacji. Tak siedział przez
resztę poranka. W południe Pierwszy Karmapa opuścił ciało, które w tym życiu
umożliwiło mu pracę dla dobra wielu istot, i wyruszył, by przyjąć kolejne.
O odejściu tego wielkiego mistrza usłyszał jego przyjaciel i brat w dharmie
z Daklha Gampo o imieniu Lholajapa. Podobno powiedział wtedy: „Powinno się
dbać o główną siedzibę przyjaciela” i dobrowolnie przerwał własną działalność,
by dopilnować okresu przejściowego w Tsurpu. Przez kilka lat opiekował się tym
klasztorem i stał się pomostem przed odnalezieniem Drugiego Karmapy, zanim
ten mógł na nowo podjąć swoje obowiązki. Szczodrość Lholajapy dowodzi oddania
i lojalności, jakimi darzyli Dusuma Khjenpę nie tylko jego uczniowie, lecz także
przyjaciele.
Od wczesnych lat życia – gdy jako nastolatek swój wybuch zazdrości przemienił
w głęboki żal – a następnie rozbudził w sobie silne postanowienie, by wrócić do
tego świata w nowym ciele i kontynuować pracę dla dobra istot, Dusum Khjenpa
objawił wielką zdolność do przeobrażeń, będącą prawdziwym dowodem świętości.
Nadrzędne zobowiązanie wobec tych, którymi się opiekował, było siłą napędową
jego życia i jego śmierci. Odznaczając się nieograniczoną kreatywnością, która
stała się cechą wszystkich kolejnych inkarnacji Karmapy, Dusum Khjenpa stworzył nieznany wcześniej sposób prowadzenia uczniów ku Przebudzeniu. W końcu
nawet śmierć nie przeszkodziła mu w kontynuowaniu pracy nauczyciela i krzewieniu dharmy Buddy.
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Dziewiąty Karmapa Łangdziuk Dordże. Ten portret został namalowany w stylu zapoczątkowanym w Wielkim Obozie Karmapów,
najprawdopodobniej za życia Dziewiątego Karmapy. Kolekcja Shelley i Donalda Rubin P1994.27.1 (HAR 163)
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trumień inkarnacji zapoczątkowany przez Dusuma Khjenpę dziewięć stuleci temu płynie nadal. W każdym
kolejnym życiu wcielenia Dusuma Khjenpy musiały odpowiadać na nowe historyczne wyzwania i szukać
nowych dróg rozwoju dla dharmy i uczniów, których prowadził do Przebudzenia.

Czy to podczas wojny, czy w czasach pokoju inkarnacje Karmapy powracały, nieustannie stawiając czoło nowym
wyzwaniom i znajdując najwłaściwszy sposób kontynuowania pracy dla dobra istot i dharmy.
W okresach wielkiego rozkwitu nauk Karma Kagju Karmapowie w swoich głównych siedzibach przewodniczyli wielkim zgromadzeniom uczniów i wielkimi karawanami przemierzali płaskowyż tybetański, by dotrzeć do tych, którzy
nie mogli dotrzeć do nich. A gdy wiał przeciwny wiatr, otaczali opieką wcześniejsze dokonania i szukali innych sposobów pracy dla dobra innych.
Gdy warunki sprzyjały ich działalnosci, opiekowali się uczniami i przekazywali nauki linii. Gdy zaś warunki im nie
sprzyjały, także opiekowali się uczniami, przekazywali
nauki linii i szukali nowych sposobów działania.
Imię tej linii inkarnowanych mistrzów – Karmapa –
dosłownie znaczy człowiek czynu i wskazuje, że Karmapa
realizuje przebudzone działanie buddów.
Skoro buddowie mają nieograniczone zdolności, granicą
działania buddów z definicji jest wyłącznie granica możliwości. Różnym inkarnacjom Karmapy zdarzało się testować
to, co zwykle uznawano za możliwe, odnajdując nowe sfery
aktywności. Poprzez sztukę i literaturę wnosili swój wielki
wkład w tybetańską kulturę, a poprzez działalność rozjemczą wpływali na historię Tybetu.

Drugi Karmapa Karma Pakszi Kolekcja Michaela J.
i Beaty McCormick, www.himalayanart.org
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Inspiracją dla wszelkiego działania Karmapy, podobnie jak dla aktywności wszystkich buddów, jest pragnienie wyzwolenia istot z cierpienia i doprowadzenie ich do najdoskonalszej formy szczęścia. Ta aktywność
bierze swój początek w umyśle istot, które nie znają ograniczeń, więc przybiera tyle różnorodnych form,
ile jest cierpiących istot na świecie. Piąty Karmapa Deszin Szekpa wyznał, że odrodził się głównie po to,
by obłaskawić cesarza Chin. Wypełniając to zadanie, zapewnił Tybetowi pokój na kilka następnych stuleci.
Dziesiąty Karmapa Ciejing Dordże żył w czasach, w których warunki zewnętrzne były dla niego wyjątkowo
niesprzyjające, więc dużą część swej energii poświęcił na tworzenie inspirujących dzieł sztuki i poezji. Zaś
Siedemnasty Karmapa, urodzony w Tybecie kontrolowanym przez komunistyczne Chiny, w wieku czternastu lat z wielką odwagą przedostał się przez Himalaje do Indii z nadzieją na uzyskanie wolności, która
pozwoliłaby mu wypełniać jego misję.
Z tą samą wytrwałością i silnym poczuciem odpowiedzialności, które wykazywał w swym życiu Dusum
Khjenpa, każdy kolejny Karmapa zasiewał nasiona dobra w każdej ziemi, jaką napotkał na swej drodze.
Przejawiając tę samą kreatywność, jaką Dusum Khjenpa wykorzystał do stworzenia tradycji inkarnowanych lamów, wszyscy Karmapowie szukali sposobów najskuteczniejszej pielęgnacji tych nasion, jakie były
w owym czasie dostępne – zawsze pozostawiając uprawę w kondycji dużo lepszej, niż ją wcześniej zastali.

Sztuka Ciejinga Dordże

1. Awalokiteśwara,
obecnie przechowywany w świątyni
Dziokhang w Lhasie.

2. Awalokiteśwara
siedzący na krowie,
obecnie przechowywany
w Lama Lhakhangu,
pałacu Potala.

3. Zielona Tara, Rubin
Museum of Art. Fot.:
Bruce M. White

4. Dwa posążki Saraswati,
obecnie przechowywane
w Lama Lhakhangu, pałacu
Potala w Tybecie.
Zdjęcia 1, 2 i 4 są ilustracjami
191, 192 i 194 w: Buddhist
Sculptures of Tibet, tom drugi:
Tibet and China, Ulrich von
Schroeder, 2001. (Hong Kong:
Visual Dharma Publications
Ltd., 2001) Fot.: Ulrich von
Schroeder, 1996
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Wspaniałe prace malarskie Ciejinga Dordże, zamieszczone na stronie 8 i 36 niniejszej publikacji,
oraz posążki widoczne na zdjęciach
obok ujawniają wyjątkowy sposób
patrzenia na świat tego wielkiego
mistrza i jego niezwykłą zdolność
wyrażania tej wizji poprzez sztukę. Jednocześnie dzieła Ciejinga
Dordże odsłaniają jego zainteresowanie różnymi formami ekspresji,
gdyż znajdujemy w jego pracach
połączenie różnoronych stylów:
od chińskiego malarstwa widokowego po kaszmirskie tradycje rzeźbiarskie. Tworzył zarówno podczas
wędrówki, gdy został zmuszony do
ucieczki z Tybetu, lub wszędzie
tam, gdzie znalazł przyjazne schronienie na obszarze tybetańskochińskiego pogranicza. Jego artystyczne dokonania odzwierciedlają
cichą niezłomność i niezachwiane
zobowiązanie, by zawsze służyć
światu jako źródło dobra i radości.

Karmapowie: od Drugiego do Piętnastego
Drugi Karmapa Karma Pakszi (1206–1283)
Dusum Khjenpa powrócił jako Karma Pakszi zgodnie z przepowiednią
pozostawioną w liście głównemu uczniowi, Drogynowi Recienowi
(1148–1218). Później uczeń Drogyna Reciena, Pomdrakpa (1170–1249)
doświadczył jasnej wizji ukazującej Paksziego jako prawdziwe wcielenie
Dusuma Khjenpy. Będąc pierwszą w historii osobą rozpoznaną jako
inkarnacja żyjącego wcześniej mistrza, Karma Pakszi musiał ujawnić
swe nadzwyczajne zdolności, by rozwiać wątpliwości, które w oczywisty
sposób mogły wokół tego faktu narosnąć. W rezultacie Karma Pakszi
znany jest jako jeden z tych mistrzów Tybetu, którzy ukazali swą cudotwórczą moc. Ze względu na te zdolności jest często przedstawiany tuż
obok Padmasambhawy. Karmapa zazwyczaj wybiera jeden rodzaj działania, który staje się motywem przewodnim konkretnego odrodzenia.
Największym osiągnięciem Karmy Paksziego było okiełznanie Mongke
Chana (1209–1259), który pod jego kierunkiem w krótkim czasie
dokonał w sobie przemiany duchowej. Karma Pakszi odwiedzał także
dwór jego brata Kubilaja (okres panowania 1260–1294), ale go opuścił,
uciekając od politycznych intryg. Gdy Kubilaj przejął tron po Mongke
i sam został chanem, nie mógł wybaczyć Karmapie tej zniewagi i próbował go uwięzić, a nawet zabić. Jego wysiłki jednak spełzły na niczym.
Całkowity spokój i współczucie okazywane przez Karmę Paksziego
w obliczu strasznych oskarżeń całkowicie odmieniły nastawienie cesarza, który go przeprosił i poprosił o nauki dharmy. Pakszi to mongolski
tytuł, który można przetłumaczyć jako „wielki nauczyciel”.

Trzeci Karmapa Rangdziung Dordże (1284–1339)
Mówi się, że dharma przejawia się na dwa sposoby: w formie słów
zawartych w tekstach i jako urzeczywistnienie powstałe w umyśle istot.
W obu przypadkach Trzeci Karmapa osiągnął wspaniałe rezultaty, pisząc
ważne komentarze do nauk i przeznaczając fundusze na inne prace
piśmiennicze, a także dzięki duchowym osiągnięciom swoich uczniów.
Ogólnie mówiąc, wielkość uczniów świadczy o wielkości nauczyciela,
a liczba uczniów Randziunga Dordże, którzy osiągnęli siddhi, czyli
oznaki urzeczywistnienia, doszła do ponad osiemdziesięciu. Natomiast
w przypadku dharmy przejawiającej się w formie tekstów, Rangdziung
Dordże aktywnie wspierał ówczesny ruch gromadzenia i opracowywania
kanonu buddyjskiego. W latach trzydziestych XIV wieku, pomiędzy
dwiema podróżami na dwór cesarzy chińskich, Trzeci Karmapa zamówił
i pokrył koszta materiałów do opracowania całego kanonicznego zbioru
indyjskich komentarzy, znanego jako Tengjur. Zamówiona przez niego
edycja była ręcznie pisana w złocie i srebrze Nazywano ją „złotym
Tengjurem” i prawdopodobnie była pierwszym egzemplarzem kanonu
komentarzy w Tybecie wydanym w złocie. Rangdziung Dordże sam
również był płodnym autorem. Napisał Sto żywotów Nauczyciela, wielkie
dzieło literackie przedstawiające sto wcześniejszych odrodzeń Buddy.
Przed pojawieniem się tego inspirującego dzieła najdłuższe wyliczenia
przeszłych żywotów Siakjamuniego kończyły się na 34, gdyż o pozostałych 66 z czasem zapomniano.
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Czwarty Karmapa Rolpe Dordże (1340–1383)
Działalność Czwartego Karmapy pozostawiła trwały ślad nie tylko
w sferze duchowej, lecz także w tybetańskiej kulturze i historii. To Rolpe Dordże założył Wielki Obóz Karmapów, przekształcając swą rosnącą
świtę w zorganizowaną wędrowną społeczność ludzi oddanych praktyce medytacyjnej, studiom i twórczości. Miast czekać na przybycie
uczniów do jednej ze swoich głównych siedzib, Rolpe Dordże postanowił wyruszyć w drogę, krzewiąc dharmę w całym Tybecie.
Za jego życia nadal trwał konflikt pomiędzy szkołą Sakja a Drigung
Kagju. Karmapa z odwagą i zręcznością wkroczył jako rozjemca w sam
środek wielopłaszczyznowego sporu. Wtedy on i Sonam Gjaltsen
(1312– 1375), jeden z najwyższych lamów szkoły Sakja, przekazali sobie
nawzajem nauki – potwierdzając w ten sposób jednoznacznie szacunek
i poważanie dla tej tradycji – ale jednocześnie Karmapa wsparł finansowo odbudowę klasztoru Drigung. W ten mądry sposób Rolpe Dordże
rozwijał harmonijne relacje z obiema stronami, a następnie użył swego
wpływu, by zaprowadzić pokój. Dodatkowo Czwarty Karmapa przyczynił się nieco do zainicjowania przyszłej największej szkoły buddyzmu
tybetańskiego, Gelugpy, udzielając świeckich ślubowań Dzie Tsongkhapie (1357–1419), wówczas młodemu chłopcu, któremu przepowiedział
wielkią rolę w rozwoju buddyzmu w Tybecie.

Piąty Karmapa Deszin Sziekpa (1384–1415)
Piąty Karmapa, mając zaledwie dwadzieścia kilka lat, przyjął zaproszenie chińskiego władcy dynastii Ming, cesarza Jongle i przybył do
Chin, by nauczać dharmy na cesarskim dworze. Choć status cesarskiego nauczyciela zapewniał Deszinowi Sziegpie wielkie wpływy,
wielokrotnie odmawiał wykorzystywania ich do propagowania własnej linii nauk. Wcześniej dynastia Juan wysłała wojska do Tybetu za
przyzwoleniem czy też zachętą tybetańskich przywódców religijnych;
to samo miał w przyszłości uczynić cesarz dynastii Qing. Ale gdy Piąty
Karmapa otrzymał od cesarza Jongle propozycję wysłania wojsk, które miały osłabić działalność innych szkół w Tybecie, wspierając Karma
Kagju, Deszin Sziegpa stanowczo odpowiadał, że różnorodność tradycji
jest Tybetowi potrzebna. Jej celem jest zaspokajanie różnych potrzeb
uczniów, co każda ze szkół skutecznie czyniła.
W ten sposób Karmapa zdołał zniweczyć plany inwazji na Tybet. Dzięki
prawdziwie oświeconej wizji Piątego Karmapy i jego jednoznacznemu
przeciwstawieniu się ambicjom cesarza imperialistyczne zamierzenia
dynastii Ming (1368–1644) wobec Tybetu zostały poskromione. To, że
przez trzy stulecia rządów Ming Tybet mógł sprawować własne świeckie i religijne rządy bez interwencji z zewnątrz, było wielkim sukcesem
Karmapy i jednym z jego największych osiągnięć.
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Szósty Karmapa Tongła Dynden (1416–1452)
Szósty Karmapa Tongła Dyden był pierwszym Karmapą, który po
upływie dwóch wieków odmówił przyjazdu na dwór cesarza Chin.
Piąty Karmapa zbudował podwaliny pod pokojowe relacje pomiędzy
Chinami i Tybetem, które miały przetrwać kilka stuleci, więc Szósty
Karmapa wolał pozostać w kraju i skupić się na problemach swego
bliższego otoczenia. Wiele czasu spędzał na odosobnieniach medytacyjnych lub przemierzał z Wielkim Obozem Tybet od Khamu po
Kongpo i U, nauczając liczne zgromadzenia słuchaczy i odbudowując
zrujnowane klasztory.
Jednym z najważniejszych osiągnięć tej inkarnacji była głęboka
odnowa rytuałów i praktyk tantrycznych tradycji Karma Kagju.
Tongła Dyden zaczął tworzyć tantryczne rytuały w bardzo młodym
wieku i opracował wiele tekstów do rytuałów i medytacji. Pod koniec
życia ukończył zbiór liturgii, który do dzisiaj stanowi podstawę
wiedzy o rytuałach linii Karma Kagju. Ilekroć adepci szkoły Karma
Kagju recytują tekst, który zrodził się w jego umyśle, jego przebudzone działanie znowu jest obecne i ożywa wpływ, jaki wywarł na tę tradycję.

Siódmy Karmapa Ciedrak Gjatso (1454–1506)
Za życia Siódmego Karmapy Wielki Obóz ogromnie się rozrósł, dzięki
czemu nadano mu przydomek „Ciedrak Gjatso z Wielkiego Obozu”.
To Siódmy Karmapa zapoczątkował tradycję organizowania wielkich
festiwali modlitw w dniach świąt buddyjskich, która stała się pierwowzorem dla dzisiejszego Wielkiego Mynlamu Kagju, organizowanego
co roku w Bodhgai i w mniejszym zakresie w wielu ośrodkach Karma
Kagju na świecie.
Ciedrak Gjatso zdobył staranne wykształcenie, które pozwoliło mu
założyć zintytucjonalizowany ośrodek studiów buddyjskich (siedra)
w ramach Wielkiego Obozu oraz w klasztorze Tsurpu. Siódmy Karmapa był płodnym uczonym, autorem wielu ważnych komentarzy do
indyjskich rozpraw filozoficznych. Jego najważniejszym dziełem jest
traktat epistemologiczny, wielotomowy Ocean rozumowania, obok
komentarza do Abhisamajalankary zatytułowanego Lampa oświetlająca
trzy światy.
Choć to było głównym zajęciem Ciedraka Gjatso, podejmował też wiele innych działań dla dobra istot, jak budowa mostów, zażegnywanie
sporów i ochrona życia zwierząt. Od początku istnienia Wielkiego
Obozu nie spożywano tam żadnego mięsa, nawet jego przechowywanie było zabronione.
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Ósmy Karmapa Mikjo Dordże (1507–1554)
Mikjo Dordże należy do grona najwybitniejszych uczonych Tybetu.
Był aktywnym uczestnikiem poważnych debat intelektualnych, organizowanych często za jego życia, oraz myślicielem, który wywarł wpływ
na prawie każdy aspekt studiów nad tekstami buddyjskimi. Był znakomitym sanskrytologiem, napisał podręcznik do gramatyki sanskrytu
oraz wiele innych dzieł poświęconych poezji, sztuce i tantrze. Wielotomowy zbiór pism Ósmego Karmapy zawiera obszerne komentarze do
głównych rozpraw sanskryckich, wyjaśniające najtrudniejsze zagadnienia i głęboko wnikające w ich znaczenie.
Tworzenie tekstów filozoficznych w szkole Karma Kagju – linii poświęconej osiągnięciu urzeczywistnienia poprzez praktykę – w niczym nie
przypominało pisania rozpraw filozoficznych na dzisiejszych uniwersytetach czy w ośrodkach akademickich. Pisma filozoficzne Mikjo
Dordże ukazywały taki sposób patrzenia na rzeczywistość, który pomagał się wyzwolić z kręgu samsarycznego cierpienia. Jako takie są przejawem jego niezwykłej dobroci.
Mówi się, że powstanie komentarzy, które zawierają zapis wglądu
i zrozumienia Mikjo Dordże, podwoiło lub potroiło długość istnienia
linii Karma Kagju.

Dziewiąty Karmapa Łangciuk Dordże (1556–1603)
W dziewiątym odrodzeniu, jako Łangciuk Dordże, Karmapa ponownie
zajął się tworzeniem tekstów, które służyły ówczesnemu i przyszłym
pokoleniom praktykujących. Wcześniej Mikjo Dordże napisał zbiór
rozpraw o różnorodnej tematyce, a Łangciuk Dordże w swych pracach
skupił się głównie na mahamudrze.
Mahamudra często określana jest jako to, co znajduje się „poza słowami”, „poza koncepcjami”, gdyż ujawnia się podczas bezpośredniego
wglądu w ostateczną rzeczywistość. Mahamudrę należy praktykować
pod osobistym nadzorem wykwalifikowanego nauczyciela, który potrafi doprowadzić ucznia do bezpośredniego doświadczenia natury umysłu. Łangciuk Dordże podjął się zatem wielkiego wyzwania, wyjaśniając to, co w swej istocie wymyka się wszelkim formom konceptualnego
myślenia.
Niemniej jednak jego urzeczywistnienie mahamudry i wyjątkowa
zdolność wyrażenia tego urzeczywistnienia zrodziły wspaniałe owoce w formie trzech tekstów: Oceanu ostatecznego znaczenia, Ukazywaniu
dharmakaji oraz Usuwaniu ciemności niewiedzy. Te trzy dzieła stanowią
dziś trzon wyjaśnień do mahamudry w szkole Karma Kagju. Kolejny
Karmapa stwierdził, że bez komentarzy Łangciuka Dordże ta linia nauk
miałaby bardzo niewiele źródeł pisanych dotyczących tej praktyki.
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Dziesiąty Karmapa Ciejing Dordże (1604–1674)
Dziesiąty Karmapa żył w trudnych czasach, które doprowadziły do radykalnego pogorszenia pozycji szkoły Karma Kagju w Tybecie. Jednak jego
reakcja na te zmiany jest inspirującym przykładem wytrwałości, spokoju
i czystej dobroci okazywanych w obliczu trudności. W XVII wieku rozwój sekciarstwa spowodował, że na tybetańską ziemię powróciły wojska
mongolskie. Podczas jednego tragicznego ataku cały Wielki Obóz został
zniszczony, a wszyscy jego mieszkańcy wymordowani. Ciejing Dordże
z jednym tylko pomocnikiem zdołali uciec i w końcu dotarli daleko na
wschód do niezależnego królestwa Lidziang. Mimo że Dziesiąty Karmapa został pozbawiony podstawowych warunków do przekazywania nauk
swojej linii, władcy Lidziang stali się jego oddanymi patronami. Zapewnili mu spokojną przystań i nową przestrzeń do kontynuowania działalności. By chronić przyszłość swojej linii, Ciejing Dordże wielokrotnie wyprawiał się potajemnie do Khamu i Amdo, podróżując incognito.
W ten sposób sprowadził Siódmego Szamarpę i innych ważnym młodych
inkarnowanych lamów Kagju na nauki do Lidziang. W tym samym czasie, z typową dla siebie kreatywnością i zaangażowaniem, Ciejing Dordże
znalazł inne sposoby, by obdarzać świat pięknem. Dziesiąty Karmapa
każdego dnia swego dorosłego życia tworzył przynajmniej jedno dzieło
sztuki sakralnej.

Jedenasty Karmapa Jeszie Dordże (1676–1702)
Od czasów Dusuma Khjenpy Karmapowie często odradzali się w Khamie,
zacieśniali więzi z klasztorami Karma Kagju we wschodnim Tybecie, po
czym podróżowali do środkowego Tybetu, by zamieszkać w klasztorze
Tsurpu. To pozwalało linii Karma Kagju utrzymywać bliskie związki
ze wszystkimi klasztorami mimo dzielącej je odległości Jeszie Dordże
kontynuował tę praktykę i wkrótce podjął działania typowe dla Karmapów. Po oficjalnej intronizacji w klasztorze Tsurpu odprawiał ceremonię Czarnej Korony, przyjął ślubowania, otrzymał przekazy nauk linii
i zaczął studiować buddyjskie teksty. Otrzymał nauki od mistrzów szkoły
Kagju oraz Ningma, między innymi od Jonge Mingjura Rinpoczego.
W przeciwieństwie do poprzednich Karmapów, podobnie jak Ciejing
Dordże, Jeszie Dordże nie miał warunków sprzyjających jego działalności
dla dobra świata. Ale robił wszystko, co mógł w takich okolicznościach
uczynić: naprawił wielkie zniszczenia dokonane w klasztorze Tsurpu
przez mongolskie wojska, a także dbał o swoich uczniów i nowych
lamów linii. Jeszie Dordże był najkrócej żyjącym ze wszystkich Karmapów, odszedł w wieku 27 lat. W swoim krótkim życiu pracował z cichą
determinacją, by ochronić to, co pozostawiły po sobie zawirowania
historii.
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Dwunasty Karmapa Dziangciub Dordże (1703–1732)
Dziangciub Dordże nadal doświadczał warunków niesprzyjających
jego linii, więc włożył wiele trudu, by zacieśnić więź z jej innymi największymi lamami. Z wielką troską dbał o swego głównego ucznia,
Ósmego Tai Situ Rinpoczego (1699–1774), któremu później w uznaniu dla ogromnej erudycji nadano tytuł Situ Pancien. Ósmy Situpa był
wielkim patronem sztuki, a także płodnym uczonym, który w klasztorze Derge w Khamie opracował i nadzorował druk Kangjuru i Tengjuru
z wyrytych drewnianych klocków.
Dwunasty Karmapa, zabierając ze sobą głównego ucznia Situ Panciena,
Ósmego Szamara Rinpoczego i Siódmego Goszira Gjaltsaba Rinpoczego,
wybrał się na pielgrzymkę do Nepalu i Indii. Dotarłszy do doliny Katmandu, został z honorami przywitany przez króla Nepalu. W trakcie
wizyty Karmapy kraj ten nawiedziła groźna epidemia, więc poproszono
go o jej zażegnanie. Dziangciub Dordże odprawił ceremonię przywołującą Awalokiteśwarę, po której epidemia faktycznie ustała, a król wyraził mu swą wdzięczność. W tym samym czasie Situ Pancien, uczony w
sanskrycie, posługując się tym językiem, odbył debatę z miejscowymi
panditami. Spędziwszy pewien czas na nauczaniu dharmy w Nepalu,
Karmapa wraz ze świtą kontynuował swoją pielgrzymkę, odwiedzając
święte dla buddyzmu miejsca w Indiach.

Trzynasty Karmapa Dydul Dordże (1733–1797)
Podczas poprzednich trzech inkarnacji Karmapy relacje pomiędzy rządem w Lhasie a szkołą Karma Kagju były bardzo trudne. Dzięki
wielkiej zręczności Dydul Dordże zdołał zapoczątkować proces uzdrawiania tych relacji. Nie zrobił tego, prowadząc negocjacje polityczne,
ale ukazując swe duchowe moce. Pewnego roku, gdy rzeka Kjiciu wystąpiła z brzegów i Lhasie groziła powódź, przypomniano sobie, że kilka
wieków wcześniej Padmasambhawa przewidział to wydarzenie. Przepowiedział mianowicie, że pewnego dnia Lhasie grozić będzie zalanie
i zasugerował, by poprosić wtedy o pomoc Karmapę. Gdy włodarze
miasta zwrócili się o tę pomoc do Dydula Dordże, Karmapa napisał
list i polecił umieścić go w wodach rzeki, a sam z Tsurpu przywoływał
współczucie Awalokiteśwary. Woda zniknęła z ulic miasta, a wraz
z nią niezgoda, która utrudniała dobre kontakty pomiędzy Karma Kagju
a rządem Tybetu. Dydul Dordże odwiedził później stolicę i mówi się,
że gdy kładł białą szarfę przed głównym wizerunkiem Dzioło, ręce posągu poruszyły się i tkwią w tej pozycji do dziś. W wyrazie wdzięczności za interwencję podczas zagrożenia Ósmy Dalajlama przyjął Karmapę
z wszelkimi honorami.
Trzynasty Karmapa był szeroko znany z bezgranicznego współczucia
dla istot. Siła tego współczucia była tak namacalna, że zwierzęta – ptaki,
myszy, koty, króliki i pszczoły – same się wokół niego zbierały. Ponoć
w ten sposób przekazywał im światło dharmy.
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Czternasty Karmapa Thekciok Dordże (1798–1868)
Od wczesnych lat życia Czternasty Karmapa realizował przebudzone
działanie w różnorodnych dziedzinach. Znany z ascetycznego trybu życia
i ścisłego przestrzegania mnisich ślubowań, inspirował swe otoczenie do
zachowania wysokiego poziomu klasztornej praktyki.
Był także utalentowanym artystą, wiele czasu poświęcał pisaniu wierszy.
Trwałe efekty twórczości Thekcioka Dordże można podziwiać do dziś na
dziedzińcach klasztorów Tsurpu i Rumtek. On właśnie stworzył wspaniały rytuał tańców Padmasambhawy (czam), który wszedł do tradycji
rytuałów w Tsurpu, oraz tańce rytualne Wadżrakilaji. Oba czamy były
praktykowane w klasztorze Tsurpu aż do czasu emigracji Szesnastego Karmapy w roku 1959. Obecnie oba rytuały są częścią liturgicznego
kalendarza klasztoru Rumtek w Sikkimie, podczas gdy Tsurpu wykonuje
jedynie czam Padmasambhawy.
Wyprzedzając główny rodzaj działalności kolejnego Karmapy, Thekciok
Dordże odegrał aktywną rolę w rime, ruchu religijnej bezstronności, który za jego życia zaczynał być popularny we wschodnim Tybecie. Wymienił się naukami z dwoma mistrzami ruchu rime: Dziamgonem Kongtrulem Lodro Thaje (1813–1899) i tertonem Ciogjurem Lingpą (1829–1870).

Piętnasty Karmapa Khakhjab Dordże (1871–1922)
Od momentu odnalezienia i intronizacji jako Piętnasty Karmapa, Khakhjab Dordże umacniał związki swej poprzedniej inkarnacji z ruchem
rime. Został rozpoznany przez grupę lamów, do której należeli dwaj najaktywniejsi orędownicy tego ruchu: Dziamjang Khjentse Łangpo (1820–
1892) i Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje. Od najmłodszych lat całą swą
energię wkładał w edukację, kształcąc się u największych uczonych. Gdy
skończył 15 lat, odwiedził Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje w klasztorze Palpung i otrzymał od niego cały przekaz nauk Kagju oraz przekaz
wielkiego zbioru nauk samego Lodro Thaje, nazywanej Pięcioma Skarbnicami.
Następnie Piętnasty Karmapa podróżował po całym wschodnim Tybecie
w poszukiwaniu innych nauk i nauczycieli: Sakja, Ningma, Drukpa Kagju,
Szangpa Kagju oraz jego własnej linii, Karma Kagju. Można powiedzieć,
że Khakhjab Dordże w pełni uosabiał ducha jedności i otwartości, charakterystycznego dla ruchu rime. Rime wykraczał poza samą tolerancję
dla innych szkół buddyzmu. Aktywnie ochraniał mądrość, którą kultywowały różne tradycje. Pojawił się po stuleciach religijnych sporów,
które zagroziły istnieniu wielu szkół. Jednym z głównych priorytetów
ruchu była wymiana nauk pomiędzy nauczycielami różnych szkół,
gwarantująca ich kontynuację. Był zatem przejawem wzajemnej troski
o dobro wszystkich.
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Życie w Wielkim Obozie Karmapów
Przez trzysta lat Gjalłang Karmapowie przemieszczali się swobodnie po otwartych przestrzeniach Tybetu w towarzystwie wielkiej wędrownej wspólnoty medytujących nazywanej Wielkim
Obozem Karmapów, w języku tybetańskim: Karme Garcien. Karmapowie, od Czwartego do Dziewiątego, odwiedzali po drodze i zatrzymywali się w większych klasztorach Karma Kagju, ale większość
swego dorosłego życia spędzili w podróży, podążając tam, gdzie mieli sposobność pracować dla
dobra innych.
Dzięki niezwykle sprawnej organizacji Wielkiego Obozu mogli wyruszać w drogę lub zatrzymywać
się na każde życzenie, rozbijać obóz w miejscu, gdzie były sprzyjające warunki, lub kontynuować
podróż, gdy takich warunków nie mieli. Jednak w odróżnieniu od zwyczajnej karawany, o wyborze
miejsca postoju nie decydowało to, co oferowało ono wędrowcom. Ważniejsze było to, co wędrowcy
mogli zaoferować temu miejscu, gdyż głównym celem Wielkiego Obozu było przekazywanie dharmy,
gdziekolwiek napotykano ludzi gotowych ją przyjąć.
Podróżując z Gjalłangiem Karmapą – czcigodnym założycielem linii – mieszkańcy obozu kontynuowali systematyczne studia i praktykę medytacyjną. W najlepszych latach Wielki Obóz zawierał cały
ośrodek nauk studiów filozoficznych (po tybetańsku: siedra) oraz uniwersytet tantryczny (ngagpa
dratsang). Dodatkowo uczniowie, którym przykazano medytować w odosobnieniu, mogli to robić
także na terenie obozu. Oferowano im zakwaterowanie w przeznaczonych do tego celu jednoosobowych namiotach (po tybetańsku: ciog dra). W pewnym okresie w Wielkim Obozie rozbijano aż pięćset
takich namiotów. W tym samym czasie Karmapowie w swojej części obozowiska tworzyli liczne rozprawy filozoficzne i teskty do medytacji.
Nawiązując do mocno zakorzenionej tradycji koczowniczej, mieszkańcy obozu przemierzali doliny
i wysokie przełęcze Tybetu, niosąc ze sobą wszystko, czego potrzebowali. Nawet gdy sam Karmapa
gościł przez pewien czas w jakimś klasztorze, Wielki Obóz rozbijał się w pobliżu, by nie być ciężarem dla gospodarzy. Łatwość przemieszczania się i samowystarczalność obozu pozwalały też na dużą
dozę elastyczności i spontaniczności. Od czasów Siódmego Karmapy, który zapoczątkował Wielkie
Mynlam Kagju, to święto modlitw nie było przypisane jakiemuś konkretnemu miejscu. Obecnie
odbywa się corocznie w Bodhgai, ale wówczas organizowano je tam, gdzie obóz akurat dotarł
w czasie, gdy wypadało święto Mynlamu.
Wielki Obóz był nie tylko wielkim wędrownym klasztorem. Od każdej osoby, która dołączała do tej
społeczności, nawet gdy przypadała jej rola zwykłego tragarza, wymagano pewnej minimalnej praktyki buddyjskiej, takiej jak recytacja określonej liczby mantr. Mówiąc ogólnie, Wielki Obóz stał się
znany z tego, że przykłał wielką wagę do przestrzegania ustanowionych w nim reguł. Strzegło ich aż
trzydziestu mistrzów dyscypliny.
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Nadzwyczajne wydaje się to, że Wielki Obóz
wyeliminował ze swego jadłospisu mięso,
będące tradycyjnym pożywieniem nomadów
żyjących na płaskowyżu tybetańskim. Od czasu Czwartego Karmapy, który wprowadził tę
zasadę, do Dziesiątego Karmapy, który był
świadkiem całkowitego zniszczenia obozu,
wszyscy jego mieszkańcy byli wegetarianami.
Przez trzysta lat istniał nawet zakaz przynoszenia tam mięsa, dzięki czemu nazywano go
„dharmą białej zupy” – biały kolor wskazywał
na brak produktów mięsnych.

Wielki Obóz Karmapów uwieczniony na tance Ósmego Karmapy
z klasztoru Palpung we wschodnim Tybecie. Warto zwrócić
wagę na jednoosobowy namiot przeznaczony do odosobnień
medytacyjnych znajdujący się na lewym krańcu pola.

Sądząc po dziełach sztuki, jakie powstały w Wielkim Obozie, stwarzał on wspaniałą atmosferę, w której
mogła się rozwijać nieskrępowana twórczość. Linia Karma Kagju już od dawna przykładała wielką
wagę do rozwoju sztuki, ale Wielki Obóz wyjątkowo sprzyjał twórczej ekspresji. Oferował wędrowne
szkolenie artystyczne i tam właśnie narodziła się jedna z najważniejszych szkół malarstwa tybetańskiego, znana jako styl Obozu Karmapów, lub po tybetańsku karma gardri.
Mówiąc krótko, obóz ten kwitł przez trzy stulecia, stając się niezwykle żywym i płodnym ośrodkiem
sztuki, studiów i, co najważniejsze, urzeczywistnienia. Jego wyjątkowa formuła praktyki sięgała głęboko do tradycji Dakpo Kagju, łącząc głębokie wyrzeczenie i bodhiczyttę instrukcji Kadampy ze świeżością i spontanicznością praktyki mahamudry.
Wielki Obóz założył w XIV wieku Czwarty Karmapa Rolpe Dordże. Gdy liczba osób podążających za
nim i jego świtą z miejsca na miejsce zaczęła się znacznie powiększać, Karmapa wpadł na pomysł,
by nadać tej wspólnocie formę zorganizowanego obozu. Wielki Obóz najbardziej rozrósł się za życia
Siódmego Karmapy Ciedraka Gjatso, gdy liczył tysiące mieszkańców, natomiast Ósmy Karmapa Mikjo
Dordże go pomniejszył, dzieki czemu łatwiej było nim zarządzać. W XVII wieku, za czasów Dziesiątego
Karmapy, obóz zaatakowały wojska mongolskie, a jego mieszkańcy zostali wymordowani. Sam Karmapa zdołał ocalić życie, uciekając. Po tym tragicznym wydarzeniu kolejni Karmapowie większość życia
spędzali w swojej rezydencji w klasztorze Tsurpu.
Od zapoczątkowania przez Pierwszego Karmapę linii inkarnowanych lamów po dzisiejsze przekazy
nauk dharmy w internecie, ilekroć zastane metody nie nadążają za wymogami czasów, Karmapowie
konsekwentnie sięgają po nowe sposoby nawiązywania kontaktu z uczniami i dbania o nich. Przez
stulecia dzięki Wielkiemu Obozowi Karmapowie mogli docierać do ludzi – to dzięki niemu poszerzali
swoją działalność, wykraczając poza rozpościerający się przed nimi horyzont. Przemierzając bezkresne
przestrzenie, Wielki Obóz doskonale wyrażał najistotniejszą cechę Karmapów: nieograniczonej działalności dla dobra istot.
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Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa. Fot.: Shambhala Archives
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zesnasty Karmapa przeprowadził swych uczniów i szkołę przez najtragiczniejszy okres w historii zarówno
buddyzmu tybetańskiego, jak i własnej linii. Ten Karmapa urodził się na Wschodzie, a zmarł na Zachodzie.
Tymczasem zaś nie tylko przeniósł linię Karma Kagju na bezpieczny i stabilny ląd na wychodźstwie, lecz
także rozkrzewił nauki Buddy na żyznej ziemi odkrytej jeszcze dalej – w Europie i Ameryce. Z typową dla
Karmapów elastycznością, pozostawiając daleko za sobą tybetański dom, Jego Świątobliwość zdołał zasiać
nasiona dharmy, które wydały bogaty plon w jakże odmiennym klimacie umysłowości zachodniej.
Piętnastego dnia szóstego miesiąca tybetańskiego kalendarza księżycowego roku 1924 stanowcze zobowiązanie
służenia czującym istotom zaowocowało kolejnymi narodzinami Karmapy. Na miejsce swego szesnastego odrodzenia wybrał arystokratyczną rodzinę Athup z Khamu, wschodniego regionu Tybetu, gdzie przyszło na świat
wiele jego wcześniejszych inkarnacji.
Tymczasem Situ Rinpocze i Dziamgon Kongtrul Rinpocze, ogarnięci zapałem, by odnaleźć inkarnację swego
lamy – Piętnastego Karmapy – otworzyli list z przepowiednią, który powierzył on swemu sekretarzowi. List
ten miał ich doprowadzić do miejsca jego kolejnych narodzin. Faktycznie, znaleźli w nim opis otoczenia domu,
nazwisko rodziny Athup oraz dokładną datę urodzin:
piętnastego dnia szóstego miesiąca. Situ Rinpocze
i Dziamgon Rinpocze wysłali grupę poszukiwawczą,
która miała ustalić, czy tego dnia w tejże rodzinie
urodził się syn. Z chwilą gdy wysłannicy ujrzeli niezwykłe dziecko, ich misja została zakończona. Jedenasty Tai Situpa orzekł, że jest ono inkarnacją Piętnastego Karmapy, i poprosił o potwierdzenie tego
faktu Jego Świątobliwość Dalajlamę. Następnie Situ
Rinpocze intronizował siedmioletniego Gjalłanga
Karmapę w klasztorze Palpung, siedzibie linii Tai
Situpów. Wkrótce potem Karmapa wyruszył do środkowego Tybetu, by zamieszkać w klasztorze Tsurpu,
Świątobliwość Szesnasty Karmapa na zdjęciu ze swoim
swej głównej siedzibie, w której rezydował przez jakiś Jego
nauczycielem, Jego Eminencją Jedenastym Tai Situpą.
Fot.: Nik Douglas
czas każdy z poprzednich Karmapów.
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Jego Świątobliwość w Tybecie, podczas praktyk Sześciu Dharm Naropy. Zdjęcie udostępnione przez Naomi Levine
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Z Tsurpu Gjalłang Karmapa wyruszył w podróż do Lhasy, by złożyć wizytę Jego Świątobliwości Trzynastemu
Dalajlamie, który wykonał dla niego oficjalną ceremonię
symbo-licznego ścięcia włosów. Podczas ich pierwszego spotkania Karmapa miał na sobie Koronę Działania.
Zdjął ją z głowy, by złożyć Dalajlamie tradycyjne pokłony. Jednak gdy je złożył, Jego Świątobliwość Dalajlama
zapytał swego głównego ministra, dlaczego jego gość
nie zdjął drugiej czapki. Zdumiony minister odpowiedział, że Karmapa niczego na głowie już nie ma. Dalajlama wyjaśnił wówczas, że według niego Karmapa zdjął
jedną koronę, ale druga została na jego głowie, i wtedy
wszyscy zrozumieli, że Trzynasty Dalajlama był w stanie
zobaczyć Naturalnie Obecną Koronę Mądrości, noszoną
przez wszystkich Karmapów, którą mogą dostrzec tylko osoby o czystym widzeniu. W 1955 roku, w swym
kolejnym, czternastym odrodzeniu, Dalajlama odwiedził
w Tsurpu Szesnastego Karmapę, by wziąć udział w ceremonii Czarnej Korony.
W kolejnych latach Jego Świątobliwość Rangdziung Rigpe
Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa w Tybecie.
Dordże otrzymał tradycyjne dla Karmapów wykształcenie,
Fot.: Rodzina Drateng
odprawiał ceremonię Czarnej Korony i na nowo podjął się
zadania wspierania rozwoju duchowego istot. Przykłady tej działalności Karmapy możemy znaleźć w autobiografii Khenpo Tsultrima
Gjamtso Rinpoczego. Ta relacja ukazuje, w jaki sposób Jego Świątobliwość prowadził swoich uczniów.Tsultrim Gjamtso Rinpocze wykonywał praktyki medytacyjne, głównie ciod, w wielu jaskiniach i na cmentarzach znajdujących się wokół
Tsurpu. Gdy tylko poprosił sekretarza o prywatną audiencję u Karmapy, od razu
mu jej udzielono. Rinpocze tak opowiada o niej w swojej autobiografii:
„Jaka jest natura umysłu?” – zapytał mnie [Jego Świątobliwość Szesnasty
Karmapa]. W tym momencie mój umysł uwolnił się od myśli i przez krótką chwilę nie mogłem wydobyć z siebie ani słowa. W końcu odpowiedziałem: „Kiedy analizuję swój umysł, nie potrafię go
odnaleźć, ale gdy spoczywa, ma naturę przejrzystości”.
Karmapa zaśmiał się: „Tak, to jest to. Wszystkie obiekty są
nierozdzielnością przejawienia i pustości. Wszystkie stany psychiczne są nierozdzielnością przejrzystości i pustości. Wszystkie uczucia są nierozdzielnością szczęśliwości
i pustości. Tym właśnie naprawdę są, tak je postrzegaj”.
W następnej chwili dzięki błogosławieństwu guru myśli
ponownie opuściły mój umysł i siedziałem w milczeniu.
Wtedy on spojrzał na mnie i powiedział: „Tak praktykuj
w jaskini”.
Wróciłem zatem do swej praktyki w jaskini, wciąż rozmyślając nad znaczeniem tego, co Karmapa mi przekazał.

Szesnasty Gjalłang Karmapa w Tybecie.
Zdjęcie udostępnione przez ośrodek Kagju Samje Ling
w Szkocji.
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Zrodziło się we mnie silne przekonanie, że
choć słów powiedział niewiele, miały głębokie i rozległe znaczenie. Od tamtej pory
do dziś kontempluję te ustne pouczenia
o wielkiej głębi i doszedłem do wniosku,
że zawierają one najistotniejsze treści
wszystkich sutr i tantr.

Na wychodźstwie
Zdjęcie wykonane w klasztorze Palpung we wschodnim Tybecie
w roku 1939. Obecni są na nim kolejno od lewej do prawej: Drugi
Dziamgon Kongtrul Rinpocze, Czwarty Palpung Ongan Rinpocze, Drugi
Beru Khjence Rinpocze, Szesnasty Gjalłang Karmapa, Jedenasty Tai
Situpa oraz dwaj niezindentyfikowani lamowie. Fot.: Pim Willems

Pewne działania i słowa Jego Świątobliwości wskazują na to, że potrafił przewidzieć
nadejście dramatycznych dla Tybetańczyków wydarzeń. W wieku siedemnastu lat
napisał wiersz, który zawiera wersy opublikowane przez Michele Martin w Muzyce na
niebie:

Nie dziś, lecz w przyszłości zapadnie decyzja.
Sęp i ja wiemy, dokąd iść.
Sęp szybuje po bezkresie nieba,
A lud nie zostaje, lecz rusza do Indii.
Wiosną kukułka przybywa w gości.
Jesienią, gdy dojrzeje plon, wie, dokąd odejść:
Myśli tylko o podróży do wschodnich Indii.
Z niezwykłą zdolnością przewidywania, Karmapa zaczął się przygotowywać do
ucieczki z Tybetu z dużym wyprzedzeniem. Zanim nastąpiła inwazja chińskich
komunistów, przez piętnaście lat pielgrzymował do krajów, których gościnność
mogła zapewnić ciągłość buddyzmu tybetańskiego i linii Karma Kagju po tym,
gdy Tybetańczycy zostali zmuszeni do uchodźstwa. W 1944 roku Gjalłang Karmapa
odwiedził Bhutan, a następnie Nepal i Indie, gdzie nawiązał wiele ważnych kontaktów. W Sikkimie odżyła historyczna więź pomiędzy Karmapą a sikkimską rodziną królewską, sięgająca samych początków istnienia Karma Kagju. W tym samym
czasie Jego Świątobliwość troszczył się także o dobro tybetańskiego ludu. W 1954
roku towarzyszył Jego Świątobliwości Dalajlamie i wielu innym dostojnikom
podczas wizyty w Pekinie na zaproszenie rządu Chin.

Od lewej do prawej: Król Sikkimu kładzie kamień pod fundamenty nowego klasztoru Rumtek, rok 1964. Budowa klasztoru Rumtek
w Sikkimie. Powitanie kolekcji Kangjuru, kanonu nauk Buddy, w klasztorze Rumtek. Zdjęcia udostępnione przez Nika Douglasa.
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W późniejszym czasie, gdy chińska armia zaczęła siłą zajmować Tybet, Karmapa wciąż ochraniał swoich uczniów, tak jak
potrafią tylko wielcy mistrzowie. Jak relacjonuje Khenpo Karthar Rinpocze w „Dharmie z gór” wielkiego Karma Czagme, tom II:
Gdy uciekaliśmy przed chińską armią komunistyczną, strzelano do mnie z karabinu maszynowego. Aby przeżyć, modliłem
się: „Karmapa khjeno, Karmapa khjeno” i biegnąc, wyobrażałem sobie, że Karmapa osłania moje plecy. Uszedłem
z życiem, nie trafiła mnie żadna kula. Miesiąc później, gdy
dotarłem do środkowego Tybetu i Tsurpu, gdzie Jego Świątobliwość wciąż jeszcze mieszkał przed opuszczeniem kraju,
kilkoro z nas przyjął na audiencji, podczas której powiedział:
„Bardzo się cieszę, że wszystkim wam się udało bezpiecznie
umknąć żołnierzom, ale chciałbym niektórym z was przypomnieć, że swego guru powinno się wizualizować nad głową,
a nie na plecach jak jakąś pelerynę”.
W roku 1959, gdy jego uczniowie zaczęli nalegać, by przeniósł
się w bezpieczne miejsce, Jego Świątobliwość uznał, że nadszedł czas opuścić Tybet. Po dwudziestu jeden dniach podróJego Świątobliwość odprawia ceremonię Czarnej
ży dotarł z grupą 160 uczniów do Bhutanu, gdzie został ciepło
Korony w Delhi dla uciekinierów z Tybetu podczas
przywitany przez członków bhutańskiego rządu. Po rozmopierwszych lat wychodźstwa. Zdjęcie udostępnione
przez Nika Douglasa.
wach z rządem Indii i rozważeniu, które miejsce najlepiej
się nadaje na nową siedzibę, podjęto decyzję, że Karmapa stworzy nowy dom dla swojej linii w Sikkimie, którego król ponawiał gorące zaproszenia. Mogąc wybrać teren pod budowę siedziby w obrębie tego małego
królestwa, Jego Świątobliwość postanowił osiąść w klasztorze Rumtek, założonym
w XVI wieku przez Dziewiątego Karmapę, Łangciuka Dordże.
Jego zabudowania popadły już w ruinę, a całą okolicę porastała gęsta dżungla.
Premier Indii Działaharlal Nehru szczodrze zaoferował pełne wsparcie rządu
przy odbudowie. Po przekazaniu ziemi i dodatkowych funduszy przez sikkimską
rodzinę królewską w 1962 roku rozpoczęto prace nad oczyszczaniem terenu z zarośli i wznoszeniem nowych budynków. Brało w tym udział 108 mnichów i świeckich, którzy
pracowali po 10 godzin dziennie. W 1966 roku Jego Świątobliwość wprowadził się do nowych pokoi Rumteku, nazywanego odtąd Osią Koła Dharmy (Dharmachakra Centre),
i klasztorne życie mogło się rozpocząć na nowo.
W latach 60. i 70. ważną częścią działalności Gjalłanga Karmapy było kształcenie czterech największych dzierżycieli
linii Karma Kagju: Szamara Rinpoczego, Tai Situ Rinpoczego,
Goszira Gjaltsaba Rinpoczego i Dziamgona Kongtrula Rinpoczego. Wszyscy czterej rozpoczęli w tym czasie swoją naukę,
którą Karmapa osobiście prowadził dla nich, jak również dla
reszty klasztornej wspólnoty.

Jego Świątobliwość Czternasty Dalajlama i Jego
Świątobliwość Szesnasty Karmapa podczas
konferencji w Dardżelingu w Indiach, rok
973/74. KTD Archives
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Jego Świątobliwość przykładał wielką wagę do
utrzymywania dyscypliny i ścisłego przestrzegania ślubowań mnisich. By wesprzeć w tym swoich
podopiecznych, ustanowił nietypowy zwyczaj.
Każdego wieczoru wszyscy mnisi się zbierali, aby
szczegółowo omówić i ocenić zachowanie każdego z nich. Jego Świątobliwość sam przewodniczył tym nocnym sesjom, nazywanym saldep, co
znaczyło, że nauki są udzielane w formie przypomnienia tego, co jest już znane. Przez godzinę lub
dwie każdy miał nie tylko prawo głośno mówić
o wszelkich naruszeniach klasztornej dyscypliJego Świątobliwość podczas pudży w Rumteku około roku
ny, których sam się dopuścił lub które zauważył
1975. Na zdjęciu widać także Szamara Rinpocze, Situ Rinpocze,
u innych, ale był do tego usilnie zachęcany. PanoDziamgona Kongtrula Rinpocze i Gjaltsaba Rinpocze. KTD
Archives
wała przy tym demokratyczna zasada, iż zwyczajny mnich mógł wytknąć uchybienia nawet
najwyższym w hierarchii lamom. Ta praktyka
przypominała nauczanie mnichów prowadzone przez samego Buddę, podczas którego przyznawanie się do wszelkich swoich uchybień i ich korygowanie odbywało się
w podobny sposób – na forum publicznym.
W pierwszych latach życia w Rumteku takie sesje odbywały się codziennie, później trzy razy w miesiącu. Pod uważnym okiem Jego Świątobliwości klasztor stał się
znany z przestrzegania ścisłej dyscypliny. W efekcie zyskał
powszechny szacunek miejscowej indyjskiej i sikkimskiej
społeczności.

Na Zachód
Oprócz nadania kierunku nowo tworzonym strukturom
buddyzmu tybetańskiego na wychodźstwie, ważnym dokonaniem Szesnastego Karmapy było zaszczepienie dharmy
w krajach Zachodu.

Z Ciogjamem Trungpą Rinpocze (po lewej)
i Akongiem Rinpocze (po prawej), których Gjalłang
Karmapa wysłał na naukę języka angielskiego
a następnie na Zachód. Przygotowali oni jego
pierwsze wizyty w Stanach Zjednoczonych
i Europie. Fot.: London Buddhist Society
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W latach 60. i wczesnych 70. Jego Świątobliwość nawiązał
wiele kontaktów z uczniami z Zachodu, którzy odwiedzali go
w Indiach. Zaś w połowie lat 70., gdy tybetańska wspólnota
Kagju osiadła na dobre w Sikkimie, na nich przede wszystkim
skupił swoją uwagę. Karmapa odbył swoją pierwszą podróż
na Zachód w roku 1974, odwiedzając Stany Zjednoczone,
Kanadę i Europę. Rok później wybrał się do Rzymu na spotkanie z papieżem Pawłem VI. Podczas kolejnej, dużo dłuższej wyprawy w latach 1976–1977 spotkał się z innym przywódcami religijnymi oraz ważnymi osobistościami ówczesnej
polityki i kultury.
Podczas wielu publicznych wystąpień na Zachodzie odprawiał ceremonię Czarnej Korony i udzialał tantrycznych
przekazów. Dzięki temu Jego Świątobliwość nawiązał silne

Szesnasty Gjalłang Karmapa
dharmiczne związki z wielką liczbą osób, które
gromadziły się przy tej okazji. Prywatnie przekazał ustne pouczenia wielu uczniom, którzy potrzebowali jego rady, osobiście dbając
o ich praktykę medytacyjną. Tym sposobem
przyciągał ku sobie nowych uczniów, którzy
poszukiwali duchowej ścieżki, a jednocześnie
pomagał dojrzewać tym umysłom, które były
gotowe do poważnego praktykowania dharmy.
Jego Świątobliwość stosował tysiące różnych
metod, by zebrać grono swoich uczniów i pomagać im w duchowym rozwoju. Pewnego
Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa na spotkaniu
dnia podczas odwiedzin w Samje Ling, ośrodku
z papieżem Pawłem VI w Watykanie, Rzym, 1975 rok. Akong
dharmy wybudowanym w Szkocji, udzielał nauk
Rinpocze stoi za Karmapą. KTD Archives
w miejscowym ratuszu. W pewnym momencie do
środka wleciał motyl. Karmapa skierował na niego wzrok i aż do końca wykładu
motyl unosił się nad jego głową. Gdy Jego Świątobliwość wstał i wyszedł, motyl
również wyleciał. Kiedy słuchacze późnym wieczorem wyszli na zewnątrz, ujrzeli
tęczę okalającą wznoszący się na niebie księżyc. Był to widoczny dla wszystkich
subtelny przejaw wewnętrznych przymiotów Karmapy. Gdy Jego Świątobliwość
przebywał w Tybecie, powstawanie tego rodzaju, a nawet jeszcze bardziej niezwykłych zjawisk, w jego obecności było dość powszechne. Jednak na ludziach
Zachodu, sceptycznych wobec widocznych przejawów
nadzwyczajnych mocy, wywierały dużo większe wrażenie.
Jego Świątobliwość odwiedzał kraje Zachodu w latach
1974–1981, gdy tybetańscy lamowie wciąż byli tam rzadkością, dużo wcześniej zanim przyznanie Dalajlamie
Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1989 sprawiło, że Tybet
pojawił się na kulturalnej mapie świata. Często mieszkańcy Zachodu nie wiedzieli, co myśleć o tej szczególnej
osobie, która w Tybetańczykach wzbudzała wielką cześć
i szacunek, a wśród nich przechadzała się z taką swobodą
i radością. Samą swoją obecnością i każdym gestem Szesnasty Gjalłang Karmapa przemawiał prosto do serc i umysłów wszystkich, których spotkał – za życia, jak również
podczas swego niezwykłego umierania.

Ostatnie dni
Ogólnie uważa się, oświecone działanie buddów przybiera przede wszystkim formę mowy – podczas publicznych wykładów, ustnych wyjaśnień i bezpośrednich
pouczeń. Jego Świątobliwość z pewnością nauczał, stosując każdy z tych trzech sposobów, ale jego szczególną cechą było oddziaływanie na innych poprzez ciało
i umysł.

Gjalłang Karmapa udziela indywidualnych
błogosławieństw po abhiszece Czenrezika w Boulder,
Kolorado, Stany Zjednoczone, rok 1977. Fot.: George
Holmes, Shambhala Archives
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Podczas trzeciej wizyty w Stanach Zjednoczonych w roku 1980 Szesnasty
Karmapa pobłogosławił teren pod budowę świątyni jego głównej siedziby,
KTD, którą wzniesiono w Woodstock. Naczynia widoczne na zdjęciu
umieszczono w fundamentach budynku. Towarzyszą mu od lewej do
prawej: Bardor Rinpocze, Ponlop Rinpocze, Tenzin Cienji, mistrz rytuału
Ciepyn Gesze oraz Dziamgon Kongtrul Rinpocze. KTD Archives

Tenga Rinpocze asystuje Jego Świątobliwości, USA, rok 1974.

Jego Świątobliwość zwiedza Disneyland, Stany
Zjednoczone, rok 1976. Shambhala Archives

Jego Świątobliwość podczas przyjęcia zorganizowanego
przez Kongres Stanów Zjednoczonych wraz z Czogjamem
Trungpą Rinpocze i senatorem Pellem, Waszyngton DC,
rok 1980. Shambhala Archives

Czogjam Trungpa Rinpocze wita Karmapę
w Instytucie Naropy, Boulder, Kolorado,
rok 1977. Shambhala Archives

Jego Świątobliwość w Rocky Mountain Dharma Centre, Kolorado, lata 70. Shambhala Archives
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Gdy Szesnasty Karmapa zbliżał się do kresu życia,
na miejsce swej śmierci wybrał Stany Zjednoczone Ameryki. Tym samym wykorzystał swoją chorobę, by udzielić zarówno zachodnim uczniom,
jak i niebuddyjskiemu personelowi medycznemu
wspaniałego i głęboko poruszającego przekazu.
Główny lekarz, który opiekował się Jego Świątobliwością, doktor Mitchell Levy, spisał wydarzenia,
które towarzyszyły jego odejściu, próbując w jakiś
logiczny sposób pogodzić to, co było możliwe z naukowego punktu widzenia, z namacalnymi świadectwami, których świad-kiem stał się cały personel szpitala. Poniższe cytaty zostały zaczerpnięte
z tego raportu, opublikowanego później w Tajemnicach wadżra-świata Reginalda Raya. Lekarz tak relacjonuje pierwszą rozmowę ze swoim „pacjentem”,
Gjalłangiem Karmapą:

Odwiedziny w parku w Honolulu, Hawaje, rok 1977. KTD
Archives

Na zakończenie [Jego Świątobliwość] powiedział: „Jest jedna ważna rzecz, którą musisz
zrozumieć. Jeżeli będę tu nadal potrzebny, by nauczać czujące istoty, jeżeli nadal będę miał
tu coś do zrobienia, wówczas żadna choroba nie będzie w stanie mi przeszkodzić. A jeśli
nie będzie już potrzeby, abym nauczał istoty, to choćbyś mnie przywiązał, nie pozostanę
na tej ziemi”. W taki interesujący sposób przedstawił mi się mój nowy pacjent...
Ludzie w szpitalu – zarówno personel, jak i przychodzący w odwiedziny goście – byli pod
jego ogromnym wrażeniem. Większość z nich to chrześcijanie, którzy o buddyzmie nie
mieli bladego pojęcie, ale bez wahania nazywali go Jego Świątobliwością. Nigdy nikt nie
powiedział Karmapa, zawsze tylko Jego Świątobliwość. Osoby z personelu nie mogły przestać mówić o jego współczuciu i o tym, jaki życzliwy się wydawał. Po czterech czy pięciu
dniach chirurg – chrześcijanin z Filipin – wciąż mi powtarzał: „Wiesz, Jego Świątobliwość
nie jest zwyczajnym człowiekiem. On naprawdę nie sprawia wrażenia zwyczajnej osoby”.
Po prostu siła jego woli i samej obecności była tak zniewalająca, że każdy jej ulegał.
(...) wcześniej tego dnia, w którym właściwie umarł, monitor zaczął rejestrować zmiany. Praca serca osłabła. Wiedzieliśmy i chirurg wiedział, że nadchodzi nieuniknione (...).
Wtedy jego serce zatrzymało się na jakieś dziesięć sekund.
Podjęliśmy reanimację, ale pojawił się problem z niskim
ciśnieniem, które doprowadziliśmy do normy. Potem przez
dwadzieścia pięć lub trzydzieści minut był stabilny, ale
wszystko wyglądało tak, jakby doznał ataku serca.
Wtedy jego ciśnienie nagle gwałtownie spadło. Nie mogliśmy
go ustablilizować żadnymi lekami. Pracowaliśmy nadal,
podając mu kolejne leki, ale jego serce znowu przestało bić.
Zaczęliśmy więc masaż klatki piersiowej, ale w którymś
momencie dotarło do mnie, że to się już stało. Jego serce
umierało na naszych oczach, na ekranie monitora. Pomyślałem jednak, że musimy pokazać naszą rzetelność, zapew-

Szesnasty Gjalłang Karmapa wraz z Trzecim Dziamgonem
Kongtrulem, jednym z uczniów serca. Fotografia
udostępniona przez ośrodek Kagju Samje Ling.
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Fotografia ze zbiorów ośrodka Kagju Samje Ling w Szkocji

nić o niej Rinpoczów. Więc reanimowałem go nadal
przez jakieś czterdzieści pięć minut, dużo dłużej, niż
robię to zazwyczaj. W końcu wstrzyknąłem do serca
dwie ampułki epinefryny i adrenaliny – bez żadnego efektu. Wapno. Żadnej reakcji. W tym momencie skończyliśmy, poddaliśmy się. Wyszedłem, by
zadzwonić do Trungpy Rinpoczego i powiedzieć
mu, że Jego Świątobliwość nie żyje. Potem wróciłem
do sali, z której wszyscy zaczęli już wychodzić. Jego
Świątobliwość leżał tak już jakieś piętnaście minut
i zaczęliśmy wyjmować rurkę intubacyjną. Wtedy...
nagle dostrzegłem, że jego monitor pokazuje ciśnienie krwi 140 na 80. W pierwszej chwili krzyknąłem:
„Kto oparł się o ciśnieniomierz?”, bo wiedziałem, że
to urządzenie mogło tak reagować, gdy ktoś na nie
naciskał... inaczej byłoby to niemożliwe.
W tym momencie pielęgniarka dosłownie krzyknęła:
„On ma dobre ciśnienie, puls jest dobry!”.

Puls Jego Świątobliwości wynosił 80, a ciśnienie krwi 140 na 80 i w tym momencie w tej
sali myślałem, że zemdleję. Nikt nie powiedział ani słowa. To była chwila szoku: „To
niemożliwe. To nie jest możliwe”. Wiele już przeżyliśmy z Jego Świątobliwością, ale to
z pewnością była najbardziej niezwykła rzecz, jaką widziałem w życiu... To nie był po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności. To się stało godzinę po tym, jak jego serce przestało bić,
i piętnaście minut po tym, jak my przestaliśmy go reanimować...
Będąc wtedy w tej sali, miałem wrażenie, że Jego Świątobliwość powrócił, żeby jeszcze raz
sprawdzić, czy to ciało może nadal być oparciem dla jego świadomości. Tak jakby samą
siłą woli sprawił, że ponownie zaczęło funkcjonować. Oczywiście, to jest tylko wrażenie
prostego człowieka jak ja, ale wówczas tak właśnie to czuliśmy.
Zaraz potem chirurg zbadał go i powiedział: „On jest ciepły. On jest ciepły”. Pielęgniarki
dodały tylko: „Jest nadal ciepły?”. Po tym, co się stało, przyjęli to po prostu do wiadomości.
Bez względu na to, jak bardzo to wszystko kłóciło się z ich wiedzą medyczną, wierzeniami
i przekonaniami związanymi z ich własną religią, w tym momencie zaakceptowanie tego,
co faktycznie się zdarzyło, nie sprawiało im żadnej trudności.
Jego Świątobliwość przebywał dalej w szpitalu, medytując przez trzy dni, a potem
odszedł, by przeistoczyć się w kolejne odrodzenie jako Siedemnasty Karmapa.
To, że postanowił umrzeć na oczach swojego otoczenia w chicagowskim szpitalu,
było przejawem jego wielkiej mądrości i olbrzymiej życzliwości wobec uczniów
z Zachodu. Mistrzowie o tak wielkim jak Karmapa urzeczywistnieniu, nawet gdy
ich ciało przestaje funkcjonować, ukazują zewnętrzne oznaki tego, że umysł trwa
w medytacji, panując nad okresem przejściowym przed następnym wcieleniem.
W klasztorach tybetańskich zwyczajowo pozwala się ludziom odwiedzać mistrzów
w tym czasie, gdy przebywają w pośmiertnym stanie medytacyjnym, a ciało pozostaje miękkie i pachnące. Zobaczenie tego, co można osiągnąć dzięki sumiennej
praktyce medytacyjnej, wzmacnia wiarę odwiedzających oraz demistyfikuje sam
proces śmierci.

88

Szesnasty Gjalłang Karmapa
Większość ludzi Zachodu na myśl o śmierci czuje strach i przerażenie, postrzeganie jej jako wielkiej szansy przekracza wszelkie wyobrażenia. Ale w czasie, kiedy
zwyczajna osoba czułaby bezradność i ból, Jego Świątobliwość skupiał swą uwagę
na lekarzach, pielęgniarkach i odwiedzających go osobach, kompletnie lekceważąc
słabnącą kondycję swojego ciała. Gjalłang Karmapa pozostał w szpitalu do końca,
a jego ciepło i radość przynosiły ulgę sterylnemu, klinicznemu otoczeniu – będąc
żywym przykładem buddyjskiej prawdy, że to nie ciało czy warunki zewnętrzne,
lecz umysł decyduje o jakości naszych doświadczeń. Uobecniając nauki Buddy
nawet podczas ostatniego oddechu, Szesnasty Karmapa był w każdym calu tak
niezwykły podczas śmierci, jak za życia.

20 grudnia 1980 roku, po tym jak synowie serca i ważni dzierżyciele linii wykonali ceremonię
pogrzebową, uczniowie z całego świata przybyli, by przekazać ostanie wyraży szacunku i oddania
podczas kremacji Szesnastego Gjalłanga Karmapy. Fot.: Eleanor Mannika
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Szesnasty Gjalłang Karmapa

Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa. Fot.: KTD Archives
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Jak wielu poprzednich Karmapów, Szesnasty Karmapa napisał list wskazujący miejce swych kolejnych narodzin i powierzył
go jednemu z najbliższych uczniów. Przez wiele wieków Karmapowie pozostawiali takie wskazówki, by ułatwić uczniom
odnalezienie swego następnego wcielenia. W ten sposób, w każdym kolejnym życiu, dotrzymują obietnicy nieprzerwanego
dbania o uczniów i nauki linii Karma Kagju, założonej przez Pierwszego Karmapę.
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8 Proces rozpoznania
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yjątkowość Karmapy polega nie tylko na tym, że zapoczątkował pierwszą linię inkarnowanych lamów,
lecz także na tym, że w świadomy sposób prowadzi swoich uczniów do miejsca kolejnego odrodzenia.
Przez ostatnie 900 lat, odkąd Dusum Khjenpa zainicjował tę tradycję, wielu innych wielkich mistrzów
również zaczęło się świadomie odradzać. Są rozpoznawani przez swoich uczniów i mogą kontynuować pracę
rozpoczętą w poprzednim życiu. Wiele z tych linii inkarnacji istnieje do dziś, ale też wiele po kilku pokoleniach
zanikło, gdyż ich uczniowie i zarządcy klasztoru (tyb.: ladrang) nie zdołali rozpoznać kolejnego wcielenia swego
lamy.
Przetrwanie wszelkich instytucji społecznych — włączając linie inkarnacji — zależy od sprawnych mechanizmów,
które chronią je przed obumarciem. Choć świadomy powrót Karmapy na ten świat jest głównym warunkiem
ciągłości jego linii, istotne jest także to, aby jego uczniowie potrafili bezbłędnie rozpoznać jego nowo narodzone
wcielenie. Współczucie nakazuje lamom powrót do miejsca, które jego uczniowie mogą zlokalizować; oddanie
nakazuje uczniom szukać niestrudzenie, aż odnajdą inkarnację swego lamy. Tam gdzie współczucie łączy się
z oddaniem, Karmapowie używają swej głębokiej mądrości i zręcznych metod, by zbudować pomost łączący
brzegi dwóch żywotów.
Jednym z tych umiejętnych sposobów jest praktyka
— zainicjowana przez samego Dusuma Khjenpę —
pozostawiana instrukcji pozwalających odnaleźć
miejsce urodzenia następnego Karmapy. Takie wskazówki zazwyczaj powierza się opiece bliskiego ucznia
lub czasami zaufanego pomocnika. Dla przykładu,
Piętnasty Karmapa zapisał je w liście i przekazał swojemu pomocnikowi w amulecie ochronnym. List zawierał nie tylko datę kolejnych narodzin, lecz także opis
domu i nazwisko rodziny, w której miał się odrodzić.
Choć nie wszyscy Karmapowie pozostawiali dokładne wskazówki, to gdy tak się dzieje, przepowiednia
staje się niezbitym dowodem niezwykłych mocy Karmapy.

Głaz w pobliżu Kampo Nenang, na którym tybetańska litera A,
czerwona u dołu, ukazuje się za każdym razem, gdy przychodzi
na świat nowa inkarnacja Karmapy. Fot.: Rokpa
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Kto rozpoznawał Karmapów
Karmapa

rozpoznany przez

Drugi Karmapa (1206–1283)

Pomdrakpa (1170–1249)

Trzeci Karmapa (1284–1339)

Drubtop Ugjenpa (mistrz tradycji Drukpa Kagju)

Czwarty Karmapa (1340–1383)

Formalny proces rozpoznania został pominięty.
Główny nauczyciel: Gjalła Jungtonpa

Piąty Karmapa (1384–1415)

Wstępnego rozpoznania dokonał Lopyn Guji Gunkpa Rinczen Pal
(bliski uczeń Czwartego Karmapy). Rozpoznanie potwierdził Drugi
Szamar Rinpocze (Khacie Łangpo; 1350-1405).

Szósty Karmapa (1416–1452)

Wstępnego rozpoznania dokonał Ngympa Dziadrel (ur. 1370) bliski
uczeń Piątego Karmapy). Oficjalnego rozpoznania i intronizacji
dokonał Trzeci Szamar Rinpocze (Ciepel Jeszie; 1406–1452).

Siódmy Karmapa (1454–1506)

Pierwszy Gjaltsab Rinpocze (Paldzior Dondrup; 1424–1486)

Ósmy Karmapa (1507–1554)

Drugi Gjaltsab Rinpocze – (Taszi Namgjal; 1487–1515)
i Trzeci Situ Rinpocze (Taszi Paldzior; ?– ok. 1512)

Dziewiąty Karmapa (1556–1603)

Piąty Szamar Rinpocze (Kynciok Jenlak; 1525–1583) a Czwarty Situ 		
Rinpocze (Ciekji Gocia; ?–1561) przewodniczył poszukiwaniom.

Dziesiąty Karmapa (1604–1674)

Szósty Szamar Rinpocze (Ciekji Łangciuk; 1584–1630)

Jedenasty Karmapa (1676–1702)

Szósty Gjaltsab Rinpocze (Norbu Sangpo; 1659–1698)
i Siódmy Szamar Rinpocze (Jeszie Njingpo; 1631–1694)

Dwunasty Karmapa (1703–1732)

Rozpoznania dokonał Terton Jonge Mingjur Dordże (ważny mistrz,
dzierżyciel tradycji Ningma,1628/41–1708). Intronizacji dokonał
Ósmy Szamar Rinpocze (Ciekji Dyndrup; 1695-1732)

Trzynasty Karmapa (1733–1797)

Siódmy Gjaltsab Rinpocze (Kynciok Yser, 1699–1766)

Czternasty Karmapa (1798–1868)

Ósmy Gjalłang Drukpa (Ciekji Nangła, 1768–1822 – główny mistrz 		
szkoły Drukpa Kagju)

Piętnasty Karmapa (1871–1922)

Rozpoznania dokonał Dziewiąty Gjalłang Drukpa (Mingjur Łangi 		
Gjalpo, 1823–1883 – główny mistrz szkoły Drukpa Kagju) opierając się
na potwierdzeniach Dziamgona Kongtrula (Lodro Thaje, 1813–1899),
Dziamjanga Khjentse Łangpo (mistrza szkoły Sakja, 1820–1892) oraz 		
Ciegjura Lingpy (mistrza szkoły Ningma, 1829–1870)

Szesnasty Karmapa (1924–1981)

Jedenasty Situ Rinpocze (Pema Łangciuk Gjalpo, 1886–1952)

Rozpoznanie Ogjena Trinle Dordże Dwunasty Situ Rinpocze (ur. 1954) i Dwunasty Gjaltsab Rinpocze
jako Siedemnastego Karmapę
(ur. 1954). Rozpoznanie oparto na liście z przepowiednią wstępnie
(ur. 1985)
zaakceptowanym przez Situ Rinpoczego, Gjaltsaba Rinpoczego,
Dziamgona Kongtrula Rinpoczego (1954–1992) a także Szamara
Rinpoczego (z linii Taszi Tsepa, 1952-2014).
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Proces rozpoznania
Innym sposobem, który stosują Karmapowie, by pomóc uczniom w poszukiwaniu
kolejnej inkarnacji, są tak zwane czyny pośmiertne, po tybetańsku nam thar
bardoma — niezwykłe znaki, które pojawiają się w czasie pomiędzy odejściem
Karmapy a jego następnymi narodzinami. To, że Karmapowie potrafią wskazać
nie tylko miejsce swego odrodzenia, lecz także opisać okoliczności towarzyszące
przejściu z jednego życia do drugiego, świadczy o tym, że mogą zapanować nad
procesem śmierci i narodzin. Ponadto potwierdza to szczególną cechę od dawna
przypisywaną Karmapie, że ma on szczególną zdolność polegającą na widzeniu
przyszłości i przeszłości tak samo jak teraźniejszości.
Karmapowie nie zawsze pozostawiali tak jednoznaczne wskazówki jak list
z przepowiednią. Gdy nie było takiego listu, najważniejsi uczniowie konsultowali
się z sobą, szukając słów przepowiedni w osobistej korespondencji, którą otrzymali od poprzedniego Karmapy, lub w pieśniach urzeczywistnienia (tyb.: gur) czy
innych formach stworzonej przez niego poezji. Uczniowie mogą też brać pod
uwagę prorocze słowa wypowiedziane przez Karmapę w ich obecności, szukać
wskazówek w swoich snach lub innych znakach.
W Tybecie panuje powszechne przekonanie, że Karmapowie „rozpoznają się
sami”. Nie tylko więc pozostawiają wskazówki dotyczące swoich kolejnych
narodzin, ale często „rozpoznają się sami” we wczesnym dzieciństwie, wyraźnie
odsłaniając swoją tożsamość innym. Dla przykładu, w wieku trzech lat Czwarty
Karmapa Rolpe Dordże obwieścił swojej matce: „Jestem inkarnacją Karmy Paksziego. Będę miał wielu uczniów”. Matka spytała: „Skoro jesteś inkarnacją Karmy Paksziego, czy nie powinieneś też być Rangdziungiem Dordże [Trzecim Karmapą]?”. Chłopiec odpowiedział spokojnie: „Oni są nierodzielni”. Za życia Rolpe
Dordże panowała tak powszechna pewność co do jego tożsamości, że wszelki
formalny proces rozpoznania okazał się zbędny. Przez wszystkich był on bezsprzecznie uznawany za Czwartego Karmapę.
Cały proces odnajdywania nowego Karmapy dostosowywał się do zmiennych
warunków historycznych i jest działaniem zespołowym. Często odbywa się to
tak, że jedna lub kilka osób rozpoczyna wstępne poszukiwania i dokonuje rozpoznania. Inne osoby mogą potwierdzić to rozpoznanie w oficjalnej formie,
a potem jeszcze inne odprawiają ceremonię intronizacji. Czasami trudno jest
więc wskazać jedną osobę, która „rozpoznała” wcielenie Karmapy. Pokazuje to,
jaką wagę przywiązuje się do zebrania wielu opinii, co w rezultacie gwarantuje
nie tylko wybór właściwej osoby — pokazuje też, że harmonia w linii Kagju jest
niezwykle istotna dla zapewnienia jej ciągłości.
Jak przedstawia tabela na stronie obok, zadanie rozpoznania Karmapy nie jest
przypisane jednemu mistrzowi linii Karma Kagju. Wręcz przeciwnie, w wielu
przypadkach głęboko urzeczywistnieni lamowie innych tradycji buddyzmu
tybetańskiego odgrywali kluczową rolę nie tylko w odnalezieniu, lecz także
formalnym rozpoznaniu Karmapy. Lama Urgjenpa — dzierżyciel linii Drukpa
Kagju — dokonał formalnego rozpoznania Trzeciego Karmapy, który pojedynczy
akt świadomej reinkarnacji przekształcił w nieprzerwaną linię odrodzeń.
Dwukrotnie zadanie rozpoznania Karmapy przypadło w udziale Drukcienowi
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Rinpocze, głównemu mistrzowi szkoły Drukpa Kagju. W innych przypadkach także mistrzowie tradycji Sakja i Ningma odegrali ważną rolę w tym procesie.
Zazwyczaj rozpoznania Karmapy podejmuje się ta osoba lub osoby, które poprzedni
Karmapa przed odejściem oficjalnie mianował swymi regentami. Jeśli Karmapa
nie wyznaczył nikomu takiej roli w jawny sposób, obowiązek odnalezienia kolejnej
inkarnacji spoczywał na tych jego bliskich uczniach, którym za życia przekazał
nauki swej linii. Dawanie pierwszeństwa bliskim uczniom w procesie odnalezienia
i identyfikacji często przeważało nad innymi względami. W ten sposób oddanie
najlbiższych uczniów łączyło się ze współczuciem lamy, doprowadzając do ich
ponownego spotkania.

Przypadek Mikjo Dordże
Gdy tradycyjne procedury są pomijane, może dojść do nieporozumień i zniszczenia
harmonii wśród uczniów. W 900-letniej historii Karmapów doszło kilka razy do
sytuacji, gdy różne ugrupowania zaproponowały różnych kandydatów. W rezultacie przez pewien czas panowała niepewność, aż do chwili, gdy główni lamowie
linii zbierali się i wspólnie oceniali kandydatów w otwarty i życzliwy sposób. To
właśnie zdarzyło się podczas identyfikacji Ósmego Karmapy Mikjo Dordże. Dwóch
rokujących nadzieję chłopców — jeden ze wschodniego Tybetu, drugi z zachodniego — zostało wstępnie zaproponowanych przez dwie grupy uczniów.
Nie ma takiej możliwości, aby dwie inkarnacje Karmapy istniały w tym samym
czasie, gdyż jest on istotą niepodzielną. Jak wyjaśniał w swych rozprawach Budda
Siakjamuni, każda istota posiada osobny strumień świadomości, który przenosi się
z życia na życie. Ten pojedynczy strumień świadomości nigdy nie rozdziela się na
dwie lub więcej istot, podobnie jak świadomość kilku istot nie może połączyć się
w jedną. Również w przypadku Karmapy w czasie kolejnych inkarnacji świado-mość wędruje z jednego ciała do drugiego jako pojedynczy strumień.
Nie było takiego przypadku w linii Karmapy, ale w trakcie odrodzeń innych
mistrzów zdarza się, że pojawiają się oni w formie kilku oficjalnie potwierdzonych
emanacji żyjących na świecie w tym samym czasie. Świadomość lamy odradza
się wówczas w jednym ciele, nazywanym inkarnacją lub wcieleniem (tyb.: ku kje).
Mając to ciało za podstawę (tyb.: trul szi), lama tworzy emanacje (tyb.: trul łe ku),
które nie mają oddzielnej świadomości, są to raczej kolejne ciała zrodzone z tej
samej świadomości. Zatem również w takich sytuacjach istnieje pojedyncze ciało,
które jest główną inkarnacją oraz źródłem wszelkich emanacji. Choć jeden lama
może dać początek wielu emanacjom, ma tylko jedną inkarnację i jeden strumień
świadomości. Dlatego należało całkowicie się upewnić, który z chłopców był
autentyczną — i jedyną — inkarnacją Siódmego Karmapy.
W relacjach między wysokimi rangą lamami linii, wychowanymi przez Siódmego
Karmapę, panowały wzajemny szacunek i harmonia, co pozwoliło rozwiać
wszelkie wątpliwości. Nie nastawiając się stronniczo do żadnego z kandydatów ani nie przywiązując do tego co „moje”, Gjaltsab Rinpocze pojechał spotkać
się z kandydatem zaproponowanym przez Situ Rinpoczego i samo przebywanie
w obecności chłopca wystarczyło, by zyskał pewność, że jest on faktycznie
jego lamą — Karmapą. Aby jednak rozwiać niepewność innych, Situ Rinpocze
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i Gjaltsab Rinpocze opracowali pewne sprawdziany tegoż kandydata, które później stosowano do rozpoznawania innych inkarnacji, między innymi Dalajlamy.
Po rozpoznaniu właściwego kandydata i jego intronizacji, sprawa była zamknięta. Wreszcie nieograniczona działalność Ósmego Karmapy wielkiego człowieka
i jednego z najwybitniejszych myślicieli Tybetu — ostatecznie potwierdziła, że
chłopiec rozpoznany przez Gjaltsaba Rinpoczego i Situ Rinpoczego faktycznie
był Karmapą. Drugi chłopiec z czasem został uznany za inkarnację innego lamy.

Po odejściu Szesnastego Karmapy
Za życia pierwszych szesnastu Karmapów podstawowe zasady rozpoznawania
inkarnacji były przestrzegane. To dawało gwarancję, że na czele szkoły Karma
Kagju stoi autentyczny Karmapa i że jej ciągłość została utrzymana. Po odejściu
Szesnastego Karmapy jego czterej najbliżsi uczniowie, Szamar Rinpocze, Situ Rinpocze, Gjaltsab Rinpocze i Dziamgon Kongtrul Rinpocze, rozpoczęli
poszukiwanie jego inkarnacji zgodnie z tradycją
i panującymi ówcześnie warunkami.
Wszyscy czterej uczniowie serca byli w podobnym
wieku i wszyscy od dzieciństwa kształcili się pod
okiem Jego Świątobliwości Szesnastego Karmapy. Szamar Rinpocze zajmował najwyższą pozycję
w hierarchii szkoły, przed Situ Rinpocze, ale Jego
Świątobliwość przekazał nauki wszystkim czterem,
gdy przebywali pod jego opieką na uchodźstwie.
Szesnasty Karmapa, odchodząc, publicznie nie wyJego Świątobliwość Szesnasty Karmapa w otoczeniu czterech
znaczył żadnemu z uczniów specjalnej roli w odnasynów serca, przyszłych regentów. KTD Archives
lezieniu jego następnej inkarnacji. W takiej sytua-cji
Główny Sekretarz Labrangu Tsurpu, Damcie Jongdu — na którym ciążył obowiązek zarządzania dziedzictwem Karmapy — poprosił czterech ucz-niów serca, by
utworzyli radę regentów, która wspólnie dbałaby o szkołę Karma Kagju podczas
interregnum oraz zajęła się odnalezieniem inkarnacji Karmapy. Ponieważ
wszyscy byli najbliższymi uczniami Szesnastego Karmapy, a on oficjalnie nie
powierzył żadnemu z nich odpowiedzialności za rozpoznanie swej następnej inkarnacji, ich współpraca była zgodna z wymogami czasu jak i tradycją
linii. Wszyscy czterej zgodzili się przystąpić do rady regentów i połączyć siły,
oferując swe własne dokonania duchowe, jak i więź karmiczną łączącą ich
z Jego Świątobliwością.
W trakcie poszukiwań Szesnastego Karmapy pod wieloma względami przestrzegano tych samych zasad jak w przypadku poszukiwania poprzednich Karmapów.
Wyglądało na to, przynajmniej początkowo, że tym razem Gjalłang Karmapa nie
pozostawił żadnych wyraźnych wskazówek, które mogłyby wskazać regentom
miejsce jego urodzenia, co zdarzyło się już kilkakrotnie w przeszłości. Ale mimo
wysiłków nie zdobyli oni żadnych pomocnych informacji. Przez kilka lat cały
proces nie posuwał się do przodu, podczas gdy tysiące uczniów na całym świecie
trwało w wyczekiwaniu.
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Żal uczniów po odejściu inkarnowanego lamy nie przypomina zwyczajnej żałoby,
gdyż łagodzi go świadomość, że rozstanie jest tymczasowe. Współczucie Karmapy dla uczniów jest bezsprzeczne, a zobowiązanie do powrotu tak niewzruszone,
że przetrwało 900 lat historii. Uczniowie Szesnastego Karmapy wyczekiwali więc
jego powrotu z ufnością spotęgowaną tym, w jaki sposób Jego Świątobliwość opuścił
ten świat. Niemniej rozłąka z guru była bolesna, a tęsknota za nim ogromna.
Pierwsze jaskółki nadziei pojawiły się
pod koniec 1990 roku. W tym czasie
Situ Rinpocze rozpoczął odosobnienie, podczas którego wskazówki, których regenci tak intensywnie szukali
i o które się modlili, wreszcie się pojawiły.

Współczucie lamy,
oddanie ucznia
Podczas odosobnienia Situ Rinpocze
przypomniał sobie o amulecie ochronnym, który podarował mu Szesnasty Karmapa, mówiąc, że pewneSzesnasty Gjalłang Karmapa sam nauczał najbliższych uczniów, przekazując
go dnia będzie potrzebny. „To bardzo
im mądrość linii Karma Kagju i zacieśniając więź łączącą go z nimi od wielu
pokoleń. Fotografia przekazana przez ośrodek Kagju Samje Ling w Szkocji.
ważna ochrona — powiedział Gjalłang Karmapa. — Przyniesie ci wiele pożytku”. W tamtym czasie Situ Rinpocze założył, że Jego Świątobliwość miał na
myśli taką ochronę, jaką zwykle zapewniają tego rodzaju amulety. Ale wspominając
te słowa podczas odosobnienia, postanowił otworzyć woreczek i zajrzeć do środka.
Wewnątrz znalazł zapieczętowaną kopertę, a na niej instrukcję napisaną ręką jego
mistrza: „Otworzyć w Roku Żelaznego Konia” — a według kalendarza tybetańskiego
właśnie trwał ten rok.
Rozumiejąc, jak wielką wagę może mieć przedmiot, który znalazł się w jego posiadaniu, oraz biorąc pod uwagę odpowiedzialność spoczywającą na nim i pozostałych
trzech lamach, Situ Rinpocze nie otworzył listu, lecz postanowił odczytać go w ich
obecności. Tymczasem upłynęło już dziesięć lat od odejścia Szesnastego Karmapy,
którego obecność wzmacniała więź między nimi. Pod jego nieobecność najbliżsi
uczniowie podjęli własną działalność i często wyruszali w podróż. Minął ponad rok,
zanim wszyscy czterej na prośbę Situpy mogli się znowu spotkać. W końcu, w marcu
1992 roku, spotkali się w klasztorze Rumtek w Sikkimie i mogli odczytać treść długo
wyczekiwanego listu z przepowiednią. Dziamgon Kongtrul Rinpocze spisał wspólną interpretację listu i jego bardziej poetyckich sformułowań. List zawierał imiona
rodziców Siedemnastego Karmapy, Dyndrupa i Lolagi, wzmiankę o ich koczowniczym trybie życia, a także nazwę regionu kraju i część nazwy doliny, w której miał
się narodzić.
Kilka dni później Dziamgon Kongtrul Rinpocze powiedział producentowi filmu dokumentalnego, że wskazówki Gjalłanga Karmapy są „bardzo jasne. Bardzo jasne i bardzo dokładne. Dlatego jesteśmy przekonani, że odnajdziemy Jego Świątobliwość”. Na
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prośbę rady regentów Dziamgon Kongtrul Rinpocze zgodził się wyjechać do Tybetu
i przyjąć na siebie odpowiedzialność za odnalezienie Karmapy. Niestety, zginął
w tragicznym wypadku samochodowym zanim zdołał to uczynić.
Wówczas Situ Rinpocze i Gjaltsap Rinpocze wysłali do Tybetu ważnych członków
swojej administracji, by we współpracy z klasztorem Tsurpu, pradawną siedzibą
Karmapów w Tybecie, zorganizowali wyprawę poszukiwawczą. Dzięki jednoznacznym wskazówkom pozostawionym
przez Szesnastego Karmapę wysłannikom udało się odnaleźć to niezwykłe
dziecko, którego rodzice nosili imiona
Dyndrup i Lolaga i wiedli koczownicze życie w regionie i dolinie noszące nazwy zgodne z wymienionymi
w liście. Zbieżność wskazówek zawartych w przepowiedni i okoliczności
narodzin Siedemnastego Karmapy
nie mogła być bardziej oczywista.
Gdy wiadomość o pomyślnym zakończeniu poszukiwań dotarła do Situ
W procesie powtarzanym w każdym życiu nowa inkarnacja Karmapy jest
Rinpoczego i Gjaltsaba Rinpoczego, ci
intronizowana przez bliskiego ucznia z poprzedniego życia. Na zdjęciu
natychmiast przekazali ją Jego Świąwspółczucie lamy i na oddanie ucznia: uczeń serca Szesnastego Karmapy –
Dwunasty Tai Situ Rinpoche – odprawia ceremonię intronizacji Siedemnastego
tobliwości Dalajlamie, który wcześniej
Karmapy w jego głównaj siedzibie, klasztorze Tsurpu. Fot.: Michele Martin
miał niezwykłą wizję podczas snu. W
najdrobniejszych szczegółach była
zgodna z tym, co o miejscu narodzin Karmapy mówili członkowie grupy z Tsurpu.
Następnie, kierując się tradycyjnymi zasadami rozpoznania oraz własnym wglądem, Dalajlama nabrał pewności, że ten chłopiec jest faktycznie inkarnacją Szesnastego Karmapy, po czym potwierdził to oficjalnie.
Spotkanie z Szesnastym Karmapą radykalnie odmieniło życie dziesiątków tysięcy
ludzi na całym świecie. Jego oświecona obecność ożywiła nasiona dobroci w sercach niezliczonych uczniów, dla których więź z Karmapą była źródłem niezwykłej radości i nadziei. Nie tylko czterech najbliższych uczniów, lecz tysiące innych
serc odczuwało przez lata wielką tęsknotę, nie mając żadnych informacji o jego
powrocie. Ból ponad dziesięcioletniej rozłąki ustąpił w jednej chwili, gdy dotarła
do nich wiadomość: Karmapa został odnaleziony! Wielu z nich dosłownie płakało
ze szczęścia. Krewni spotykali się, by razem świętować, tańczyć i dzielić się radością, jakby w ich własnej rodzinie narodziło się długo oczekiwane dziecko. Faktycznie, wielu ludzi mogło odczuwać podobną radość z powrotu duchowego mistrza jak
matka i dziecko, gdy spotykają się po długim okresie rozłąki.
Po odnalezieniu małego Karmapy wysłannicy zwrócili się do chińskiego rządu
o pozwolenie na przewiezienie go do jego siedziby w środkowym Tybecie, gdzie
miał przejąć rolę swego poprzednika. Urzędnicy wyrazili zgodę, a chiński rząd opublikował oficjalne zawiadomienie o odnalezieniu inkarnacji Karmapy. Choć było
to wyrazem złagodzenia represyjnej polityki wobec praktyk religijnych w Tybecie, chińscy oficjele wykorzystali tę okazję, by przejąć później nad nim całkowitą
kontrolę. Niemniej stworzyło to także możliwość zorganizowania oficjalnej intro-
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nizacji Siedemnastego Karmapy w klasztorze założonym przez Pierwszego Karmapę, Dusuma Khjenpę. Situ
Rinpocze i Gjaltsab Rinpocze osobiście przyjechali do
Tybetu, by odprawić tę ceremonię w klasztorze Tsurpu.
27 września 1992 roku Karmapa po raz kolejny objął swój
tron. Dla setek tysięcy uczniów na całym świecie oznaczało to zakończenie ponad dziesięcioletniego okresu oczekiwania na jego powrót. Rozpoznanie kolejnego
Karmpay doczekało się szczęśliwego finału.
Przez dwanaście lat uczniowie Szesnastego Karmapy
zadowalali się wyobrażaniem sobie swego lamy w poprzedniej formie nad własną głową lub w sercu. Teraz
nic nie mogło przesłonić ich radości. W końcu mogli
ujrzeć swego umiłowanego guru w nowej żywej postaci,
mieszkającego w swym dawnym klasztorze. Mogli znowu usłyszeć jego głos i w pełni odnowić swój związek
z tym oświeconym mistrzem, który prowadził ich do
Przebudzenia. Tęsknota niezliczonych serc została
wreszcie zaspokojona.
Polegając na przenikliwości swego wglądu Jego
Świątobliwość Czternasty Dalajlama potwierdził,
iż chłopiec odnaleziony na podstawie listuprzepowiedni jest faktycznie inkarnacją Karmapy.

Rola Dalajlamów

Uczniowie rozpoznają kolejne inkarnacje Karmapów
z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że przywrócenie więzi z uczniami to najbardziej skuteczny sposób
ciągłego prowadzenia ich ku Przebudzeniu. Z drugiej zaś strony Karmapa zawsze
będzie głową szkoły Karma Kagju, a zatem obecność w świecie Karmapy rozpoznanego jako Karmapa, jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia ciągłości tej
szkoły i dla jej nieprzerwanej aktywności na rzecz niezliczonych istot. Czasami,
aby sprostać tym dwóm wyzwaniom, nawet po zakończeniu procesu rozpoznania,
szersza aprobata społeczna okazuje się potrzebna, by mógł on swobodnie realizować swoją działalność.
W takich przypadkach mistrzowie Karma Kagju lub sami Karmapowie proszą
tybetańskie władze polityczne o oficjalne potwierdzenie ich tożsamości. Od XVII
wieku, przez cały okres panowania Pałacu Ganden (patrz strona 32), Dalajlama jest
politycznym, jak i duchowym przywódcą Tybetu. Dlatego, począwszy od Jedenastego Karmapy, Dalajlamowie lub ich regenci udzielali oficjalnego potwierdzenia tożsamości każdego kolejnego Karmapy. Na przykład, Siódmy Dalajlama potwierdził
rozpoznanie Trzynastego Karmapy, zaś Trzynasty Dalajlama udzielił potwierdzenia
tożsamości Szesnastego Karmapy. Takie oświadczenie, wystosowane przez biuro
Dalajlamy, jest wymagane nie tylko w przypadku Karmapy, ale także wszystkich
innych wybitnych mistrzów różnych szkół buddyzmu tybetańskiego a nawet
lamów dzierżących dziedziczne tytuły, jak Sakja Tridzin ze szkoły Sakja czy Mindroling Tricien ze szkoły Ningma.
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Choć potwierdzenie ze strony Dalajlamy jako politycznego przywódcy
Tybetu jest uznawane i szanowane,
pozycji Karmapy nie otrzymuje się
w rezultacie wyborów ani mianowania. Karmapa, powodowany współczuciem dla świata, od XII wieku życie po
życiu świadomie się odradza. „Karmapa” to miano strumienia inkarnacji,
który zapoczątkował Dusum Khjenpa,
a Siedemnasty Karmapa jest po prostu
inkarnacją Szesnastego Karmapy. Rozpoznanie inkarnacji Karmapy wymaga
umiejętności zinterpretowania wielu
znaków, które wskazują miejsce jego
narodzin. To zaś zależy od zdolności
do głębokiego wglądu w przeszłość
i jest domeną urzeczywistnionych
duchowo mistrzów.

Pod Drzewem Bodhi w Bodhgai Siedemnasty Karmapa stoi pomiędzy dwoma
uczniami serca – Gjaltsabem Rinpocze i Dziamgonem Kongtrulem Rinpocze
– w otoczeniu innych ważnych lamów linii. Od lewej siedzą: Tenga Rinpocze,
Khencien Thrangu Rinpocze i Khenpo Tsultrim Gjamtso Rinpocze. Dzogczen
Ponlop Rinpocze stoi z lewej, zaś Jonge Mingjur Rinpocze i Khenpo Donjo
Lodro Rinpocze stoją z prawej strony. Fot.: Tsurphu Labrang

Prawo do potwierdzenia autentyczności Karmapy przysługuje Jego Świątobliwości Czternastemu Dalajlamie nie tyle z racji jego politycznej roli, co z racji statusu powszechnie szanowanego mistrza duchowego. Zaawansowany rozwój duchowy, niekwestionowana reputacja autorytetu moralngo i całkowita bezstronność
przesądzają o przywileju ostatecznego rozstrzygnięcia, kto jest, a kto nie jes Karmapą.
Podsumowując, członkowie tradycji Karma Kagju mają niezachwianą pewność co
do słuszności rozpoznania Siedemnastego Karmapy, wynikającą z jednoznacznie
zgodnej opinii w tej sprawie pośród większości rady regentów. Do tego dochodzą szczegółowe wskazówki w liście-przepowiedni, ukazujące drogę, jaką odbyła
świadomość Karmapy z jednego życia do drugiego. Ich przekonanie wzmacnia
również ufność w nieomylny wgląd Jego Świątobliwości Dalajlamy, który potwierdził rozpoznanie dokonane przez mistrzów Kagju. Dla tych zaś, którzy mieli
szczęście poznać bezpośrednio Siedemnastego Karmapę, źródłem pewności może
być sam jego sposób bycia, jako że człowiek ten w niezaprzeczalny sposób emanuje
oświeconą obecnością.
Oprócz tych wymownych świadectw możemy także powołać się na przykład
Ósmego Karmapy, Mikjo Dordże, którego późniejsza działalność stała się ostatecznym potwierdzeniem, że chłopiec rozpoznany przez Situ Rinpoczego i Gjaltsaba
Rinpoczego był faktycznie Karmapą. Podobnie, gdy obserwujemy działania Siedemnastego Karmapy, Ogjena Trinle Dordże, lub słuchamy dharmy w jego świeżym,
trafiającym do serce przekazie, staje się jasne, że doświadczamy i jesteśmy świadkami cech i działalności autentycznego Karmapy.
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armapie urodzonemu pod koniec XX wieku przypadło zadanie polegające na wniesieniu duchowych nauk,
powstałych w górskich pustelniach Tybetu, w epokę globalizacji, która ich jakże ogromnie potrzebuje.
Aby wypełnić tę misję, 19 czerwca 1985 roku linia Karmapy pojawiła się na świecie po raz siedemnasty,
w osobie małego chłopca z Tybetu. Jak przepowiedział w swym poprzednim życiu, jako Szesnastym Karmapa,
Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa urodził się we wschodnim Tybecie, jako syn Lolagi i Dyndrupa. We
wczesnych latach dzieciństwa dzielił wraz ze swoją rodziną proste życie koczowników w odległym, skalistym
zakątku wyżyny tybetańskiej.
Gdy miał zaledwie siedem lat, grupa poszukiwawcza dotarła do obozu jego rodziny. Trzymając się wskazówek
pozostawionych przez Szesnastego Karmapę, wysłannicy nie mieli problemu z odnalezieniem jego nowej inkarnacji. Chłopiec został rozpoznany jako Karmapa nie tylko przez Tai Situ Rinpoczego, Goszira Gjaltsaba Rinpoczego
i wielu innych wielkich mistrzów linii Karma Kagju, lecz także przez Jego Świątobliwość Dalajlamę.
Gjalłang Karmapa wrócił z grupą poszukiwawczą do klasztoru Tsurpu w Tybecie centralnym, gdzie został intro-nizowany i otrzymał wstępne święcenia mnisie. Następnie rozpoczął tradycyjny dla Karmapów proces nauki
i studiów, a jednocześnie niemal od razu przejął rolę nauczyciela, udzielając innym duchowych wskazówek. Gdy
miał zaledwie osiem lat, wygłosił pierwsze nauki, których wysłuchało w Tsurpu zgromadzenie liczące ponad
20 tysięcy osób. Niestety, najwięksi dzierżyciele tradycji Karma Kagju nie otrzymali pozwolenia na przyjazd do
Tybetu, by móc ofiarować Karmapie niezbędny przekaz nauk linii. Sytuacja ta praktycznie uniemożliwiała mu
jako Karmapie prowadzenie działalności. Gdy uznał, że nie może jej dłużej akceptować, jako czternastolatek
uciekł z Tybetu do Indii w poszukiwaniu wolności, która pozwoliłaby mu wypełniać rolę przywódcy duchowego
i przejąć odpowiedzialność za linię Karma Kagju.
Podróżując dżipem, helikopterem, konno, a nawet pieszo, przekroczył Himalaje i 5 stycznia 2000 roku dotarł
do Dharamsali w Indiach. Tu Gjalłanga Karmapę ciepło przywitał Jego Świątobliwość Dalajlama, z którym od tamtej pory łączą go bliskie związki nauczyciela i podopiecznego. Przez kilkanaście lat życia na wychodźstwie Jego
Świątobliwość Karmapa kształcił się wedle tradycji klasztornej oraz – prywatnie – przyswajał wiedzę zachodnią.
W swej tymczasowej rezydencji w Dharamsali każdego roku przyjmuje dziesiątki tysięcy gości z całego świata. Od 2004 roku przewodniczy Kagju Mynlam Cienmo, corocznemu świętu modlitw, które odbywa się zimą
w Bodhgai i przyciąga tysiące uczestników należących do różnych tradycji buddyzmu na świecie.
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W maju 2008 roku Siedemnasty Karmapa odbył swoją pierwszą, długo wyczekiwaną podróż na Zachód, odwiedzając Stany
Zjednoczone. Po raz pierwszy zawitał do swojej północno-amerykańskiej siedziby w pobliżu Nowego Jorku oraz wielu innych
ośrodków dharmy, nad którymi sprawuje duchową opiekę.
Kolejna wizyta w Stanach Zjednoczonych odbyła się w 2011
roku, zaś w 2014 roku Karmapa odwiedził Europę, udzielając
nauk m.in. w instytucie Kamalaszila i w Berlinie. W 2009 roku
przemawiał na konferencji TED w Bangalore w Indiach, będąc
jak dotąd jej najmłodszym prelegentem. W styczniu 2010 roku
w Bodhgai ponad 12 tysięcy widzów obejrzało premierowe
przedstawienie napisanej przez niego sztuki Życie Milarepy,
która łączy elementy tradycyjnej opery tybetańskiej ze współczesną twórczością dramatyczną.
Oprócz wspierania i promowania rodzimej sztuki tybetańskiej
Gjalłang Karmapa uczestniczy także w kulturalnym i religijnym
życiu swojej przybranej ojczyzny. Wziął między innymi udział
w uroczystym otwarciu świątyń w Tamil Nadu dla Sai Baby oraz
w obchodach setnej rocznicy urodzin Matki Teresy w Kalkucie. Jego Świątobliwość w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji spotkał się również z wieloma przywódcami religijnymi.
Jest także nauczycielem dharmy dla Buddhy Wikas Sangh oraz
innych indyjskich społeczności buddyjskich na terenie całego kraju. W wyrazie szacunku dla indyjskich korzeni dharmy
Buddy wprowadził zwyczaj recytowania modlitw w sanskrycie
podczas wielkiego corocznego Mynlamu Kagju. Dzięki jego
staraniom zaczęła się odradzać staroindyjska tradycja pieśniarska. Po odnalezieniu oryginalnych sanskryckich tekstów pieśni
urzeczywistnienia linii Kagju Karmapa zaprosił indyjskich pieśniarzy, by wykonali je po raz pierwszy od niemal tysiąca lat
w oryginalnym języku.
Jego Świątobliwość zabiega także konsekwentnie o prawa kobiet
i ochronę środowiska. Zainicjował już wiele praktycznych programów ochrony środowiska naturalnego w regionie Himalajów. Osobiście zobowiązał się do tego, że w przyszłości kobiety
będą mogły przyjmować pełne ślubowania mnisie w ramach
tybetańskiej tradycji buddyzmu, których praktyka w Tybecie
zanikła już jakiś czas temu.
Gjalłang Karmapa nieustannie poszerza swoją działalność, nie
wyzbywając się jednocześnie dalekosiężnych wizji głęboko
zakorzenionych w szacunku do przeszłości. Jako uczony i mistrz
medytacji, poeta, kompozytor i dramatopisarz Siedemnasty
Karmapa uosabia wszechstronne uzdolnienia swoich poprzedników, rozwijane przez stulecia. Jest ekoaktywistą, miłośnikiem
komputerów i światowym przywódcą duchowym, którego
nauki są często transmitowane na żywo przez internet. Nie ma
wątpliwości, że linia Karmapy z impetem wkracza w XXI wiek.
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wizyty w Europie.

SZLACHETNOŚĆ SERCA, CZYLI JAK
ZMIENIAĆ ŚWIAT ZACZYNAJĄC OD
SIEBIE
author: Siedemnasty Karmapa.
ManiBooks. 2015.
W oparciu o rozmowy z amerykańskimi
studentami, Karmapa dzieli się swą wizją
aktywności społecznej realizowanej w
codziennym życiu, poruszając takie tematy,
jak gender, rozwiązywanie konfliktów,
produkcja żywności i inne.

CZAS NA WSPÓŁCZUCIE
autor: Siedemnasty Karmapa
Drupen Tsuklak Petrun Khang, 2012
dostępne na dharmaebooks.org
Karmapa z typowym dla siebie humorem
i elokwencją wyjaśnia jak w praktyczny
sposób rozwijać w sobie współczucie.
Czyni to w bardzo ożywczy sposób,
a ton tych bezcennych nauk chwilami jest
niezwykle osobisty.

Siedemnasty Gjalłang Karmapa
NA ŚCIEŻCE WSPÓŁCZUCIA
autor: Siedemnasty Karmapa Instytut
Marpy w Polce, 2010
dostępne na dharmaebooks.org
Oparta na serii wykładów udzielonych przez
Jego Świątobliwość w żeńskim klasztorze
Tilokpur książka Na ścieżce współczucia
zawiera inspirujące a zarazem praktyczne
wskazówki dla podążających ścieżką
Bodhisattwy w XXI wieku.

PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ: JAK TWORZYĆ
LEPSZY ŚWIAT
autor: Siedemnasty Karmapa
Instytut Marpy w Polsce 2010
dostępne na dharmaebooks.org
Udzielając 108 rad, zilustrowanych
współczesnymi zdjęciami, Karmapa
odpowiada na pytanie, jak żyć w bardziej
świadomy sposób.
NYNDRO NA DZISIEJSZE CZASY:
WYJAŚNIENIA I INSTRUKCJE
autor: Siedemnasty Karmapa
Instytut Marpy w Polsce 2010
dostępne na dharmaebooks.org
Wyjaśnienia, które wprowadzają uczniów
w cztery nadzwyczajne praktyki wstępne
związane z tradycją mahamudry, wraz
z tekstem do tych praktyk, który Gjalłang
Karmapa napisał z myślą o uczniach
z zachodu.
KSIĘGA MYNLAMU KAGJU. WYBÓR
MODLITW DO RECYTACJI
autor: Siedemnasty Karmapa
Altruism Publications, India 2009,
Polska 2010.
dostępne na dharmaebooks.org
W duchu poszanowania dla wszystkich szkół
buddyzmu Siedemnasty Karmapa dokonał
wyboru modlitw i praktyk wykonywanych
podczas corocznego Kagju Mynlam Cienmo.
Wybór zawiera modlitwy wyrażąjące dobre
życzenia, teksty do praktyki i dedykacje
zaczerpnięte z wielu różnych tradycji dharmy.
MUZYKA NA NIEBIE. DZIECIŃSTWO
I MŁODOŚĆ, PIERWSZE NAUKI I POEZJE
XVII KARMAPY OGJENA TRINLE DORDŻE
autor: Michele Martin
Związek Buddyjski Karma Kamtzang,
2004
dostępne na dharmaebooks.org
Książka przedstawia biograficzne
szczegóły dotyczące dzieciństwa Jego
Świątobliwości i jego ucieczki z Tybetu
oraz wybór wczesnych wierszy i nauk.

Więcej informacji na temat Siedemnastego
Karmapy po polsku prezentuje jego oficjalna
polska strona internetowa: 17karmapa.pl

PO ANGIELSKU:
THE SHORT VAJRADHARA PRAYER:
A TEACHING ON THE LINEAGE AND
SUSTAINING ONE’S NATURE
autor: Siedemnasty Karmapa
Dharma Ebooks, KTD Publications, 2021.
dostępne na dharmaebooks.org
Nauki omawiające jedną z najlepiej znanych
modlitw Kagju: Krótką modlitwę do linii
przekazu, których Gjalłang Karmapa udzielił
w 2012 roku podczas 29 Mynlamu Kagju
w Bodhgai.
INTERCONNECTED: EMBRACING
LIFE IN OUR GLOBAL SOCIETY
autor: Siedemnasty Karmapa
Wisdom Publications. 2017.
Ta książka mówi nie tylko o tym, jak nieskończenie
i głęboko jesteśmy ze sobą związani, ale też jak
budować na tym szczęście i zdrowe społeczeństwo.

HEART ADVICE OF THE KARMAPA
autor: Siedemnasty Karmapa
Altruism Press, Sidhpur, India 2008
Zbiór wykładów udzielonych przez Jego
Świątobliwość Karmapę, poruszających wiele
różnych tematów, takich jak troska o środowisko
naturalne, życie w duchu miłującej dobroci
i współczucia, zrozumienie prawa karmy czy
poszanowanie dla innych tradycji religijnych.
DEER PARK CALLIGRAPHIES
autor: Siedemnasty Karmapa
KTD, Woodstock, NY, 2004
Ten mały album zawiera piękne
reprodukcje dziewiętnastu kaligrafii
wykonanych przez XVII Gjalłanga Karmapę
podczas jego pobytu w Sarnath w Indiach.
HIS HOLINESS THE 17TH
KARMAPA OGYEN TRINLEY DORJE:
A BIOGRAPHY
autor: Tsering Namgjal Khortsa.
Hay House. 2013.
Połączenie biografii, zapisów z podróży
i reportażu opisuje Karmapę borykającego się
z wyzwaniem unowocześniania duchowości.

THE LIFE OF MILAREPA
Universal Music Taiwan, 2010
DVD, 255 minut
To doskonale zrealizowane nagranie DVD
jest zapisem przedstawienia teatralnego na
podstawie scenariusza Karmapy oraz w jego
reżyserii, wystawionego na scenie w Bodhgai.
Ta edycja zawiera napisy w języku angielskim
i chińskim oraz CD z podkładem muzycznym.
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Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa podczas ceremonii Czarnej Korony w Rumteku, Sikkim. Zdjęcie przekazane przez ośrodek Kagju
Samje Ling w Szkocji.
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a początku XV wieku Piąty Karmapa, Deszin Sziekpa, przyjął zaproszenie cesarza Chin, by nauczać na jego dworze. Podróż z Tybetu
zajęła mu trzy lata, jako że udzielając po drodze nauk, powoli przemierzał ze swoim wielkim obozem rozległe tereny oddzielające Tybet
od ówczesnej stolicy Chin Nankinu. Deszin Sziekpa podążał śladem Drugiego, Trzeciego i Czwartego Karmapy, którzy wcześniej także odbyli tę
samą długą podróż. Podobnie jak jego poprzednicy, Piąty Karmapa, gdy
już dotarł do celu, nawiązywał bliskie kontakty z władcą Chin, a po drodze tworzył dharmiczne związki z miejscową ludnością. Po dotarciu do
Nankinu u wrót miasta witało go tysiące mnichów.

Oryginalna Korona Działania noszona
przez Drugiego Karmapę, Karmę Pakszi,
zachowana od XIII wieku. Fotografia:
Rokpa

Miesiąc po przybyciu na cesarski dwór Gjalłang Karmapa zaczął udzielać nauk. Przez dwadzieścia dwa dni przekazywał swą wiedzę cesarzowi i jego świcie. Jak świadczą zapisy tej wizyty, była to nadzwyczajna
seria wykładów i abhiszek. Wszyscy obecni widzieli codziennie niezwykłe, pomyślne znaki. Nadworni skrybowie stworzyli szczegółowy
zapis tych wydarzeń, sumiennie dokumentując nadzwyczajny sposób
nauczania dharmy przez Karmapę. W posiadaniu cesarza znalazła się
kronika spisa- na w pięciu alfabetach na ponad piętnastometrowym
zwoju papieru podszytego jedwabiem i opatrzona ilustracjami.
Dzięki swym szczególnym mocom Deszin Sziekpa przygotował odpowie-dnio umysł cesarza Jongle, by ten dostrzegł wspaniałe przymioty
Gjalłanga Karmapy. Pewnego dnia, podczas rytualnej ceremonii, przepełniony wiarą cesarz nagle zobaczył koronę unoszącą się nad głową
Piątego Karmapy. Głęboko poruszony tym doświadczeniem, poprosił o
pozwolenie stworzenia wiernej kopii tego, co widział. Karmapa wyraził
zgodę, a Jongle poinstru-ował artystów, jak powinien wyglądać fizyczny
model korony. Choć ma ona głęboko granatowy kolor, z daleka nabiera
czarnego odcienia, więc stała się znana jako Czarna Korona.

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa
w Koronie Działania podczas ceremonii
rozpoczęcia obchodów Karmapa 900-lecie
w 2010 roku. Fot.: Karmapa 900
Organising Committee.
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Ozdobiona klejnotami Czarna Korona zakładana przez Karmapów podczas
Ceremonii Czarnej Korony pozwala widzom doświadczyć inspirującego
oddziaływania szczególnych przymiotów Karmapy, które w 1407 roku
dostrzegł jego niezwykle oddany uczeń.

Co zobaczył cesarz: Naturalnie Obecna Korona Mądrości
Cesarz poprosił o objaśnienie swojej wizji i wtedy dowiedział się, że ta
korona jest naturalnie obecnym i nieodłącznym elementem fizycznego
przejawiania się wszystkich Karmapów. W jednym z przeszłych odrodzeń, dużo wcześniej zanim objawił się światu jako Dusum Khjenpa, Karmapa osiągnął dziesiąty stopień Bodhisattwy (dziesiąte bhumi), wyjątJego Świątobliwość wraz z Czarną Koroną
kowo wysoki poziom duchowego urzeczywistnienia. Gdy Bodhisattwa
na lotnisku w Berlinie, rok 1977. Fot.:
osiąga ten stan, wszyscy Buddowie gromadzą się wokół niego lub niej
Gϋnter Denk
i wykonują specjalną ceremonię koronowania, czyli abhiszekę. W przypadku Bodhisattwy, który miał zostać Karmapą, w chwili otrzymania
tej abhiszeki korona stała się naturalną częścią jego osoby. Nazywana jest Naturalnie Obecną Koroną Mądrości (tyb.: Jeszie Rangnang gi Ciepen) i dostrzec ją mogą tylko ludzie o wyjątkowej czystości widzenia, którzy potrafią zobaczyć Buddów w ich
prawdziwej widocznej postaci, nazywanej w sanskrycie sambhogakają. Zatem korona
jest niewidoczna dla większości zwykłych istot, ale gdy uczeń oczyści swój umysł
poprzez wielkie i niewzruszone oddanie, zaczyna ją dostrzegać.
Wizja, której doznał cesarz, wydaje się niezwykła, ale to całkiem naturalne, że po
osiągnięciu pewnego duchowego poziomu wielcy mistrzowie demonstrują oznaki
urzeczywistnienia. Takie zewnętrzne oznaki szczególnych wewnętrznych przymiotów Przebudzenia opisano w biografiach Buddy Siakjamuniego, choć za jego życia nie
wszyscy byli w stanie pojąć ich znaczenie. W dzisiejszych czasach niektórzy ludzie w
obecności wielkich mistrzów odczuwają czasem oddziaływanie ich nadzwyczajnych
cech. Ale z powodu powszechnej skłonności do cynizmu i współzawodnictwa obecnie
z niechęcią myślimy o obdarzaniu kogoś czcią i nie dostrzegamy duchowej wielkości
istot żyjących obok nas.
Nawet za czasów pierwszych Karmapów tylko garstka osób z ich najbliższego otoczenia była w stanie pojąć ich szczególne przymioty. Jednak dzięki życzliwości cesarza Jongle, który stworzył materialną kopię korony, przez ostatnie sześćset lat zwykłe osoby mają sposobność doświadczyć przedsmaku tego, co normalnie jest dla nich
niedostępne. Jak twierdzą, przeżycie to jest tak silne, że ma moc wyzwalania poprzez
widzenie. Tę zdolność odzwierciedla oficjalna nazwa tej korony: Korona, Która
Wyzwala Poprzez Widzenie (tyb.: Usza Thong Dryl).

Ceremonia
Korona, Która Wyzwala Poprzez Widzenie to nie tylko materialny symbol niezwykłych duchowych przymiotów uosabianych przez Karmapów. Wykorzystywana jest
również jako metoda, za pomocą której te właściwości mogą oddziaływać na innych,
inspirować ich i im pomagać. W tym celu poprzedni Karmapowie stworzyli ceremonię znaną dzisiaj jako Ceremonia Wadżra- lub Czarnej Korony. Choć zazwyczaj świadkami ceremonii są zwykłe istoty, samo widzenie Karmapy w materialnej koronie na
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głowie jest zapowiedzią tego, że w przyszłości ich umysły będą na tyle czyste, by dostrzec pełnię przymiotów
Przebudzonych.
Sama Ceremonia rozpoczyna się ofiarowaniem mandali i tradycyjną siedmioczęściową modlitwą. Następnie
Gjalłang Karmapa pogrąża się się w medytacji, wizualizując samego siebie w formie Buddy Współczucia,
Awalokiteśwary. Po nałożeniu Korony recytuje sześciosylabową mantrę Awalokiteśwary: om mani padme hum.
Na wychodźstwie Ceremonia Czarnej Korony stała się dla Jego Świątobliwości Szesnastego Karmapy istotnym
elementem działania dla dobra istot. Udzielał tego błogosławieństwa wielokrotnie w Europie, w Ameryce Północnej i południowej Azji. Wielu zachodnich uczniów, praktykujących w tradycji Karma Kagju, po raz pierwszy
zetknęło się z tą linią, biorąc udział w Ceremonii Czarnej Korony udzielanej przez Szesnastego Karmapę.
Historia nie odnotowała, kiedy odbyła się pierwsza Ceremonia Czarnej Korony, ale wiemy na pewno, że praktyka ta stała się bardzo popularna za czasów Dziewiątego Karmapy, Łangciuka Dordże (1556–1603). Trzeci
Dalajlama, Sonam Gjatso (1543–1588), jak i Piąty Wielki Dalajlama opisali w swych autobiografiach spotkanie
Dziewiątego Karmapy z Trzecim Dalajlamą. Dalajlama złożył hojne ofiary i poprosił Karmapę o udzielenie Ceremonii Czarnej Korony. Na jej zakończenie zapytał, czy mógłby dotknąć korony i włożyć ją na głowę. Dziewiąty
Karmapa przystał na to, a gdy Dalajlama włożył koronę, pojawiło się wiele pomyślnych znaków. Można zatem
powiedzieć, że od chwili wykonania Czarnej Korony związana z nią ceremonia nabrała wielkiego znaczenia.

Inne korony Karmapów
Czarna Korona nie jest jedyną koroną Karmapów. Karmapa otrzymał także inną unikatową koronę, uplecioną
z włosów tysiąca dakiń, które mu ją ofiarowały. W Tybecie ta świetlista czarna korona trzymana była w zamknięciu; Karmapowie nigdy nie pokazywali jej publicznie.
Trzecią koroną związaną z linią Karmapów, noszoną przez nich podczas różnych okazji, jest Korona Działania
(tyb.: le sziu). Po otrzymaniu wstępnych święceń mnisich Dusum Khjenpa miał wizję Buddów ofiarowujących
mu czarną czapkę. Pierwszy Karmapa wykonał potem fizyczny model tej czapki, którą zaczęto nazywać le sziu.
Oryginalną le sziu noszoną przez Drugiego Karmapę uwieczniono na zdjęciu na stronie 107, poniżej zaś widać jej
dzisiejszą wersję. Po odejściu Czwartego Karmapy, Rolpe Dordże, le sziu dodatkowo ozdobiono. Z czasem zaczęła
przypominać nieco koronę wykonaną przez chińskiego cesarza. Choć na tankach Korona Działania zazwyczaj
przypomina Koronę, Która Wyzwala Poprzez Widzenie, w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią.
Dzisiaj Korona, Która Wyzwala Poprzez Widzenie jest przechowywana w klasztorze Rumtek w Sikkimie w północnych Indiach. Podczas wielu różnych ceremonii wykonywanych dla dobra istot i szczególnych okazji można
zobaczyć Karmapę w Koronie Działania lub kilku innych. Natomiast Naturalnie Obecną Koronę Mądrości może
dostrzec nad jego głową niewielu ludzi. Ale wszystkie kolejne inkarnacje Dusuma Khjenpy, które dla dobra istot
pojawiają się w ludzkiej formie, noszą tę koronę nad głową jako oznakę jego wielkiej chwały.

Gdy Jego Świątobliwość przygotowywał
się do odbycia ceremonii Czarnej Korony
w 1974 roku w San Francisco, ofiarowywano mu mandalę z prośbą o przywilej
uczestnictwa w ceremonii. Shambhala
Archives. Fot.: Tharpa Chorton

Jego Świątobliwość wyjmuje Koronę
podczas ceremonii w 1974 roku w San
Francisco. Shambhala Archives. Fot.:
Tharpa chorton

Uczestnicy ceremonii Czarnej Korony
w San Francisco w roku 1974.
Shambhala Archives. Fot.: Tharpa
Chorton
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Klasztor Tsurpu w Tybecie. Fot.: Karma Dzinpa
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udda Siakjamuni radził swoim uczniom, by po jego odejściu odwiedzali miejsca, w których działał, i aby
myśleli: „Tutaj Budda osiągnął Przebudzenie, a tutaj udzielił pierwszych nauk dharmy...” Zatem od początku
istnienia buddyzmu miejsca o szczególnym znaczeniu pomagały uczniom przeciwstawić się tyranii czasu
i nawiązać więź z wielkimi mistrzami przeszłości. Kampo Nenang, Karma Gyn i Tsurpu, trzy klasztory założone
przez Dusuma Khjenpę, dają nam podobną sposobność do tego, by budować pomost łączący oddalone od siebie
epoki. Główne siedziby Karmapy zapewniły jego przyszłym uczniom, jak i przyszłym inkarnacjom trwałe oparcie dla ich linii, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od czasów Dusuma Khjenpy każdy kolejny Karmapa
rezydował przez jakiś okres w klasztorze Tsurpu. Także wielkie klasztory jak Karma Gyn były czymś więcej niż
tylko schronieniem dla pokoleń zamieszkujących je mnichów. Przede wszystkim dawały gwarancję, że wgląd
i mądrość rozwinięte przez wielkich praktykujących nie zanikną wraz z ich odejściem. W porównaniu z kamieniem, z którego wzniesiono klasztorne mury, ludzkie ciało jest boleśnie kruche i nietrwałe. Nawet jeżeli jedno
pokolenie wyda wielu wyjątkowych mistrzów, to gdy zabraknie miejsca, w którym mogliby się zgromadzić ze
swoimi uczniami, wspólnota z czasem się rozpadnie i zaniknie. Społeczność uczniów Karmapy przestałaby istnieć, gdyby nie gromadziła się wciąż na nowo w ośrodkach klasztornych. Z tego powodu zaraz po opuszczeniu
Tybetu Szesnasty Karmapa zbudował nową siedzinę — klasztor Rumtek w Sikkimie.
Klasztory Karma Kagju przez stulecia odgrywały ważną rolę w kontynuowaniu linii praktyki. Wiele instytucji
klasztornych w Tybecie zbudowano w strategicznych punktach szlaków handlowych lub na obrzeżach większych
miast, co ułatwiało zdobywanie wsparcia materialnego oraz
docieranie z naukami do lokalnej ludności. Jednak na swoje
główne siedziby Dusum Khjenpa wybrał miejsca osłonięte
górami i oddalone od gwarnych miast i miasteczek. Dzięki
temu klasztory Karmapy wspierały praktykę medytacji, która jest podstawą szkoły Karma Kagju. Stawały się domem dla
medytujących, nierzadko w otoczeniu dodatkowych zabudowań lub jaskiń, z których świeccy praktykujący oraz mnisi
i mniszki korzystali w czasie odosobnień. Założenie przez
Dusuma Khjenpę wszystkich trzech klasztorów było wyrazem
jego współczucia i troski o uczniów i linię.
Klasztor Rumtek w Sikkimie. Fot.: John C. Huntington
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Kampo
Kampo Nenang
Nenang

Kampo Nenang we wschodnim Tybecie. Fot.: Tenzin Dordże

Dusum Khjenpa wybudował Kampo Nenang,
Dusum Khjenpa wybudował Kampo Nenang, swoją
swoją pierwszą klasztorną siedzibę, w roku 1164.
pierwszą klasztorną siedzibę, w roku 1164. W tym
W tym czasie miał już ponad pięćdziesiąt lat i po
czasie miał już ponad pięćdziesiąt lat i po trzech
trzech dekadach spędzonych na nauce i praktyce
dekadach spędzonych na nauce i praktyce w środw środ- kowym Tybecie wrócił do ojczystego
kowym Tybecie wrócił do ojczystego Khamu. Gdy
Khamu. Gdy zebrała się wokół niego liczna grupa
zebrała się wokół niego liczna grupa uczniów,
uczniów, założył Kampo Nenang, który miał
założył Kampo Nenang, który miał zaspokajać ich
zaspokajać ich materialne i duchowe potrzeby.
materialne i duchowe potrzeby. Mówi się, że KamMówi się, że Kampo Nenang reprezentuje ciało
po Nenang reprezentuje ciało Dusuma Khjenpy,
Dusuma Khjenpy, podczas gdy Karma Gyn reprepodczas gdy Karma Gyn reprezentuje jego mowę
zentuje jego mowę a Tsurpu — umysł.
a Tsurpu — umysł.

Karma Gön
Gyn
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latpopozałożeniu
założeniu
Kampo
Nenang
Kampo
Nenang
Dusum
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drugą drugą
wielką wielką
siedzibę
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rzekąwDzaciu
ną wtuloną
w szczytyw wzgórz
rzeką
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w Chamdo
Khamie. w Khamie.

Karma Gyn we wschodnim Tybecie. Fotografia przekazana przez
Czwartego Karma Khenciena Rinpoczego.

Zanim Ósmy
ÓsmyTaiTai
Situpa
(1700–1774)
założył
Situpa
(1700–1774)
założył
w XVIII
w
XVIIIklasztor
wieku klasztor
Karma
Gyn byłdla
wieku
Palpung,Palpung,
Karma Gyn
był domem
domem
dla
jego
kolejnych
inkarnacji.
Pierwszy
jego kolejnych inkarnacji. Pierwszy Tai Situpa
Tai
Situpa (1377–1448)
został mianowany
(1377–1448)
został mianowany
głównym głównauczynym
Gyn iprzejął
tym samym
cielemnauczycielem
Karma Gyn i Karma
tym samym
odpowieprzejął
odpowiedzialnośćklasztoru.
za prowadzenie klaszdzialność
za prowadzenie
toru.

Tsurpu
Tsurphu

Klasztor Tsurphu. Fot.: Karma Dzinpa
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Klasztor
Tsurpu,
usytuowany
w dolinie
Tylung
Klasztor
Tsurpu,
usytuowany
w dolinie
Tylung
w środkowym
Tybecie,
był ostatnią
siedzibą
w środkowym
Tybecie,
był ostatnią
siedzibą
zbu-zbudowaną
przez
Dusuma
Khjenpę
w
1189
roku.
W 1159
dowaną przez Dusuma Khjenpę w 1189 roku. W 1159
tuż przed
powrotem
do Khamu,
Karmapa
roku, roku,
tuż przed
powrotem
do Khamu,
Karmapa
poło-położył fundamenty
pod budowę
jego budowę
poprzez
obłaskażył fundamenty
pod jego
poprzez
obłaskamiejscowych
bóstw.
Dziesiątki
lat później,
wieniewienie
miejscowych
bóstw.
Dziesiątki
lat później,
spełniając
życzenie
Lamy
Gomtsula,
przeniósł
spełniając życzenie Lamy Gomtsula, przeniósł się się
z Khamu
w to położone
na zachód
od Lhasy
miejsce,
z Khamu
w to położone
na zachód
od Lhasy
miejsce,
założył
klasztor
Tsurpu.
wówczas
prawie
gdzie gdzie
założył
klasztor
Tsurpu.
Miał Miał
wówczas
prawie
osiemdziesiąt
lat i właśnie
w roku
osiemdziesiąt
lat i właśnie
tam tam
zmarłzmarł
w roku
1193.1193.
Wszyscy
kolejni
Karmapowie
rezydowali
w
Tsurpu,
Wszyscy kolejni Karmapowie rezydowali w Tsurpu,
udzielając
mu błogosławieństw.
udzielając
mu błogosławieństw.
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Trzy główne siedziby
Na przestrzeni wieków, gdy szczęście sprzyjało
to jednej, to drugiej szkole, Kampo Nenag trafiał
z rąk do rąk. Na pewien czas stał się domem dla
mnichów szkoły Sakja buddyzmu tybetańskiego,
a dziś jest klasztorem Gelugpy. Przez prawie
osiemset pięćdziesiąt lat stare mury Kampo Nenang i okalające go szczyty cierpliwe znosiły upływ
czasu i zapewniały gościnę i opiekę wszystkim
praktykującym, którzy przybywali tam wyrokiem
historii.

Mnisi podczas debaty w Kampo Nenang. Fot.: Tenzin Dordże

Dzięki wielkiemu zamiłowaniu szkoły Karma Kagju
do sztuki — czego przykładem byli wyjątkowo utalentowani Tai Situpowie — po kilku wiekach na
ścianach rozkwitło bogactwo malowideł, posągów
i tanek. Zaś biblioteka była jedną z największych
w Tybecie; mieściła wspaniałą kolekcję pism sanskryckich.
Podczas Rewolucji Kulturalnej klasztor uległ poważnym zniszczeniom. Choć mnisi szkoły Karma Kagju
kontynuują praktykę w jego murach, podjęto starania o jego odbudowę.
Procesja inaugurująca coroczne odosobnienie w porze deszczowej
w Karma Gyn. Fotografia udostępniona przez Czwartego Karma Khentina
Rinpoczego

W klasztorze przechowywano ich relikwie, umieszczone w stupach lub glinianych posążkch zwanych
tsatsa.
Pod koniec Rewolucji Kulturalnej cały kompleks
klasztorny został niemal zrównany z ziemią; zachowały się jedynie opuszczone ruiny. Gdy sytuacja polityczna w Tybecie się poprawiła, Szesnasty Karmapa
wysłał Drupona Deciena Rinpocze do Tsurpu, by rozpoczął odbudowę. Siedemnasty Karmapa, rezydując
w tym klasztorze we wczesnej młodości, również
podjął starania w celu jego odbudowy. Do dzisiaj większość oryginalnych budynków została odtworzona.
Założono tam także ośrodek nauki, tzw. siedrę.

Taniec rytualny wykonywany na dziedzińcu klasztoru Tsurpu. Fot.: Tenzin
Dordże
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Tożsamość centralnej postaci tego wspaniałego przykładu stylu malarstwa Obozu Karmapów jest przez
historyków różnie określana, aczkolwiek wszyscy zgadzają się co do tego, że jest to jeden z uczniów serca
Karmapy noszący czerwoną koronę: Szamar lub Situ Rinpocze. Kierunek chmur na koronie oraz elementy
pejzarzu wskazują na Situ Rinpoczego, w szczególności Situ Panciena. Zaś inne symbole sugerują, iż jest
to Szamarpa. Rubin Museum, w którym znajduje się tanka, określa ją jako tankę Szamarpy namalowaną
w Tybecie w XVIII wieku. Rubin Museum of Art, C2006.66.495 (HAR 961)
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rzez dziewięćset lat Karmapowie pełnili rolę głównych filarów szkoły Karma Kagju. W każdym kolejnym
wcieleniu otaczali opieką dom Karma Kamtzang, wspierani przez grono dzierżycieli linii. Każdy z przedstawionych w tym rozdziale lamów dołączył do niej jako uczeń Karmapy, po czym stał się jednym z jego sześciu
synów serca. Każdy z nich wniósł swój indywidualny wkład w rozkwit nauk Karma Kagju. Ich osobiste przymioty
i działania wzbogaciły także działalność całej szkoły
Klasztor Situ Rinpoczego we wschodnim Tybecie od momentu założenia w 1729 roku był drugim najważniejszym ośrodkiem szkoły Karma Kagju (po Tsurpu) i do dziś przechował tę tradycję buddyzmu w Khamie. Imię
Gjaltsab dosłownie znaczy „regent, namiestnik”, a linia Gjaltsaba Rinpoczego wzięła na siebie szczególną
odpowiedzialność za szkołę Kagju w okresach interregnum, pomiędzy jednym Karmapą a następnym. Wielki
wkład w rozwój studiów naukowych szkoły Karma Kagju wniósł Szamar Rinpocze, a jego relacje z władcami
Tybetu w XV i XVI wieku przyczyniły się do bujnego rozkwitu linii w owym czasie. Dzięki umiejętnym działaniom Treho Rinpoczego i Gjaltsaba Rinpoczego linia Kagju zdołała przetrwać podczas wielkich historycznych
zawirowań w XVII i XVIII wieku. Ze względu na skomplikowaną sytuację, jaka wytworzyła się w XVIII wieku
wokół Dziesiątego Szamarpy, rząd tybetański zakazał intronizacji jego kolejnych wcieleń. Z tego powodu od
końca XVIII do połowy XX wieku Szamar Rinpocze nie mógł odgrywać żadnej istotnej roli w przekazie nauk
Karma Kagju. W tym właśnie czasie inkarnacje Dziamgona Kongtrula Rinpoczego dołączyły do grona uczniów
serca Karmapy, wzbogacając linię Kagju jego wszechstronną wiedzą oraz duchem jedności i współpracy.
Każdy Karmapa rodzi się jako naczynie w pełni przygotowane do utrwalania nauk linii, ale proces wypełniania
tego naczynia przekazem tejże linii powtarza się za każdym razem od nowa. Choć zazwyczaj Karmapowie
rozpoznają inkarnacje swych sześciu uczniów serca, to żaden z nich nie ma wyłącznego prawa do rozpoznawania
inkarnacji Karmapy. Historycznie rzecz ujmując, uczniowie serca wypełniali ten obowiązek wspólnie (patrz
tabela w rozdziale Proces rozpoznania). W każdym życiu Karmapa ponownie otrzymuje abhiszeki, instrukcje
i ustne pouczenia linii Karma Kagju, najczęściej od wielkich mistrzów, którzy otrzymali je bezpośrednio od
poprzedniego Karmapy. Lamowie linii służą zatem jako pomost łączący poprzednią i następną inkarnację
Karmapy, przechowując powierzone im nauki i przekazy do momentu, w którym mogą zaofiarować je z powrotem kolejnemu wchodzącemu w dorosłość Karmapie. Karmapowie zaś zazwyczaj rozpoznają i intronizują
inkarnacje innych lamów linii Karma Kagju. Karmapowie i dzierżyciele linii utrzymują ze sobą bliskie relacje,
pełne wzajemnej troski i współpracy trwającej przez wiele żywotów.
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Szamar Rinpocze

Tai Situ Rinpocze

Goszir Gjaltsab Rinpocze

Pierwszy Szamar Rinpocze, Drakpa Senge
(1283–1349) był uczniem Trzeciego Karmapy. Szamarpowie, nierzadko wielcy uczeni,
byli autorami wielu ważnych traktatów
Kagju. Służyli radą książętom dynastii
Phagdru, gdy rządzili w środkowym Tybecie,
oraz rodzinie Tsang, która przejęła po nich
władzę. Szamarpowie często odgrywali
ważną rolę w życiu politycznym Tybetu.

Pierwszy Tai Situ Rinpocze Ciekji Gjaltsen
(1377–1448) był uczniem Piątego Karmapy.
Choć dużą część swego życia spędził, medytując w jaskiniach, jego sława sięgała tak
daleko, że cesarz dynastii Ming nadał mu
tytuł Tai Situ.

Pierwszy Goszir Gjaltsab Rinpocze, Paldzior
Dyndrup
(1427–1489,
przedstawiony
powyżej) był uczonym o wyjątkowo
wszechstronnym wykształceniu. Został
uczniem i głównym sekretarzem Szóstego
Karmapy i również w przyszłości całą swą
energię poświęcał służbie Karmapom. Szósty
Karmapa wyznaczył go na nauczyciela swej
kolejnej inkarnacji.

Po odejściu Dziewiątego Szamara różni
lamowie rozpoznali jego dwie inne inkarnacje, znane jako Szamar Taszi Tsepa
i Namling Szamar. Imię pierwszego wylosowano w loterii i w rezultacie intronizowano
jako Dziesiątego Szamarpę. Po jego (Taszi
Tsepy) śmierci, aż do czasów Szesnastego
Karmapy, nie intronizowano następców. Zaś
linia Namling Szamara była kontynuowana
i intronizowana, choć nie jako oficjalnego
Szamarpę.

Linia Szamara Rinpoczego
I.
II.
III.
IV.

Drakpa Senge (1283–1349)
Khacie Łangpo (1350–1405)
Ciepel Jeszie (1406–1452)
Ciekji Drakpa Jeszie Pal Sangpo 		
(1453–1524)
V.
Kyncio Jenlak (1525–1583)
VI. Ciekji Łangciuk (1584–1630)
VII. Jeszie Njinpo (1631–1694)
VIII. Ciekji Dyndrup (1695–1732)
IX. Kynciok Gełe Dziungne (1733–1740)
Taszi Tsepa Szamar
X.
Ciedrup Gjatso (1741/42–1792)
przywrócony jako XIII Szamar Ciekji
Lodro (1952-2014)
Namling Szamar
I. Konciok Garłang Gjatso (1735?-1792?)
II. Tenzin Trinle Namgjal (ur. 1793?)
III. Dziampal Ngałang
IV. Garłang Karma Khedrup rozpoznany
przez XV Karmapę, zmarł w 1982.
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Ósmy Tai Situpa (1699–1774, przedstawiony powyżej) był prawdziwym człowiekiem renesansu: wspaniałym sanskrytologiem, płodnym uczonym i artystą oraz
fundatorem wielu dzieł sztuki. Dzięki rozległemu wykształceniu zyskał przydomek:
Situ Pancien (Wielki Erudyta).
Główna siedziba Tai Situpów, klasztor Palpung w Khamie, jest głównym ośrodkiem
działalności szkoły Karma Kagju we wschodnim Tybecie.
Tai Situpowie często byli wielkimi mecenasami sztuki oraz wybitnymi uczonymi,
którzy niejednokrotnie odgrywali ważną
rolę w nauczaniu kolejnych Karmapów.
Powiada się, że tradycyjnie na linii Situpy
spoczywa odpowiedzialność za finalizowanie
oświeconej działalności Karmapów.

Linia Tai Situ Rinpoczego
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ciekji Gjaltsen
Tashi Namgjal
Tashi Paldzior (?–1512)
Ciekji Gocia (?–1561)
Norbu Sampel (1566–1578)
Ciekji Gjaltsen Gelek Pelsang 		
(1586–1632)
VII. Mipham Trinle Rabten
VIII. Ciekji Dziungne (1699–1774)
IX. Pema Njindzie Łangpo (1774–1853)
X.
Pema Kunsang (1854–1885)
XI. Pema Łangciok Gjalpo (1886–1952)
XII. Pema Dynjo Drupa (ur. 1954)

Mistrzowie z tej linii zazwyczaj przykładali
wielką wagę do praktyki medytacji oraz często
angażowali się w budowanie harmonijnych
relacji między pomiędzy skłóconymi społecznościami.
W niespokojnym wieku XVII Piąty Gjaltsab Rinpocze był w stanie utrzymać przyjazne stosunki z Piątym Dalajlamą i zapobiec
przejęciu wielu ważnych klasztorów Karma
Kagju, w tym Tsurpu i Jangpacien, które
zostały przekazane w jego ręce. Gdy sytuacja się uspokoiła, Gjaltsab Rinpocze oddał te
klasztory ich właścicielom. Gjaltsab znaczy
regent, a Goszir Gjaltsab Rinpoczowie
tradycyjnie byli odpowiedzialni za klasztor
Tsurpu i inne sprawy Karmapów, zanim
kolejny Karmapa został odnaleziony, a po
latach osiągnął pełnoletniość.

Linia Goszira Gjaltsaba Rinpoczego
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Paldzior Dyndrup (1424–1486)
Taszi Namgjal (1487–1515)
Drakpa Paldzior (1516–1546)
Drakpa Dyndrub (1547–1613)
Drakpa Ciejang (1616–1658)
Norbu Sangpo (1660–1698)
Kynciok Yzer (1699–1766)
Ciephal Sangpo (1769–1822)
Drakpa Jeszie (1823–1862)
Tenpe Njima (1863–1894)
Drakpa Gjatso (1895–1952)
Drakpa Mingjur Goczia (ur. 1954)

Uczniowie serca

Dziamgon Kongtrul Rinpocze

Pało Rinpocze

Treho Rinpocze

Pierwszy Dziamgon Kongtrul Rinpocze,
Lodro Thaje (1813–1899, przedstawiony powyżej) był uczniem Czternastego Karmapy
i Dziewiątego Tai Situpy.

Historia Treho Rinpoczego nie jest tak
dobrze udokumentowana jak w przypadku
pozostałych pięciu uczniów serca. Wiadomo,
że linia inkarnacji Treho Szabdrung narodziła
się w XVI wieku, a jej główną siedzibą jest
klasztor Tagna, znany również jako Szang
Namling, znajdujący się w północnej części
prowincji Tsang w Tybecie.

Jego wysiłki w odnajdywaniu i utrwalaniu
rzadkich nauk i przekazów dharmy ocaliły
od zapomnienia wiele elementów tradycji
Ningma, Kagju, Sakja i Geluk.

Pierwszy Pało Rinpocze (1440–1503) początkowo należał do szkoły Ningma, a następnie
został uczniem Siódmego Karmapy i założył duży klasztor w Sekhar Guthog, gdzie
w przeszłości Milarepa z polecenia Marpy
zbudował dziewięciopiętrową wieżę. Będący jego kolejną inkarnacją Pało Tsuklak
Trengła (1504–1566) był jednym z najwybitniejszych tybetańskich historyków. Napisał
wiele prac z dziedziny filozofii, historii
i astrologii. Gdy Siódmy Pało Rinpocze
(1719–1781) nadzorował renowację stupy
Swajambhu w dolinie Katmandu, zostały
nawiązane ważne relacje z królestwem
Nepalu.

Lodro Thaje był nauczycielem Piętnastego
Karmapy, któremu przekazał całą tradycję
szkoły. Drugi Dziamgon Kongtrul przejął
ją ponownie od Piętnastego Karmapy i przekazał Szesnastemu.

Wszechstronnie wykształcony Dziesiąty Pało
Rinpocze (1912–1991) na prośbę Jego Świątobliwości Dalajlamy nauczał na Uniwersytecie Sanskryckim w Waranami, a w późniejszym okresie życia także na Zachodzie.

Linia Dziamgona Kongtrula
Rinpoczego

Obecny Pało Rinpocze (ur. 1994) odrodził
się w Tybecie, gdzie dziś jest jednym z najwyższych rangą lamów żyjącym na obszarze
kontrolowanym przez Chiny.

Lodro Thaje, wspaniały uczony, który praktykował wiele buddyjskich tradycji, był
wiodącą postacią ruchu rime, który rozwinął
się we wschodnim Tybecie pod koniec XIX
wieku.

I.
II.
III.
IV.

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje 		
(1813–1899)
Dziamgon Kongtrul Khjentse Yser 		
(1904–1953)
Ciekji Senge (1954–1992)
Lodro Ciekji Njima (ur. 1995)

Linia Nenang Pało Rinpoczego
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Ciełang Lhundrup (1440–1503)
Tsuglak Trengła (1504–1566)
Tsuglak Gjatso (1567/68–1633)
Tsuglak Kunsang (1633–1649)
Tsuglak Trinle Gjatso (1650–1699)
Tsuglak Ciekji Dyndrup (1701–1718)
Tsuglak Gała ((1719–1781)
Tsuglak Ciekji Gjalpo (1782–1841?)
Tsuglak Njingje (?–1910)
Tsuglak Małe Łangciuk (1912–1991)
Tsuglak Tenzin Kunsang Ciekji Njima
(ur. 1994)

Zdjęcie powyżej: Trzeci Pało Rinpocze,
Tsuglak Gjatso, Rubin Museum of Art
C2006.66.29 (HAR 825)

Treho Rinpocze zaczął pełnić znaczącą rolę
w szkole Karma Kagju podczas swojej
trzeciej inkarnacji, jako Treho Tendzin
Dargje (1653–1730/1731). Po otrzymaniu
nauk od Dziesiątego Karmapy Ciejinga
Dordże (1676–1702) Treho Tendzin Dargje
(przedstawiony powyżej) został później
nauczycielem wielkiego uczonego Situ Panciena, czyli Ósmego Situ Rinpoczego (1699–
1774). Treho Tendzin Dargje przewodniczył
ceremoniom pogrzebowym zarówno Dziesiątego, jak i Jedenastego Karmapy.
Dziesiąty Treho Rinpocze (Geleg Pel Sangpo)
urodził się w rodzinie Jabszi Lalu – należącej
do ważnego rodu, z którego pochodzili Ósmy
oraz Dwunasty Dalajlama. Był synem jednego
z tybetańskich ministrów, Lalu Tsełanga Dordże, i większość swego życia spędził w kontrolowanym przez komunistyczne Chiny Tybecie, gdzie przeżył rewolucję kulturalną.

Linia Treho Szabdrunga Rinpoczego
I.
II.
III.
IV.

Khedrup Ciekji Gjatso (XVI wiek)
Pagsam Łangpo (zm. w poł. XVII w.)
Tendzin Dargje (1653–1730/31)
Dziangciup Ciekji Ningpo (także
Losang Ciekji Łangpo)
V.
Ciekji Łangpo
VI. Ciekji Norbu
VII. Czime Drupa
VIII. Trinle Łangpo
IX. Karma Dzigdrag Małe Łangpo
X.
Geleg Pel Sangpo (zm. począt. XXI w.)
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Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa Ogjen Trinle Dordże. Dharamsala, 2010 roku
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Wiersz jubileuszowy

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa
Ogjen Trinle Dordże
Niczym nektar wypływający ze źródła na ośnieżonym szczycie góry,
z najwyższej krainy, hen wysoko ponad nami,
z niepohamowaną siłą i głęboką spontaniczną tęsknotą,
kropla po kropli, czystej i nieskalanej,
przebyłeś góry i równiny setek miesięcy i lat,
spływając w dół, w dół na ziemię naszych nadziei.
Czerpiąc z głębokich życzeń, pielęgnowanych w strumieniu wielu żywotów,
z niedostępnego nam miejsca, karmiłeś nas i ogrzewałeś.
Od tamtej pory delikatne młode kłącza szlachetnych umysłów
wypuściły liście i obfitują w owoce
a ziemia, niegdyś jałowa, tętni turkusowozielonym życiem.
Ryk śnieżnego lwa rozbrzmiewający na szczycie białej góry,
porywa rześkie płatki śniegu do wirującego tańca.
Gdy pojawiłeś się w roku sto dziesiątym,
zabrzmiał lwi ryk Twego królewskiego imienia,
roztaczając bezmierny przepych i niezrównane błogosławieństwo.
Przez dziewięćset lat, dzień i noc,
poruszał pełne wiary serca, przerywał otępiały sen
i uspokajał fale myśli mącące wody umysłu.
Wystarczy, że jesteś, a śmiało stawiamy czoło groźnym obliczom samsarycznego morza.
Wystarczy, że jesteś, a wiemy, że to cierpienie ma swój kres.
Cichnie płacz towarzyszący narodzinom i śmierci.
Twoje czyny stapiają się z niebem,
niebieskim, jak Twa promienna korona.
Twe wielkie serce, jak wspaniała mandala wiatru,
nieustannie porusza ten świat.
Karmapo, Ty Który Działasz,
ja jestem wszystkim, co masz, Ty jesteś wszystkim, co mam.
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Organizatorzy Karmapa 900 chcieliby serdecznie podziękować
Louise Light za czas i talent, który włożyła w zaprojektowanie tej książki
oraz wielu organizacjom i instytucjom, które zgodziły na wykorzystanie zdjęć umieszczonych w tej publikacji.
Autorka dziękuje również
panu Tasziemu Tseringowi, za wielką szczodrość, z jaką dzielił się bogatą wiedzą naukową
podczas konsultacji wielu zagadnień dotyczących historii Tybetu i linii Karma Kagju
oraz Ziczi Legthonowi za sprawdzenie większej części manuskryptu.
Również Tenzin Dapel (Rachel Gertsch), Carolyn Gimian i Maureen McNicholas za pomoc w archiwizowaniu zdjęć,
Arianie Maki za konsultacje dotyczące dzieł sztuki.
Serdeczne podziękowania należą się także
Tomaszowi Szczygielskiemu,
fundatorowi polskiego wydania niniejszej publikacji.

Zdjęcie na okładce: XVI-wieczny posąg Pierwszego Karmapy Dusuma Khjenpy
Fotografia udostępniona przez A & J Speelman, London

