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SPIS TREŚCI

“Dobre czyny”:
Autobiograficzne strofy Ósmego Karmapy Mikjo Dordże
Pochwała “Bez wytchnienia szukał...”

༄༅། །ཀརྨ་པ་མིི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེའིི་རྣམ་ཐར་ཉིིད་ཀྱིིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོོ། །

“DOBRE CZYNY”: AUTOBIOGRAFICZNE
STROFY ÓSMEGO KARMAPY MIKJO DORDŻE

བཀའ་དྲིིན་འགྲན་མེེད་དཀོོན་མཆོོག་རྣམ་གསུམ་དང་། །
བླ་མའིི་ཚོོགས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །

Obdarzonym niedościgłym współczuciem – Trzem Klejnotom
I Guru – kłaniam się z szacunkiem.
དམ་པས་གཟིིགས་ན་ངོོ་མཚར་མེེད་མོོད་ཀྱང་། །
བྱིིས་པ་འགའ་ཞིིག་མགུ་བར་བྱེེད་པའིི་གཏམ། །
བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིིག་པ། །
གཞན་ལ་བརྗོོད་ན་དོོན་དང་ལྡན་འགྱུར་ཞེེས། །
རྗེེ་བཙུན་འགའ་ཡིི་གསུང་གིིས་བསྐུལ་བ་ལས། །
རང་མྱོོང་རང་རྒྱུས་ཆེེ་བས་ཅུང་ཟད་སྤྲོོ། །

Wielcy nie znajdą w tych słowach nic doniosłego,
Lecz może zaciekawią one dziecinne istoty.
Kilku wielkich mistrzów* zachęcało mnie,
Mówiąc, że warto, bym spisał, co czyniłem.
Skoro sam wiem to najlepiej, coś o tym powiem.

*

Między innymi Drikung Rinpocze i Panczen Dorgjal.
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དལ་འབྱོོར་རྙེེད་དཀའ་ཐོོབ་དུས་དོོན་མེེད་དུ། །
གཏོོང་མ་ཕོོད་པར་སྒོོ་གསུམ་དམ་ཆོོས་ལ། །
རྩེེ་གཅིིག་སངས་རྒྱས་བཀའ་བཞིིན་ཅིི་ནུས་བསྒྲུབས། །
ལོོག་བློོ་སྐྱེེས་ཚད་དྲག་པོོས་ཚར་གཅོོད་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(1) Zdobywszy ludzkie życie z jego potencjałem i możliwościami,

Nie śmiałem go zmarnować. Skupiony bez reszty,
Robiłem, co mogłem, aby praktykować Dharmę tak, jak chciał Budda.
Tłumiłem w zarodku każdą złą myśl.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
བླ་གྲོོགས་ཚད་མིིན་ཁྱད་བསོོད་མ་བྱས་ཤིིང་། །
དེེ་ཡིིས་བསྟན་པའིི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པར། །
དམ་ཆོོས་མཐར་ཕྱིིན་འགལ་རྐྱེེན་གྱུར་པ་ཡིི། །
དུག་གསུམ་རྣམ་རྟོོག་ཅིི་ཆོོམས་བྱས་པ་ཡིིན། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(2) Nie uwłaczając rzekomym guru i towarzyszom

Ani nie podążając ich ścieżkami,
Robiłem, co mogłem, aby przezwyciężyć myśli trzech trucizn:
Przeszkody w osiągnięciu celu Dharmy.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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ཐེེག་ཆེེན་བཤེེས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེེད་མཐོོང་ནས། །
ལེེགས་པའིི་ཡོོན་ཏན་ཀུན་ལ་ཡིིད་ཤོོར་ཏེེ། །
དམ་པའིི་རྣམ་ཐར་ཀུན་དང་མཐུན་བགྱིིས་པས། །
རྗེེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིིས་དགྱེེས་པར་བྱིིན་གྱིིས་བརླབས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(3) Kiedy uznałem, że mistrzowie mahajany się nie mylą,

Zachwyciłem się ich cudownymi przymiotami
I starałem iść we wszystkim za ich majestatycznym przykładem.
Odtąd wielkie istoty z radością mi błogosławiły.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
ཕལ་པའིི་རྣམ་གཡེེང་མིི་ཚེེ་འཛད་ཐབས་ཙམ། །
ཡིིན་པར་སྙིིང་ཁོོང་རུས་པའིི་གཏིིང་ཉིིད་ནས། །
ངེེས་འདྲོོངས་ཐ་མལ་གཡེེང་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱུངས། །
རིིག་པ་དྭངས་ཤིིང་སྐྱབས་ལ་ཡིིད་ཆེེས་ཐོོབ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(4) Kiedy całym sercem poczułem,

Że trywialne sprawy są receptą na zmarnowanie życia,
Porzuciłem wszystko, co nas zwykle rozprasza.
Mój umysł się rozjaśnił, znalazłem oparcie w Klejnotach.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོ་རྒྱུག་པ་ལྟར། །
སྒྲེན་མོ་ལག་སྟོང་འགྲོ་བ་འདི་མཐོང་བས། །
ཚེ་འདིའི་ཆོས་བརྒྱད་རྨི་ལམ་ནང་ན་ཡང་། །
གཞིག་པ་བཏང་ཚེ་འཆར་བའི་གོ་སྐབས་གར། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(5) Przekonałem się, że wszyscy wysoko i nisko urodzeni muszą umrzeć,

Nadzy, z pustymi rękoma, niczym porwani przez rwącą rzekę.
Kiedy o tym myślałem, jak osiem doczesnych spraw
Mogłoby mnie zaprzątać choćby w snach?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
སྐྱབས་གནས་ཐུབ་པའི་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལས། །
གཞན་པའི་སྐྱབས་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་རྙེད་པས། །
སྐྱིད་སྡུག་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་པ་ཡིན། །
གཞན་ལ་རེ་ལྟོས་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(6) Poza prawdziwym opiekunem, Trzema Klejnotami,

Nie pokładałem ufności w żadnym schronieniu.
Klejnoty znają wszystkie radości i smutki.
Nie oglądałem się i nie liczyłem na nic innego.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ཚད་རང་གིི་ཉེེས་སྤྱོོད་ཀྱིི། །
འབྲས་བུར་ཤེེས་ནས་སྦྱོོར་དངོོས་རྗེེས་ཚང་བའིི། །
མིི་དགེེའིི་ལས་ལམ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པ་ཞིིག །
ཚེེ་འདིིར་སྤྱད་པའིི་རྣམ་གྲངས་ག་ལ་ཡོོད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(7) Zrozumiawszy, że każde cierpienie jest skutkiem

Moich własnych przewin, nie potrafiłbym dopełnić
Obmyślonego, przeprowadzonego i skwitowanego nieprawego czynu.
I w tym życiu żadnego takiego nie popełniłem.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
གཏིིང་ནས་སྐྱེེ་བའིི་རྒྱ་མཚོོ་མ་ཕྱིིན་ན། །
ཁམས་གསུམ་གར་ཡང་བདེེ་འབྱོོར་མིི་རྟག་པས། །
ནམ་མཁས་ཁྱབ་ཚད་ཁམས་གསུམ་འཁོོར་བ་ནས། །
ནམ་གཞག་གཏན་གྱིི་ཐར་པ་ནམ་ཐོོབ་སྙམ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(8) Póki nie przekroczy się oceanu narodzin i śmierci,

Ulotne będą wszystkie bogactwa i przyjemności w trzech sferach.
Chciałem wiedzieć, kiedy na zawsze wyzwolę
Wszystkie istoty bezmiaru trzech kręgów samsary?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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རིས་མེད་སྐྱེ་དགུ་ཕ་མར་མི་མཐུན་མེད། །
དགྲ་གཉེན་ཕྱོགས་རིས་བྱེད་པ་མི་རིགས་པས། །
བཅོས་མིན་བརྩེ་བས་མི་བཟོད་སེམས་ཅན་ལ། །
བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་ཕན་པ་འདོག་པ་སྙམ། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(9) Wszystkie istoty, co do jednej, nie różnią się niczym od moich rodziców.

Nie ma sensu w dzieleniu ich na przyjaciół i wrogów.
Cierpiących nieznośny ból darzyłem czystą miłością,
Dumając, kiedy zdołam przynieść im prawdziwe Przebudzenie?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
གཞན་ཕན་རྩ་བ་བདག་བདེ་གཞན་ལ་བཏང་། །
གཞན་སྡུག་རང་གིས་ལེན་ལ་རག་ལས་པས། །
ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་བའི་རྩ་བར་བཅས། །
བདག་འཛིན་བྲེང་ཙམ་མེད་པར་འགྲོ་ལ་ཕུལ། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(10) Służenie innym zależy przede wszystkim

Od oddania im własnego szczęścia i wzięcia na siebie ich bólu.
Ja bez śladu samolubnego lgnięcia
Ofiarowałem błądzącym istotom własne ciało, dobytek i zasługę.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.

7 • Dobre czyny

འཛིིན་པ་མེེད་པར་འགྲོོ་ལ་ཕུལ་ན་ཡང་། །
སེེམས་ཅན་མིི་སྲུན་སླར་གནོོད་སྐྱེེལ་བ་ན། །
བདག་གིི་ལས་འབྲས་ངན་པ་དག་སྙམ་ནས། །
དབུལ་པོོས་གཏེེར་ཐོོབ་ལྟ་བུར་དགའ་བ་སྐྱེེས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(11) Choć dawałem bez przywiązania,

Kiedy napastliwi odpowiedzieli gwałtem,
Radosny niczym żebrak, który znalazł skarb,
Pomyślałem, że tak oczyszcza się zła karma.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
གཞན་གྱིིས་མིི་རིིགས་དྲིིན་ལན་གནོོད་འཇལ་ཡང་། །
དེེ་འབྲས་བདག་གིི་རྒྱུད་ལ་སྨིིན་གྱུར་ནས། །
ཕ་རོོལ་པོོ་ཡིིས་མྱོོང་བར་མ་གྱུར་ཞེེས། །
དགེེ་བ་ཅིི་བྱེེད་དེེ་ཡིི་དོོན་དུ་བསྔོོས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(12) Kiedy za dobro bez powodu odpłacano krzywdą,

W myślach życzyłem, bym to ja doświadczył
Wszelkich konsekwencji, a nie tamci ludzie,
I dedykowałem im całą zasługę.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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མཁའ་མཉམ་ཀུན་ལ་ཕན་བདེེ་བསྒྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། །
བླང་དོོར་འབྱེེད་པའིི་སྙན་ཚིིག་བརྗོོད་པ་ལས། །
རང་གཞན་འཁྲུལ་འཁོོར་བྱེེད་པ་རྩུབ་མོོའིི་ངག །
གནས་སྐབས་འགར་ཡང་སྨྲས་པ་ག་ལ་དྲན། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(13) Pragnąc dać dobro i szczęście wszystkim w każdym zakątku przestrzeni,

Uprzejmie radziłem odróżniać stosowne od niewłaściwego*.
Jak mógłbym kiedykolwiek złorzeczyć,
Wprawiając w zażenowanie siebie i innych?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
གཞན་ལ་སྙན་བརྗོོད་དེེ་ལས་སྙན་ཚིིག་སོོགས། །
ལན་ལ་རེེ་བཅས་དགེེ་བའིི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིིས། །
བྱང་ཆུབ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེེད་དུ་མིི་འགྲོོ་བས། །
དགེེ་འབྲས་རང་གིིར་བྱེེད་པ་ག་ལ་སྲིིད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(14) Prawe czyny i skutki zrodzone z nadziei na odpłatę,

Takie jak przymilne słowa czekające pochlebstwa†,
Nie mogą służyć prawdziwemu Przebudzeniu.
Jak można zawłaszczyć prawość i jej skutki?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
*

Co nosi miano czcigodnej mowy.

†

Porzucając zwodzenie słowem i czynem, Pan najwyraźniej dał nam niezbędny przykład.

9 • Dobre czyny

མིི་རུང་མིི་བཟོོད་མིི་ཐེེག་ལས་འབྲས་ཀྱང་། །
ཅིི་ཙམ་མྱོོང་བས་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ལ། །
ཅིི་གསུང་བདེེན་འཛིིན་ཡིིད་ཆེེས་སྐྱེེ་བ་དང་། །
རྐྱེེན་ངན་ལམ་སློོང་གནད་ལ་ངེེས་པ་རྙེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(15) Niedorzeczne, nieznośne, uprzykrzone same w sobie,

Im więcej spadało na mnie karmicznych skutków,
Tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu o słuszności słów Buddy
I przeświadczeniu o konieczności obracania przeciwności w ścieżkę.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའིི་སེེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡང་། །
བྱང་ཆུབ་དམ་པའིི་ཕན་འདོོགས་མ་གཏོོགས་པར། །
སྲིིད་དང་ཞིི་བའིི་ཕན་བདེེ་ཉིི་ཚེེ་བའིི། །
སྒོོ་ནས་དམན་པར་སྦྱར་བ་ག་ལ་ཞིིག །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(16) Jak mógłbym wszystkim istotom z całej przestrzeni

Nieść błahe, chwilowe korzyści
Oraz doczesne przyjemności i spokój
Zamiast daru prawdziwego Przebudzenia?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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རང་གཞན་དོོན་དུ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །
སྒྱིིད་ལུག་སྐྱོོ་འཇིིགས་ངལ་དུབ་རྒྱང་བསྲིིངས་ནས། །
ཕྱིིར་ལྡོོག་མེེད་པའིི་བརྩོོན་པ་འཕེེལ་དགོོས་པས། །
ཚེེ་འདིིར་ཉམས་ལེེན་རེེས་འཇོོག་ག་ལ་བྱེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(17) Zdobycie Przebudzenia dla dobra własnego i innych

Wymaga porzucenia braku wiary w siebie,
Rozpaczy, niepewności i znużenia
Oraz uzbrojenia się w niespożytą pilność,
Jakże przeto mógłbym w tym życiu być niestałym w praktyce?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
དམུ་རྒོོད་སེེམས་ཅན་རིིས་ནིི་མཐའ་ཡས་ཕྱིིར། །
དར་ན་དར་བས་ཐར་ཐབས་མིི་ཤེེས་རྨོོངས། །
རྒུད་ན་རྒུད་པས་ཐར་ཐབས་མིི་ཤེེས་རྨོོངས། །
རྨོོངས་པའིི་ལས་ཚུལ་དྲན་ཚེེ་བཟོོད་གླགས་མེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(18) Nikt nie zliczy odmian prostactwa.

Kiedy idzie dobrze, bo się układa, nie myślą o szukaniu wyzwolenia.
Kiedy idzie źle, bo się nie układa, nie myślą o szukaniu wyzwolenia.
Nie mogłem znieść myśli o tym zaślepieniu.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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བཟོོད་གླགས་མེེད་ཀྱང་སེེམས་ཅན་སྡུག་གེེ་ལ། །
གདུག་པ་ཅན་སྙམ་བརྙས་པ་མིི་སྐྱེེ་བར། །
སྒྲིིབ་པའིི་སྐྱོོན་གྱིི་རང་བཞིིན་འདིི་ལྟ་བུའིི། །
མཚན་ཉིིད་ཤེེས་ནས་བཟོོད་མེེད་སླར་ཡང་འཕེེལ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(19) Nie mogąc tego znieść, nie patrzyłem przecież z góry

Na istoty cierpiące z powodu własnej niegodziwości.
Błędy i zaciemnienia są ich naturą,
Co czyni to jeszcze bardziej nieznośnym.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་འཁོོར་བའིི་སྐྱེེ་འཆིི་ཡིིས། །
ལུས་སེེམས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོོས་དུབ་གྱུར་པས། །
བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་སྟོོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིི། །
གཏན་དུ་ལུས་སེེམས་འཚོོ་ཕྱིིར་འབད་པ་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(20) Od czasu bez początku, udręki narodzin i śmierci w samsarze

Odciskały się na moim ciele i umyśle.
Starałem się więc, jak mogłem,
By ciało i umysł były silne aż do Przebudzenia.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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དཔྱད་ན་ཆོོས་རྣམས་གཟོོད་མ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཞིི། །
གང་ལ་ཕན་བཏགས་གང་གིིས་ཕན་འདོོགས་བྱེེད། །
གང་ཕན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་ལ། །
སྦྱོོར་བ་ལྟ་བུའིི་བློོ་མིིག་རྣམ་པར་དག །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(21) Jasnym okiem rozumu ujrzałem,

Że zjawiska były ujarzmione od początku.
Ten, co korzysta, ten, co korzyści daje,
I to, co ją przynosi, są jak łączenie przestrzeni z przestrzenią.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
བདག་མེེད་གོོ་བ་རྒྱུད་ལ་འདྲེེས་པའིི་ཚེེ། །
ཕྱིི་རོོལ་ཡོོ་བྱད་ཟང་ཟིིང་དམན་པ་ལ། །
བདག་གིིར་བཟུང་བྱའིི་ནོོར་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །
མ་རྣམས་འབྱོོར་སླད་འབྱམས་ཀླས་འདོོད་དགུ་སྒྲུབ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(22) Choć marne materialne dobra nie są majątkiem,

Który dało by się zawłaszczyć jako „mój”,
Zrozumiawszy pustość własnej istoty, z myślą o swoich matkach
Zebrałem nieprzebrane góry wszelkich wyobrażalnych skarbów.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །
རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་ཡི། །
དགེ་བའི་ངང་ཚུལ་བཟང་པོའི་ལམ་ནས་དྲངས། །
སངས་རྒྱས་གསུང་གི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་བྱས། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(23) Aby prawe działania, takie jak składanie ofiar czy dawanie,

Stały się przyczynami doskonałego Stanu Buddy,
Muszą wpisywać się w ścieżkę autentycznej prawości.
Sam postępowałem zgodnie ze wskazaniami Buddy.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
སངས་རྒྱས་བཀའ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀར་ཡང་། །
དང་པོར་སྤྱད་སླ་ཕྱི་མར་དོན་ཆེ་བས། །
སྒྲུབ་ལ་གནོད་པའི་འབྱུང་གནས་མ་ཡིན་ཕྱིར། །
དེ་བཞིན་གཤེགས་གསུངས་ཉིད་ལ་བཟོད་པར་བྱས། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(24) Tak w wymiarze przyczyny, jak i skutku, słowa Buddy

Na początku są łatwe do przyjęcia, na koniec zaś służą wielkiemu celowi.
Skoro praktykowanie ich nie czyni żadnej krzywdy,
Ćwiczyłem się w cierpliwości w obliczu nauk Tathagaty.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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རྒྱ་ཆེེན་སྐུ་དང་ཟབ་པའིི་ཆོོས་སྐུ་ལ། །
བསམ་སྦྱོོར་ཕྲ་མོོས་ཆོོག་པར་མ་འཚལ་ཏེེ། །
གཞལ་མེེད་བསྐལ་པར་རྟག་པའིི་ལུས་སེེམས་ཀྱིིས། །
བཅོོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་སྒྲུབ་པའིི་དམ་བཅའ་བཟུང་། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(25) Wiedząc, że marnymi intencjami i czynami

Nie osiągnę bezmiaru Kaj i głębi Dharmakaji,
Przez niepoliczalne eony ciałem i umysłem
Utrzymywałem ślubowanie osiągnięcia Kaj Bhagawana.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
རང་རྒྱུད་དགེེ་ལ་བསྐུལ་དུ་མིི་རུང་བའིི། །
ཉོོན་མོོངས་ཕྲ་རགས་ཀུན་ལ་གཉེེན་པོོ་བཅུག །
རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུ་འབྲས་ཁོོ་ན་ལས། །
རྩེེ་གཅིིག་བསམ་རྒྱུ་གཞན་དུ་ག་ལ་ཡོོད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(26) Stosowałem lekarstwa na wszystkie subtelne i pospolite splamienia

– nie inspirują mnie one do prawości.
Jak mógłbym myśleć o czymkolwiek poza skupieniem się bez reszty
Na przyczynach i skutkach doskonałego Stanu Buddy?
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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དེེ་ཕྱིིར་རང་རྒྱུད་མ་རུངས་འཆང་བཞིིན་དུ། །
ལྟོོས་པ་བཅས་པའིི་སེེམས་རྒྱུད་མིི་ཐུལ་བས། །
གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་བསགས་སྦྱངས་སྤེེལ་བའིི་སླད། །
རང་སེེམས་བསགས་སྦྱངས་སྙིིང་པོོར་སྒྲིིལ་བ་ཡིིན། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(27) Póki nie pożegnasz się z krnąbrnym usposobieniem,

Nie poskromisz umysłów uczniów.
Skupiłem się więc na własnym gromadzeniu i oczyszczaniu,
Aby pomóc w tym swoim podopiecznym.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
དེེས་ན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིི། །
བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསམ་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་ཕྱིིར། །
བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཀུན་གྱིི་མཛད་པ་དང་། །
མཐུན་པར་རྗེེས་སུ་འཇུག་པའིི་སྨོོན་པ་འདེེབས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(28) Skoro nie sposób pojąć wszelkich aktywności

Wkraczania na ścieżkę Przebudzenia,
Modliłem się, by podążać krok w krok
Za czynami wszystkich Bodhisattwów.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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སྙིིགས་མའིི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །
རིིམ་གྲོོ་པ་ཉུང་རིིམ་གྲོོའིི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱང་། །
བསྟན་ལ་ཚུལ་བཞིིན་ཞུགས་པ་མེེད་པ་ལ། །
དམིིགས་ནས་ལྷག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ཅིི་ཐུལ་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(29) W epoce upadku mało kto

Służy Naukom Buddy, a ci, którzy winni
Je odbierać, są z nimi na bakier.
Widząc to, pracowałem nad sobą jeszcze bardziej.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མར་བབ་ཚེེ་བསྟན་པ་ཡིི། །
གཟུགས་བརྙན་ཙམ་གྱིི་ཆེེད་ཀྱིི་དགེེ་བ་ལ། །
སྟོོན་པ་ཉིིད་ཀྱིིས་རྒྱ་ཆེེར་བསྔགས་མཛད་པས། །
སྤོོང་དང་ཀློོག་པའིི་དགེེ་འདུན་ཆེེད་དུ་འབད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(30) Sam Nauczyciel sławił prawe czyny

Podejmowane w ostatnich pięciuset latach
W intencji choćby cienia Nauk,
Służyłem więc Sandze uczonych i medytujących.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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དེེ་ལྟ་ན་ཡང་དེེ་ལ་བརྟེེན་པ་ཡིི། །
སྡེེ་དང་འཁྲུག་རྩོོད་འདུ་ལོོང་སྤང་བའིི་ཕྱིིར། །
དབེེན་པའིི་གནས་དང་སློོང་མོོའིི་ཟས་ཉིིད་དང་། །
ཕྱག་དར་ཁྲོོད་པའིི་གོོས་ལ་བརྟེེན་པར་བཅས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(31) Chcąc jednak uniknąć nieporozumień

I konfliktów między społecznościami,
Kazałem trzymać się ustronnych miejsc
I obywać żebraczą strawą oraz szatami z łachmanów.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
རྩ་བར་བློོ་གཏད་ཐུབ་པའིི་བླ་མ་ལ། །
དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་ངོོ་བོོར་ཐག་ཆོོད་དེེ། །
སྐུ་གསུམ་ཡེེ་ཤེེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གོོ །
དེེ་ཕྱིིར་འགའ་ཡིིས་བདག་ལ་དག་སྣང་སྐྱེེས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(32) Niektórzy widzieli mnie czysto,

Gdyż uznałem, że mój Guru, któremu ufałem ponad wszystko,
Jest w istocie Trzema Klejnotami
I posiada Trzy Kaje oraz Pięć Mądrości.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
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གཞན་དོོན་བྱེེད་ལ་ཇིི་སྲིིད་ཟག་ཟད་ཀྱིི། །
མངོོན་ཤེེས་མེེད་པར་གདུལ་བྱ་མིི་ཐུལ་བས། །
བདག་ཀྱང་སྐྱེེ་བར་བསགས་སྦྱང་མཐར་ཕྱིིན་ཏེེ། །
མཁའ་ཁྱབ་འགྲོོ་དོོན་བྱེེད་ལ་སྤྲོོ་བ་ཐོོབ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(33) Bez jasnowidzenia zrodzonego z wyczerpania splamień

Nie da się pomagać uczniom,
Osiągnąłem więc cel gromadzenia i oczyszczania
Oraz rozsmakowałem w służeniu istotom w każdym zakątku
przestrzeni.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
དེེ་ལྟར་བདག་གིི་ཟག་བཅས་ཟག་མེེད་ཀྱིི། །
དགེེ་བ་བསགས་དང་མཁའ་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་དང་། །
སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་དགེེ་བ་ཇིི་སྙེེད་པས། །
མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཕྱིིར་བསལ་ནས། །
ཚོོགས་གཉིིས་རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་གིི་སྐུ། །
ཡང་དག་རྫོོགས་སངས་རྒྱས་པ་འགྲུབ་ཕྱིིར་བསྔོོ། །

Dedykuję całą czystą i nieczystą zasługę,
Którą sam nagromadziłem, oraz zasługę
Wszystkich Buddów i każdej istoty
Oczyszczeniu zaciemnień niepoliczalnych istot
I osiągnięciu przez nie Kaj najwyższego Przebudzenia,
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Doskonałości dwóch nagromadzeń,
Oraz urzeczywistnieniu pełni doskonałego Stanu Buddy.
ཞེེས་འདིི་རྗེེ་བཙུན་འགའ་ཡིིས་བསྐུལ་བ་ལས། །
བརྩམས་ནས་རང་གིི་མྱོོང་བ་བརྗོོད་པ་ཡིིན། །

Zachęcany przez wielkich Mistrzów,
Opisałem tu swoje doświadczenia.
ཁོོ་བོོ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་སྤྱད་པ་མཐའ་ཡས་པའིི་རྗེེས་སུ་སློོབ་པའིི་སྤྱོོད་
པ་ལ་སྨོོན་ལམ་ཆེེས་འདུན་པར་ཡོོད་པ་བཞིིན་རྗེེས་སུ་འཇུག་པར་མོོས་པ་རྣམས་ཀྱང་མ་
རྒན་མཐའ་ཀླས་ཀྱིི་དོོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའིི་མཛད་པ་དང་རྣམ་ཐར་ལ་སློོབས་ཤིིག། །།

Było we mnie żarliwe pragnienie i aspiracja ćwiczenia się w nieogarnionym
postępowaniu Buddów i Bodhisattwów, jeśli więc chcecie mnie naśladować,
sami to czyńcie i idźcie za ich przykładem, osiągając Stan Buddy dla dobra
swoich własnych niepoliczalnych matek.

༄༅། །ཉིིད་བསྟོོད་བཞུགས།

POCHWAŁA “BEZ WYTCHNIENIA SZUKAŁ...”

ཟླ་མེེད་སྟོོན་པའིི་བསྟན་པ་གང་ཡིིན་པ། །
འཆུག་མེེད་དངོོས་ཉིིད་ལེེགས་པར་བཙལ་བྱས་ནས། །
ཡང་དག་ཚུལ་ལ་བསྙེེན་པའིི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །
བསྟན་ལ་ངེེས་པར་རྫོོགས་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

(1) Bez wytchnienia szukał niezawodnej esencji

Pouczeń niezrównanego Nauczyciela,
Uzbrojony w dyscyplinę, nie zbaczał ze ścieżki
I praktykował pełnię Nauk – jemu zanoszę modlitwę.
བཅས་དང་རང་བཞིིན་ཁ་ན་མ་ཐོོའིི་ཆོོས། །
ལྟར་སྣང་དམ་པའིི་ཆོོས་སུ་བཅོོས་པ་རྣམས། །
སྦུན་ལྟར་ཕྱིི་རོོལ་གྱུར་པ་ཉིིད་གཟིིགས་ནས། །
དོོན་བཟང་ལེེགས་བཤད་འདོོམས་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

(2) Należycie nauczając prawdziwego znaczenia,

Baczył, by ci, co próbują w Dharmę zmieniać
Pseudonauki krnąbrnych i instynktownie nieprawych,
Zostali za drzwiami jak plewy – jemu zanoszę modlitwę.
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འདིི་དང་གཏན་གྱིི་འདུན་མ་ཐམས་ཅད་པ། །
ཡོོངས་འཛིིན་དགེེ་བའིི་བཤེེས་ལས་འབྱུང་སེེམས་ནས། །
བཟློོག་མེེད་མོོས་པ་གོོང་འཕེེལ་ཕུལ་བྱུང་བ། །
དད་པའིི་ཕ་རོོལ་སོོན་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

(3) Kiedy zrozumiał, że wszelkie doczesne i ostateczne pragnienia

Wypełnia Pan Wszystkiego, duchowy przyjaciel,
Ogarnęła go niewysłowiona tęsknota
I wiara, która przekracza wszystko – jemu zanoszę modlitwę.
ཚེེ་འདིིའིི་གྲགས་འབྱོོར་སྙིིང་པོོས་དབེེན་པའིི་ཚུལ། །
ཚིིག་ཙམ་མིིན་པར་སྙིིང་ནས་རབ་རྟོོགས་ཏེེ། །
ཞེེན་ལོོག་སྲེེད་པ་བྲལ་བའིི་རྣམ་ཐར་ཅན། །
དགོོས་མེེད་དྲན་པ་བསྟེེན་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

(4) Pojął nie słowami, lecz całym sercem,

Że doczesne bogactwa i chwała nie mają żadnego znaczenia,
Stał się wzorem wyrzeczenia, wolności od pragnień
I zrozumienia jałowości – jemu zanoszę modlitwę.
བྱམས་པའིི་བློོ་ཅན་སྙིིང་རྗེེའིི་གདུང་ཤུགས་དང་། །
འབྲལ་བ་མེེད་པར་ངེེས་འབྱུང་རྣམ་པར་དག །
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་ལ་རྟག་སྐྱོོ་ཞིིང་། །
མིི་རྟག་ངེེས་པར་སེེམས་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །
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(5) Zawsze pełen miłości i przejmującego współczucia,

powodowany najczystszym pragnieniem wyzwolenia,
Zmierżony cierpieniem i jego przyczynami,
Nigdy nie przestawał myśleć o nietrwałości – jemu zanoszę modlitwę.
ཉོོན་མོོངས་ངན་བློོར་སྐད་ཅིིག་མིི་གཏོོང་ཞིིང་། །
གལ་ཏེེ་ཤར་ཡང་གཉེེན་པོོའིི་ཆུ་ལོོན་ཅན། །
དགེེ་བའིི་ངང་ཚུལ་བཟང་པོོ་མིི་གཏོོང་བའིི། །
བཤེེས་གཉེེན་ཕན་མཛད་གང་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

(6) Nawet na chwilę nie dopuszczał do siebie splamień i złych myśli,

Stawiając im nieprzeniknioną tamę z antidotum,
Nigdy nie zbaczał ze ścieżki prawości
I był wartościowym przyjacielem – jemu zanoszę modlitwę.
གཟུ་བོོར་གསུང་རབ་དོོན་ལ་མཉམ་བཞག་ནས། །
དྲང་ངེེས་སོོ་སོོར་འབྱེེད་པའིི་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས། །
ཅལ་སྒྲོོགས་རྗེེས་སུ་རྒྱུག་པར་མིི་བྱེེད་པར། །
ངེེས་དོོན་དམ་པ་འཆད་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

(7) Obiektywnie medytował nad znaczeniem pism

I nie zajmując się błahostkami, uzbrojony w pradżnię,
Która odróżnia względne od absolutnego,
Wykładał znaczenie ostateczne – jemu zanoszę modlitwę.
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ཆེེན་པོོར་གྲགས་ལ་བརྩེེ་ཞིིང་བརྗེེ་བྱེེད་བློོ། །
སྨོན་ལམ་དག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །
དགེ་ལ་སྦྱོར་བའི་བློ་གྲོས་བསྐྱེད་པའི་རྟེན། །
ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་མཛད་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

(8) Powodowany miłością, pragnął wymienić siebie na uznawanych

za wielkich
I budował z nimi więzi czystymi intencjami,
Dedykując ich mądrości
Prawe czyny – jemu zanoszę modlitwę.
དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ལས་དགེ་གང་ཐོབ། །
ཡོན་ཏན་དེ་ལྡན་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ངག །
བྱང་ཞིང་ཆུབ་པའི་ལུས་སེམས་དོན་ལྡན་པ། །
ཀརྨ་པ་ཡི་དགོངས་པ་རྫོགས་བྱེད་ཤོག། །

(9) Oby dzięki zasłudze z wyliczania przymiotów

Sławienie tych, które on posiada,
Wydało owoc w postaci wartościowego ciała i umysłu, doskonałego
i oczyszczonego,
Oraz wypełnienia intencji Karmapy.
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