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Buddyzm tybetański, buddyzm 
wszystkich nurtów buddyjskich

Buddyzm tybetański (Wylie: bod brgyud nang bstan; określany też jako lamaizm, 
choć nazwa ta bywa odbierana jako pejoratywna i jest merytorycznie niesłuszna) – 
odmiana buddyzmu, która jest główną religią Tybetu i jego regionów sąsiadujących 
(np. Bhutanu, Nepalu, Sikkimu i Ladakhu) od czasu ustanowienia jej jako religii 
państwowej przez króla Trisong Decena (Wylie: khri srong lde btsan) panującego w 
Tybecie w okresie od roku 755 do 797. Jest także główną religią Mongolii i kilku 
republik autonomicznych Federacji Rosyjskiej (np. Buriacji, Tuwy i Kałmucji).

Pochodzenie
Buddyzm tybetański pochodzi z kulminacyjnego rozwoju buddyzmu na obszarach, 
gdzie obecnie znajdują się graniczące z Chinami Nepal, Indie, Pakistan i 
Afganistan  [1]. Rozwój buddyzmu na tych terenach niemal całkowicie zakończyły 
podboje muzułmańskie  [2]. Buddyzm tybetański zachował wszystkie trzy jego 
główne nurty: hinajanę (Wylie: theg dman gyi bstan pa), mahajanę (Wylie: theg chen 
gyi bstan pa), wadżrajanę (Wylie: rdo rje theg pa’i bstan pa)[3]  [4]  [5]  [6]. Ze względu 
na owe trzy nurty, zwane również „trzema pojazdami”, buddyzm tybetański 
poprawnie nazywany jest „buddyzmem trzech pojazdów”[7].

Cechą charakterystyczną buddyzmu tybetańskiego jest kultywowanie tantr 
wadżrajany. Przekazy hinajany istnieją obok przekazów mahajany w trzech zbiorach 
kanonu (sutr, vinaji, abhidharmy) zawartych w Kangjurze i Tengjurze  [8]. Przekazy 
wadżrajany zebrane są w ośmiu wielkich systemach i w innych pomniejszych jako 
szczególne metody mahajany. W buddyzmie tybetańskim istnieje również przekaz 
dzogczen, który obecny jest ponadto w tybetańskiej religii bön  [9]. Wadżrajana nie 
jest wyłącznie związana z buddyzmem tybetańskim, ale również z japońską tradycją 
shingon  [10], a w średniowieczu istniała również na terenach Sri Lanki, Azji 
Centralnej, Indochin oraz Indonezji. Liczba praktykujących buddyzm tybetański jest 
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obecnie trudna do oszacowania ze względu na sytuację Tybetańczyków w i poza 
ChRL oraz rozwój buddyzmu tybetańskiego w krajach Zachodu i Dalekiego 
Wschodu.

Historia

Powstanie buddyzmu w wyniku „starożytnych przekazów” (ningma)

Powstanie buddyzmu w Tybecie zbiegło się z kulminacyjnym etapem buddyzmu 
tantrycznego na obszarach, gdzie obecnie znajdują się Nepal, Indie, Pakistan i 
Afganistan. Ówcześnie znajdowały się tam królestwa indyjskie oraz Oddijana. 
Zainicjowane zostało za czasów panowania tybetańskiego króla La Totori Niencena 
(Wylie: lha tho tho ri gnyan btsan) około roku 173[11]. Dokumenty historyczne 
opisują buddyzm za czasów władcy imperium tybetańskiego Songcena Gampo, który
umarł w roku 650. Zawarł małżeństwo z chińską księżniczką o imieniu Wencheng, 
która sprowadziła posąg Buddy Siakjamuniego Cioło Siakjamuni (zwany również 
Cioło Rinpocze[12], Wylie: jo bo rin po che), poślubił nepalską buddyjską 
księżniczkę o imieniu Bhrikuti  [13], która sprowadziła posąg Akszobhji. Wybudował 
on kilka świątyń, w tym dwie główne w Lhasie: Trülnang (Wylie: 'phrul snang, tj. 
późniejszy Ciokang) jako miejsce dla posągu Akszobhji i Ramocie (Wylie: ra mo che
dgon pa) dla posągu Cioło Siakjamuniego[14]  [15]  [12]. Wysłał ministra i tłumacza 
Thönmi Sambhotę (Wylie: thon mi sam bho ta, ur. ok. 619) do Indii w celu 
utworzenia alfabetu tybetańskiego  [16] oraz zaprosił Aczarja Kumarę, Shankarę i 
nepalskiego Aczarja Shilmanju w celu tłumaczenia i popularyzowania buddyjskich 
pism[17].

Sukcesorem Songcena Gampo był król Trisong Decen (Wylie: khri srong lde btsan, 
755-797), który oficjalnie ustanowił buddyzm jako religię państwową Tybetu[18]. W 
tym celu zaprosił wielu uczonych buddyjskich oraz mnichów, którzy zapoczątkowali 
rozwój ordynacji mnisiej według tradycji sarvastivada oraz przekaz sutr (patrz 
artykuł hinajana w buddyzmie tybetańskim). Założył on pierwszy klasztor Samje 
(Wylie: bsam yas) niedaleko od Lhasy oraz zapoczątkował rozwój wadżrajany i 
aktywność wielu tłumaczy buddyjskich i adeptów tantr, wśród których był tybetański
tłumacz Locała Wajroczana  [19] (Wylie: bai ro tsa na). Głównymi z zaproszonych 
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byli Śāntarakṣita (Wylie: zhi ba tsho) i mahasiddha Padmasambhava  [20]  [21]. 
Śāntarakṣita był opatem indyjskiego centrum monastycznego Nalanda i odpowiadał 
za pełną edukację Tybetańczyków z pism buddyjskich. Padmasambhava odpowiadał 
za pełen przekaz wadżrajany do Tybetu. Niemniej jednak późniejszy tybetański król 
Langdarma (Wylie: glang dar ma, 838-841), będąc stronnikiem szamańskiej religii 
bön, doprowadził buddyzm w Tybecie niemal do zaniku[22]. Przekaz z okresów 
Trisonga Decena przetrwał głównie poprzez odnajdywanie „ukrytych skarbów” 
zwanych termami  [23], którym „starożytne przekazy” ningma (Wylie: rnying ma) 
zawdzięczają swoje późniejsze odrodzenie za sprawą takich uczonych jak 
Longczenpa  [24] (1308-1363), oraz nieliczne unikatowe przekazy świeckich adeptów
i nielicznych mnichów, np. w „starożytnych” przekazach szkoły sakja.

Odrodzenie buddyzmu poprzez „nowożytne przekazy” (sarma)

W XI wieku nastąpiło drugie przeniesienie i rozwój nauk i przekazów buddyjskich 
do Tybetu i Bhutanu (tzw. „nowożytne przekazy” sarma, Wylie: gsar ma) od 
mahasiddhów indyjskich. Tym razem po raz pierwszy w pełni nauczano w Tybecie 
tantr jogi najwyższej, dopiero co spopularyzowanych w buddyjskich Indiach 
równolegle do tantryzmu hinduistycznego  [25]  [2]. Dało to podwaliny pod trzy nowe 
główne tradycje tybetańskie: sakja, kagju i gelug. Prekursorem kadam był 
zaproszony do Tybetu Atiśa  [26]  [27] (980-1054) z bengalskiego centrum 
monastycznego Wikramasila, drugiego obok Nalandy najbardziej znaczącego 
centrum edukacji buddyjskiej w Indiach. Jego następcą i tłumaczem był 
Dromtönpa  [28]  [29] (Wylie: 'brom ston pa rgyal ba'i 'byung gnas, 1005-1064). Na 
bazie nauk kadam Congkhapa (1357-1419) trzy wieki później zapoczątkował 
tradycję gelug. Prekursorem nauk sakja „nowożytnego przekazu” był Drokmi Locała
(Wylie: brog mi lo tsa wa, 993-1077). Prekursorami kagju byli tłumacz kształcony 
m.in. przez Drokmi Locałę jogin Marpa Locała Ciökji Lodrö[30] (Wylie: mar pa lo 
bo' chos kyi blo gros, 1012-1097) i Kjungpo Naldzior (Wylie: khyung po rnal 'byor, 
około 1050-1140 lub 990-1139), inicjator przekazu szangpa  [31]. Tybetański tłumacz 
Ngok Locała Loden Sierap (Wylie: rngog lo tsa ba blo ldan shes rab) (1059-1109) na 
podstawie wielu spotkań z indyjskimi uczonymi przełożył wiele dzieł filozoficznych 
m.in. o prawomocnym poznaniu (sanskryt: pramana, angielski: logic/valid 
cognition). Tybet odwiedzał mahasiddha Dampa Sangje (Wylie: Dam pa sangs rgyas 
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(ur. ok. roku 1117), zapoczątkowując przekaz linii sicie (Wylie: zhi byed) oraz 
czöd  [32]. Za sprawą takich tybetańskich mistrzów jak Ra Ciörab (Wylie: rva chos 
rab, 1016-1098) zainicjowany został przekaz jordruk, najbardziej rozbudowanej w 
buddyzmie tantry Kalaczakra  [33].

W roku 1204 tybetański tłumacz Tropu Locała (Wylie: khro phu lo tsa ba byams pa 
dpal, ur. 1173) zaprosił do Tybetu indyjskiego uczonego Shakyashribhadrę (1127-
1225)[34], dzierżawcę tronu instytutu monastycznego Nalanda tuż sprzed inwazji 
muzułmańskich. Przekazał on w towarzystwie swoich mnichów ponownie do Tybetu 
ordynację mnisią vinaji przekazu sarvastivada. Najbardziej znanym tybetańskim 
mnichem tego przekazu został Sakja Pandita (1182–1251). Shakyashribhadra 
potwierdził autentyczność przekazu ningma w Indiach, np. tantry Guhyagharba  [34]. 
Sakja Pandita był ponadto wybitnym uczonym i mistrzem tantr z sakja, który władał 
wówczas Tybetem[35]. Kubilaj-chan (1215-1294) przyjął w roku 1253 Drokön 
Ciögjal Pakpę (Wylie: 'gro mgon chos rgyal 'phags pa, 1235–1280), bratanka Sakja 
Pandity, jako swojego najwyższego mistrza duchowego i doradcę w sprawach 
politycznych[36]  [35]. Zainicjowało to długotrwałe związki między duchowymi 
przywódcami Tybetu a władcami imperium mongolskiego, wieki później 
kontynuowane przez dalajlamów. Od tego czasu buddyzm tybetański stawał się 
główną religią Mongolii i związanych z nią Buriacji i Tuwy. „Nowożytne przekazy” 
ugruntował scholastyk Butön Rincien Drup  [37] (Wylie: bu ston rin chen grub, 1290-
1364) ze szkoły sakja, który zebrał wszystkie nauki, zweryfikowane wtedy jako 
pochodzące od Buddy Siakjamuniego, w kolekcji Kangjur oraz buddyjskie traktaty i 
tantry w kolekcji Tengjur. Ponieważ wiele niezweryfikowanych nauk i tantr czasów 
Trisong Decena oraz term nie znalazło się w tych kolekcjach, terton i scholastyk 
Ratna Lingpa (Wylie: ratna gling pa, 1403-1478) zebrał je w alternatywnej kolekcji 
„Zebranych Tantr Ningma”[38] (transliteracja Wyliego: snying ma rgyud 'bum). W 
1450 roku w Bhutanie urodził się Pema Lingpa, czwarty z pięciu głównych tertonów 
w buddyzmie, który utworzył w pełni bhutańską odmianę tradycji ningma[39]  [40]
[41].

Rewitalizowanie buddyzmu według syntezy gelug oraz ruchu rime

Następnym etapem rozwoju buddyzmu tybetańskiego była synteza sutr i tantr 
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wykonana przez Congkhapę  [42] (1357-1419), który zjednoczył wszystkie istotne 
„nowożytne przekazy” w ramach jednej kombinacji monastycznych studiów i 
praktyk tradycji gelug[43]. W owym czasie ugruntował się podział buddyzmu w 
Tybecie na cztery główne tradycje: ningma, sakja, kagju i gelug. Za sprawą mistrza i 
odnowiciela buddyzmu na pograniczu XVI i XVII w. Dzietsyna Tāranāthy (Wylie: 
rje btsun ta ra na tha, 1575-1635) nabrała znaczenia pomniejsza tradycja dzionang 
wywodząca się też od Dolpopy (Wylie: dol po pa shes rab rgyal mtshan, 1292-1361).
Tāranātha odbył podróż do Indii i uzyskał system praktyk tantr indyjskiego 
mahasiddhy Śantigupty od jego spadkobiercy Buddhaguptanathy  [44] (1514-1610), 
kiedy wadżrajana w Indiach jeszcze nie zanikła. System ten znany jest obecnie jako 
dziewiąty wielki system praktyk buddyzmu tybetańskiego. W 1616 roku Ngawang 
Namgyal przybył do Bhutanu, zjednoczył kraj wprowadzając system dwuwładzy 
świeckiej i religijnej oraz ustanowił tradycję drukpa kagju jako główną bhutańską 
odmianę buddyzmu tybetańskiego obowiązującą do czasów obecnych[45].

Posąg przedstawiający V Dalajlamę Losang Gjaco (Wylie: blo bzang rgya mtsho)

W tym okresie Tybetem zaczęli władać dalajlamowie. Tytuł dalaj po mongolsku 
oznaczający ocean, w którym zawarta jest mądrość (mong.: Далай) po raz pierwszy 
został nadany mnichowi Sonam Gjaco (Wylie: bsod nams rgya mtsho, Dalajlama III, 
1543–1588) przez mongolskiego władcę Altan Chana (mong.: Алтан хан, 1507–
1582). Następnym mnichem tytułowanym mianem dalaj został praprawnuk Altan 
Chana o imieniu Jonten Gjaco (Wylie: yon tan rgya mtsho, Dalajlama IV, 1589–
1617). Pełna władza nad Tybetem została ustanowiona przez kolejnego dalajlamę 
Losang Gjaco  [46]  [47]  [48] (Wylie: blo bzang rgya mtsho, Dalajlama V, 1617–1682), 
zwanego Wielkim. Był on znamienitym politykiem oraz uznanym mistrzem tantr jogi 
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najwyższej i dzogczen. Za jego czasów został wzniesiony pałac Potala  [49]  [50] – 
najbardziej znana tybetańska budowla. Podczas władzy następnych dalajlamów 
nabierała dominacji tradycja gelug, aż stała się najbardziej wpływową i najliczniejszą
formą buddyzmu tybetańskiego.

Równocześnie pod wpływem aktywności licznych tertonów odnawiano przekazy 
tradycji ningma  [23], czego przykładem były nowe termy tertonów Dzikme Lingpy 
(Wylie: jigs med gling pa, 1729-1798) i Dziamjang Kjence Łangpo  [51] (Wylie: 'jam 
dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 1820–1892). Z ramienia dalajlamów wybierano 
najwyższych rangą protektorów buddyzmu tybetańskiego mianowanych tytułem 
chutuchty (mong.: хутагт, transkrypcja polska chutagt). Zaja Pandita (1599–1662) o 
randze chutuchty utworzył pismo todo biczig do zapisu języka kałmuckiego na 
podstawie pisma mongolskiego, co ugruntowało buddyzm tybetański w 
Kałmucji  [52]. Cesarz Chin z dynastii Qing Qianlong (1711-1799), jako uczeń 
mistrza II Jangjiya Rolbidorji (Wylie: rol pa'i rdo rje, 1716–86) o randze chutuchty, 
sfinansował kompleks klasztorny Yonghegong w Pekinie  [53]. Tytułami chutuchty 
mianowani byli dżawdzandambowie  [54], począwszy od I Dżawdzandamby Chutagt 
Öndör Gegeen Dzanabadzara (mong.: Жавзандамба хутагт Өндөр Гэгээн 
Занабазар, (transkrypcja. I Dziecün Dampa, Wylie: I rje btsun dam pa, 1635-1723) z 
Mongolii Zewnętrznej, aż do VIII Dżawdzandamby Chutagt Bogda Chana (mong.: 
Богд хаан, 1869–1924), po śmierci którego proklamowano utworzenie Mongolskiej 
Republiki Ludowej.

Ostatnim znaczącym etapem rozwoju było rewitalizowanie nauk sutr i tantr w 
ramach wielu kolekcji scholastyka Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813-1899) 
związanych z ruchem rime. W odróżnieniu od syntezy Congkhapy zebrał on 
przekazy tantr, term i nauk uwzględniając ich różnorodność, odrębność i 
oryginalność. Z tego względu do czasów obecnych stosuje się podział buddyzmu 
Tybetu na osiem wielkich systemów praktyk oraz syntezę praktyk w ramach tradycji 
gelug[55]. W następnym wieku następowało umacnianie tego podziału. Kulminacją 
tego była polaryzacja na nurty w duchu tolerancji rime takich mistrzów jak Dzongsar
Kjence Ciökji Lodrö  [56] (Wylie: rdzong gsar mkhyen brtse chos kyi blo gros, 1893–
1959) oraz na nurty w duchu ekskluzywizmu gelug takich mistrzów jak Pabongka 
Rinpocze (Wylie: pha bong kha rin po che, 1878–1941). Pomimo prób otwarcia 
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Tybetu na świat przez Dalajlamę XIII Thubten Gjaco  [57] (ur. 12 lutego 1876, zm. 17 
grudnia 1933) państwo to cechowała silna izolacja od świata z zamknięciem granic 
dla turystyki cudzoziemskiej.

Współczesny rozwój buddyzmu tybetańskiego (od roku 1950)

Pałac Potala w Lhasie

Na skutek inwazji na Tybet od roku 1950 i aneksji tego państwa przez 
komunistyczne Chiny Dalajlama XIV w 1959 roku[58]  [59] oraz wielu innych 
wybitnych mistrzów buddyzmu tybetańskiego zmuszonych zostało do udania się na 
emigrację  [60]. W ten sposób można było zachować rząd na wychodźstwie i 
przygotować miejsce dla zagrożonej eksterminacją ludności tybetańskiej[61]. W 
1959 roku utworzono Centralny Rząd Tybetański z siedzibą w Dharamsali w 
Indiach  [61]  [62]. W 1965 roku Dalajlama XIV zorganizował historyczną konferencję,
w której wszyscy liderzy głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego wspólnie 
dyskutowali nad zachowaniem i rozwojem wszystkich autentycznych duchowych 
nauk Tybetu[63]. Buddyzm tybetański wkroczył wówczas w nową erę swojego 
rozwoju we wcześniej niedostępnych dla niego krajach Zachodu oraz w pozostałych 
buddyjskich i niebuddyjskich krajach świata.

Pierwszymi z mistrzów początkujących tę erę, którzy zdobyli popularność na 
Zachodzie, byli mówiący w języku angielskim Ciögjam Trungpa Rinpocze (Wylie: 
chos rgyam drung pa rinpoche, 1939–1987) z kagju, który przeprowadził się do 
Stanów Zjednoczonych w roku 1970[64], i lama Tupten Jesie (Wylie: thub bstan ye 
shes, 1935–1984) z gelug. Położyli oni grunt pod trwającą do dziś popularność tej 
religii na Zachodzie i wizyty najwyższych rangą tybetańskich mistrzów 
tantrycznych. Podróże na Zachód odbyli m.in. Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże 
(1924-1981), Kalu Rinpocze (1905-1989) z kagju, Ling Rinpocze (1903-1983), III 
Tridziang Rinpocze (1900-1981) z gelug, Dudziom Rinpocze  [65] (1904-1987), Dilgo
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Khyentse Rinpocze (1910-1991), Czogjal Namkhai Norbu (ur. 1938) z ningma oraz 
mistrzowie z sakja Sakja Tridzin (Wylie: sa skya khri 'dzin, ur. 1945) i Dezhung 
Rinpocze (1906-1987), który mieszkał w Seattle od roku 1960[66].

W Chińskiej Republice Ludowej na skutek działań reżimu komunistycznego 
zniszczono większość klasztorów buddyjskich i zakazano swobodnej praktyki 
buddyzmu tybetańskiego[67]  [68]  [69]. Natomiast po obaleniu Mongolskiej Republice
Ludowej w Mongolii odbudowuje się klasztory, a nauki buddyzmu tybetańskiego 
stopniowo są popularyzowane za sprawą takich mistrzów jak Bakula Rinpocze  [70] 
(1917-2003). Podobnie odbudowuje się buddyzm tybetański w innych regionach 
pokomunistycznych, np. Kałmucji. Dalajlama XIV rozpoznał i intronizował 
najwyższego tulku Mongolii Dziecün Dampę IX (1932-2012) w roku 1991[71]  [72].

Główne tradycje
W ramach buddyzmu tybetańskiego wyróżnia się cztery główne tradycje:

• ningma (ningmapa, „starożytna tradycja”)
• kagju (kagjupa) – do której przynależy karmapa, który stoi na czele karma 

kagju
• sakja (sakjapa) – na jej czele stoi Sakja Tridzin (Wylie: sa skya khri 'dzin)
• gelug (gelugpa) – na jej czele stoi Ganden Tripa (Wylie: dga' ldan khri pa), a 

przynależy do niej dalajlama

Wyróżnia się też obok czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego 
dodatkowo piątą główną duchową tradycję Tybetu[73]  [17]:

• bön – to religia o korzeniach przedbuddyjskich, nie zaliczana do tradycji 
wywodzących się od Buddy Siakjamuniego, ale uznawana wraz z czterema 
tradycjami buddyzmu tybetańskiego za jedną z pięciu głównych duchowych 
tradycji Tybetu.

Dodatkowo do głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego zalicza się również 
tradycję dzionang, związaną z przekazem mistrza Tāranātha (Wylie: rje btsun ta ra na
tha, 1575-1635)[47]  [37].
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Buddyzm tybetański jest specyficzny w stosunku do innych odłamów buddyzmu, 
m.in. ze względu na długą historię wzajemnego współoddziaływania jego tradycji z 
religią bön[74].

Osiem wielkich systemów praktyk

Podział

Thanka przedstawiająca jidama Hewadżra (Wylie: kye'i rdo rje) w otoczeniu ośmiu 
dakiń związanego z przekazem Marpy Locały Ciökji Lodrö. Jidam Hewadżra 
związany jest też z przekazem lamdre

„Po tybetańsku buddystów nazywa się nangpa (Wylie: nang pa), co dosłownie 
znaczy: skierowany do wewnątrz. A więc buddysta to ktoś, kto nie szuka prawdy na 
zewnątrz, lecz wewnątrz natury umysłu. Wszystkie nauki i praktyki zmierzają do 
jednego celu: spojrzenia w naturę umysłu”[75]. Tyle może być nauk i praktyk, ile 
stanów umysłu.

Zgodnie z uczonym Dziamgonem Kongtrulem Wielkim (1813-1899) wyróżnia się 
osiem wielkich systemów praktyk Tybetu, które stosuje się w zależności od 
poszczególnych tradycji buddyzmu tybetańskiego[76]:

1. praktyki tantr wewnętrznych starożytnej tradycji ningma, uwzględniające 
dzogczen, pochodzące z 5 linii przekazu kama (Wylie: bka' ma) i linii term
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2. unikatowe praktyki nieistniejącej już oddzielnie tradycji kadam przekazane 
od Atiśi

3. praktyki lamdre (Wylie: lam ‘bras) „Ścieżki i Jej Owocu” przekazane od 
mahasiddhy Virupy (sanskryt: Virūpa, Wylie: bi ru pa)

4. praktyki przekazane w tradycji kagju przez Marpę Locałę Ciökji Lodrö 
głównie od mahasiddhów Naropy (sanskryt: Nāropadā) i Maitripy (sanskryt: 
Maitrīpāda)

5. praktyki szangpa kagju przekazane od mahasiddhini Nigumy (Wylie: ni gu 
ma)

6. praktyki linii sicie (Wylie: zhi byed) „Uspokojenia” (angielski: Pacification) 
oraz linii czöd (Wylie: gcod) „Odcięcia” (angielski: Cutting), jako 
unikatowego odłamu linii sicie, przekazane od mahasiddhy Dampa Sangje 
(Wylie: Dam pa sangs rgyas)

7. praktyki jordruk (Wylie: sbyor drug), „Sześcioczęściowej Wadżra Jogi” 
związanej z tantrą Kalaczakra, pochodzące od mahasiddhy Kalaczakrapady 
(zwanego również Cilupa[77], XI w.)

8. praktyki „Podejścia i Zrealizowania Trzech Wadżr” (Wylie: rdo rje gsum gyi 
bsnyen sgrub, angielski: the Approach and Accomplishment of the Three 
Vajras), które zawierają podejście „Sześcioczęściowej Wadżra Jogi” w 
nawiązaniu do zrealizowania „Trzech Wadżr” ciała, mowy i umysłu, 
pochodzące od tybetańskiego mahasiddhy Orgjenpy.

Charakterystyka

Wszystkie te systemy praktyk związane są z tantrami jogi najwyższej  [78] 
„nowożytnych przekazów” sarma i tantrami wewnętrznymi[79] „starożytnych 
przekazów” ningma. Występują one obecnie tylko w buddyzmie tybetańskim. 
Ponadto istnieją pomniejsze tybetańskie praktyki tantr jogi najwyższej (np. 
Jamantaka) oraz systemy praktyk związane z trzema klasami tantr o pochodzeniu 
indyjskim: krija, czarja i joga (tłum. tantry czynu, postępowania i jogi[78], zwane 
również tantrami zewnętrznymi[79]). We wszystkich tych systemach niezbędnym 
jest otrzymanie odpowiedniej inicjacji[80]  [81] (zwanej z tybetańskiego łang, Wylie: 
dbang), bezpośredniego ustnego przekazu (tzw. lung, Wylie: rlung), wyjaśnień (tzw. 
tri, Wylie: khrid) dla osobistej indywidualnej praktyki od autentycznego duchowego 
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nauczyciela (o tytule lamy  [82], Wylie: blama) oraz oddanie i otwartość na jego linię 
mistrzów przekazu tantr. Indywidualna praktyka wyróżnia się od innych odmian 
buddyzmu niezwiązanych z wadżrajaną różnorodnością stosowanych technik, 
ćwiczeń jogicznych i rytuałów wykonywanych w harmonii z ciałem, mową i 
umysłem. Przykładem mogą być wizualizacje na jidama  [83] na podstawie 
wielobarwnych malowideł (tzw. thanek  [84]) i dwuwymiarowych schematów (tzw. 
mandal  [85]), przy wykonywaniu dłońmi gestów (tzw. mudr), trzymaniu rytualnych 
przedmiotów, takich jak wadżra, dzwonek i damaru, oraz recytowaniu przy różańcu 
(tzw. mala  [86]) rytualnych formuł (tzw. mantr  [87]) zawartych w tekstach do praktyk 
(tzw. sadhan).

Reguły i nakazy

Księgi tybetańskie z biblioteki w Dharamsali

W praktyce tantr buddyjskich przestrzega się nakazów tzw. „indywidualnego 
wyzwolenia” i ślubowań (sanskryt: samaja, Wylie: dam tshig) bodhisattwy. Nakazy 
„indywidualnego wyzwolenia” służą wyrzeczeniu się czynów związanych z 
tworzeniem splamień umysłu i cierpienia (dukkha) poprzez przestrzeganie pięciu 
podstawowych nakazów osób świeckich vinai, powstrzymanie się od dziesięciu 
niewłaściwych czynów, niepoleganie na tzw. ośmiu światowych (doczesnych) 
troskach (o materialny dobrobyt lub jego brak, uznany społeczny status bądź 
pogardę, o wyrazy społecznego uznania bądź nagany, posiadanie przyjemności 
zmysłów bądź ich nieposiadanie). Dodatkowo istnieją ślubowania vinai dla osób 
wyświęconych. Ślubowania bodhisattwy dzieli się na osiemnaście głównych oraz 46 
pomniejszych, gdzie podstawowym nakazem jest nieporzucenie altruistycznej 
postawy bodhisattwy zwanej bodhićittą  [88]. W praktyce tantr jogi, tantr jogi 
najwyższej i tantr wewnętrznych dochodzą jeszcze ślubowania tantryczne[89]. 
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Wszystkie te ślubowania odnoszą się do tzw. „trzech pojazdów” buddyzmu 
tybetańskiego, tj. hinajany, mahajany i wadżrajany  [90]; związane są z Czwartą 
Szlachetną Prawdą o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia. Zawarte są one w 
kanonach Kangjur i Tengjur.

Wyżej wymienione trzy rodzaje ślubowań można przyjąć podczas każdej pełnej 
inicjacji (Wylie: dbang) tantr jogi najwyższej i tantr wewnętrznych. Najpierw 
otrzymuje się schronienie buddyjskie, następnie ślubowania bodhisattwy i potem 
ślubowania postępowania tantrycznego. Buddyzm nie jest wiarą w istnienie 
wszechmocnego zbawiciela. Schronienie buddyjskie otrzymuje się w Buddzie – jako 
nauczycielu, Dharmie – jako nauczaniu o Doskonałym Oświeceniu, Sandze – jako 
wspólnocie przechowującej nauki. Ślubowania bodhisattwy otrzymuje się, by 
osiągnąć Doskonałe Oświecenie, również dla dobra wszystkich czujących istot. 
Ślubowania tantryczne otrzymuje się, by stosować metody tantryczne jako 
najbardziej efektywne i najszybsze dla osiągnięcia Doskonałego Oświecenia. Lama 
jest źródłem przekazu tych metod (w nieprzerwanej linii mistrzów przeszłości aż od 
samego buddy), praktyka jidama zawiera te metody, a tantryczni strażnicy typu 
dakinie i dharmapalowie są orszakiem jidama wspomagającym te metody[91]. W 
celu rozwinięcia postaw indywidualnego wyzwolenia, bodhisattwy i tantrycznych 
otrzymuje się praktyki wstępne nyndro lub lamrim przygotowujące do właściwej 
praktyki tantr, np. fazy budującej cierim i fazy spełniającej dzokrim.

Teorie o naturze rzeczywistości

Podstawowe pojęcia

Buddyzm tybetański pochodzi z kulminacyjnego rozwoju buddyzmu, jaki docierał z 
regionów związanych z Indiami i zawiera jako jedyny wszystkie trzy jego główne 
nurty: hinajanę (Wylie: theg dman gyi bstan pa), mahajanę (Wylie: theg chen gyi 
bstan pa), wadżrajanę (Wylie: rdo rje theg pa'i bstan pa) z tantrami jogi najwyższej. 
Podstawowe pojęcia całego zakresu owych nurtów, już od czasów wizyty w Tybecie 
Atiśy  [29] (980-1054) z bengalskiego centrum monastycznego Wikramasila, zwięźle i
kompleksowo ujęto jako lamrim, tj. „Stopniową Ścieżkę do Oświecenia”. Tradycyjny
układ lamrimu, który kończy się wprowadzeniem do wadżrajany, wygląda 
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następująco[92]:

I. Poleganie na mistrzu dharmy (podstawa „Ścieżki”)
1) Mistrz dharmy
II. Poziom podstawowy (korzystna reinkarnacja)
2) Cenne ludzkie odrodzenie
3) Śmierć i nietrwałość
4) Cierpienia w niższych światach (sansara)
5) Schronienie
6) Karma
III. Poziom pośredni (wyzwolenie od cierpienia)
7) Cierpienia ogólne i cierpienia w wyższych światach (sansary)
8) Splamienia
9) Ścieżka do wyzwolenia
IV. Poziom najwyższy („Doskonałe Oświecenie”)
10) Rozwinięcie i utrzymywanie bodhiczitty
11) Praktyka bodhisattwy (mahajana)
12) Trenowanie w wyciszeniu umysłu (Wylie: zhi gnas, sanskryt: śamatha)
13) Trenowanie we wglądzie w naturę rzeczywistości (Wylie: lhag mthong, 
sanskryt: vipaśanā)
14) Etapy mahajany
15) Poziomy mahajany (sanskryt: bhūmi)
16) „Doskonałe Oświecenie” (trzy ciała Buddy)
17) Szczególna ścieżka wadżrajany prowadząca do trzech ciał Buddy

Popularne podręczniki do lamrimu to „Klejnotowa Ozdoba Wyzwolenia” 
Gampopy  [93] i „Wielka Wykładnia Stopni na Ścieżce” Congkhapy  [94]. Natomiast 
studia prowadzone są w centrach monastycznych buddyzmu tybetańskiego. Studia 
oprócz kluczowych tantr buddyjskich obejmują tzw. „pięć dziedzin buddyzmu”: 
vinaję (etykę), abhidharmę (psychologię), pramanę (epistemologię i logikę), 
pradżnia-paramitę (filozofię; m.in. „Sutry Serca”), madhjamakę (doktryny tzw. 
„Środkowej Ścieżki”) i inne dziedziny uzupełniające, np. gramatyka sanskrytu  [95]. 
Dodatkowo mogą obejmować medycynę tybetańską  [96], np. na bazie tantr 
Kalaczakry  [97].

Podział
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Mnisi tybetańscy debatujący na klasztornym dziedzińcu na temat doktryn 
buddyjskich. Trzymają różaniec (tzw. mala) w charakterystycznej pozie dla odparcia 
argumentów oponenta

Buddyzm tybetański oprócz dogłębnych praktyk bezpośrednio prowadzących do 
doświadczania natury rzeczywistości i natury umysłu zawiera również wiele 
kompleksowych doktryn na temat świata i umysłu. Doktryny te, przeważnie 
pochodzenia indyjskiego, rozwinięto w Tybecie na przestrzeni ponad tysiąca lat, 
tworząc również nowe doktryny, np. szentong i gelug prasangika  [98]. W ogólności 
buddyzm tybetański wyróżnia następujące doktryny nauk o naturze 
rzeczywistości[99]:

1. wajbhaszika
2. sautrantika
3. czittamatra
4. madhjamaka

Charakterystyka

Doktryny o naturze rzeczywistości można traktować jako kolejne etapy w 
stopniowych medytacjach na tzw. „pustość” (sanskryt: śūnjatā) oraz odniesienie do 
nauk o naturze Buddy  [100]. Teorie te ponadto wspomagają takie praktyki jak 
mahamudra, dzogczen i tantry jogi najwyższej. Poszczególne doktryny nie 
wykluczają siebie nawzajem, ale się uzupełniają. Doktryny wajbhaszika i sautrantika 
odnoszą się do nauk hinajany, a czittamatra i madhjamaka do nauk mahajany  [4]. 
Doktryny te studiowane są w klasztorach tybetańskich. Weryfikuje się ich znajomość
w uwzględniających je egzaminach prowadzących do uzyskania akademickich 
tytułów buddyjskich, np. tytułu khenpo (Wylie: mkhan po) w klasztorach kagju i 
ningma czy równoznacznego tytułu gesze (Wylie: dge bshes) w klasztorach sakja i 
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gelug.

Pokaz „tańca lamów” związanego z Tybetańską Księgą Umarłych na dziedzińcu 
klasztoru Paro w Bhutanie. Na zdjęciu tańczący mnich w przebraniu „Pana Śmierci” 
(sanskryt: Jama, Wylie: gshin rje)

Wajbhaszika m.in. przedstawia pogląd o ostatecznej naturze z trwałych niepodzielnie
istniejących jednostek (Wylie: rtag dngos) jako najmniejszych cząsteczek 
składowych rzeczywistości doświadczanej poprzez świadomość. Sautrantrika m.in. 
naucza, że to, co przejawia się jako „zewnętrzna rzeczywistość”, jest niczym innym 
tylko własną projekcją mentalną, niż faktycznym doświadczaniem „niepodzielnie 
istniejących cząsteczek”, i w ten sposób tłumaczy, jak możliwe jest doświadczanie, 
gdyż świadomość nie jest różna w naturze od jej mentalnego doświadczenia[101]. 
Czittamatra naucza m.in., że nie ma oddzielnej od świadomości (lub jej projekcji 
według sautrantiki) „zewnętrznej rzeczywistości”, a wszystko ma ostatecznie naturę 
umysłu, który, „samoświadomy i samorozświetlający się”, jest wolny od dualizmu 
doświadczającego i doświadczanego[102]. Madhjamaka jest tu najbardziej 
precyzyjną doktryną na temat natury rzeczywistości (siunjaty). Jest „środkową 
ścieżką” poza wszelkimi „skrajnościami” błędów popadnięcia w omylnie rozumiany 
stan „pustości” jako nicości (nihilizmu) oraz błędów eternalizmu (inherentnego, 
wrodzonego i niezależnego istnienia zjawisk). W tej doktrynie wszystko jest 
opisywane jako współzależne i przejawiające się pod wpływem odpowiednich dla 
siebie przyczyn i warunków. Na poziomie ostatecznego wglądu nie można w 
żadnych zjawiskach odnaleźć ich inherentnej, wrodzonej i niezależnej egzystencji, 
włączając m.in. inherentne istnienie umysłu doświadczającego, jak i doświadczanego
(odpowiadającego teorii czittamatry) – co odpowiadało by skrajności eternalizmu 
bądź oddziału świadomości od „zewnętrznego świata” (według teorii wajbhasziki i 
sautrantiki) – co odpowiadało popadnięciu w skrajności nihilizmu, w którym mowa o
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niepodleganiu konsekwencjom własnych czynów[103].

Terminologia praktyk

Podział

W buddyzmie tybetańskim kładzie się nacisk na metody wadżrajany do 
bezpośredniego doświadczenia natury rzeczywistości, na temat której tylko 
„wnioskuje się” (według tzw. prawomocnego poznawania, sanskryt: pramana, 
angielski: logic/valid cognition) za pomocą (powyższej wymienionych) teorii 
buddyjskich. Istnieje osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego 
posiadających owe doświadczalne metody[76]. Prowadzą one ostatecznie do 
zrealizowania Doskonałego Oświecenia mahajany, tj. trzech ciał Buddy. Choć 
systemy owe zawierają różnorodne specyficzne terminologie praktyk, to w 
największym skrócie można podzielić je na dwie odrębne kategorie – tantr jogi 
najwyższej oraz dzogczen.

Terminologia w tantrach jogi najwyższej

Fresk ścienny przedstawiający Palden Lhamo (Wylie: dpal ldan lha mo), strażniczkę 
nauk tantr jogi najwyższej oraz dzogczen

Tantry jogi najwyższej związane z tantrą Guhjasamad  ż  a, zwaną „Królem Tantr”, 
można zawrzeć w następującej terminologii:

Tantry jogi najwyższej to szczególne metody, które umożliwiają praktykującemu 
przebywanie w stanie natury umysłu zwanym „Przejrzyste Światło”. Przebywa się w 
nim za życia podczas medytacji i podczas procesu snu. Jest wtedy stanem, gdy 
osiągnie się rozpuszczenie wszystkich subtelnych wiatrów (sanskryt: prana) swego 
ciała w czasie fazy dzokrim (Wylie: rdzogs rim) i stanem, z którego następnie 
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powstaje Ciało Iluzoryczne  [104] (Wylie: sgyu lus).

Jeżeli przebywanie w „Przejrzystym Świetle” można będzie kontynuować pod 
koniec naturalnego procesu własnej śmierci, co po tybetańsku nazywać się będzie 
tukdam  [105]  [106] (Wylie: thugs dam), to w zamian formowania się stanu 
przejściowego bardo stawania się (Wylie: Sidpai bardo) nastąpi formowanie się 
tantrycznego Ciała Iluzorycznego (Wylie: sgyu lus), „ciała”, z którego następnie 
może być wybrane „Ciało Emanacji” (tulku, Wylie: sprul sku). Tantrycznie 
transformowane jest w ten sposób tworzenie się własnej sansary w tworzenie się 
„trzech ciał Buddy”[107]  [108]  [109] odpowiadających mahajanie, odpowiednio 
dharmakaji, sambhogakaji i nirmanakaji  [110]  [108]. Powszechnie znanymi 
postaciami tulku w buddyzmie są dalajlamowie, panczenlamowie, 
dżawdzandambowie, karmapowie i szamarpowie.

Terminologia w dzogczen

Tybetańskie stupy na tle klasztoru Sakja

Dzogczen w ujęciu „Najbardziej Sekretnego Cyklu”, zwanego nintik (Wylie: snying 
thig), związanego z kolekcją „Siedemnastu tantr”, można zawrzeć w następującej 
terminologii:

Zgodnie z procesem reinkarnacji według Dwunastu Ogniw Współzależnego 
Powstawania każda czująca istota, zanim narodzi się w świecie cierpień sansary, 
musi najpierw ulec niewiedzy w czasie śmierci poprzedniego życia oraz w czasie 
stanu pośredniego bardo przed narodzinami. Według dzogczen ta niewiedza to 
marigpa – brak wyzwolenia (przeciwieństwo rigpy), która uniemożliwia rozpoznanie
pierwotnej czystości (Wylie: ka dak) w czasie śmierci lub nierozpoznanie 
spontanicznego zrealizowania (Wylie: lhun grub) zjawisk w czasie stanu bardo 
dharmaty (Wylie: chos nyid bar do); chodzi o pierwszy, świetlisty stan bardo 
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pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem. Dopiero po owych nierozpoznaniach 
manifestuje się stopniowo Umysł (Wylie: sems), który zaczyna doświadczać zjawisk 
jako dualistycznie oddzielonych od niego. W wyniku tego następuje przekształcenie 
się zjawisk w sansaryczne formy pięciu żywiołów (przestrzeni, wiatru, ognia, wody, 
ziemi) w czasie drugiego stanu przejściowego bardo (Wylie: sidpai bardo), aż do 
odrodzenia po stanie bardo w świecie, a po odrodzeniu życie w świecie cierpień, 
dualności „ja-inne” i konceptualności, kiedy aktywny jest Umysł[111]  [112].

W praktyce dzogczen „punktem wyjścia jest inicjacja w stan rigpy zwana rigpé tsäl 
łang (Wylie: rig pa'i rtsal dbang), poglądem jest bycie obecnym w tym stanie, gdzie 
trzy ciała Buddy są nierozdzielne, medytacją jest rozpoznanie pierwotnej czystości 
(Wylie: ka dak) poprzez „przedarcie się” (Wylie: khregs chod) poza Umysł (Wylie: 
sems) poprzez praktykę trekciö oraz rozpoznanie spontanicznego zrealizowania 
(Wylie: lhun grub) zjawisk poprzez praktykę tögal (Wylie: thod rgal), właściwym 
(etycznym) prowadzeniem się jest bycie poza nadzieją i strachem, utrzymywaniem i 
porzucaniem, rezultatem jest stan Samantabhadry, pierwotnego buddy”[113].

Stan „pierwotnego buddy” nazywany Samantabhadrą (Wylie: kun tu bzang po) jest 
powrotem do rigpy, która zawiera "trzy ciała Buddy": pierwotnie czystą (Wylie: ka 
dak) Esencję (Wylie: ngo bo), spontanicznie zrealizowaną (Wylie: lhun grub) Naturę 
(Wylie: Rang bZhin), wszechobecną moc (Wylie: rtsal) Współczucia (Wylie: thugs 
rje) dla nieprzebranych manifestacji[114].

Do stanu "pierwotnego buddy" powraca się za życia w trekciö poprzez rozpoznanie 
pierwotnej czystości (Wylie: ka dak) lub w tögal poprzez następujące Cztery Wizje 
(Wylie: snang ba bzhi) spontanicznego zrealizowania (Wylie: lhun grub) trzech ciał 
Buddy  [115]: 1) bezpośrednie zrealizowanie dharmaty samej w sobie (Wylie: chos 
nyid mngon sum) otwiera wrota do czystych krain, tzn. pozostałych wizji; 2) 
powiększające się doświadczenie (Wylie: nyams gong ‘phel ba) odsłania wizję 
nirmanakaji; 3) rigpa osiąga pełną dojrzałość (Wylie: rig pa tshad phebs) odsłaniając 
wizję sambhogakaji; 4) wyczerpanie wszystkich zjawisk dharmaty (Wylie: chos nyid 
du ‘dzin pa tsam yang zad pa), gdzie rozpuszcza się samo w sobie skupienie na 
dharmacie, odsłania wizję dharmakaji, aż do stanu „pierwotnego buddy”.

Natomiast możliwości zrealizowania trzech ciał Buddy zgodnie z procesem 
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umierania, bardo i odrodzenia można opisać następująco: „Ci spośród 
praktykujących dzogczen, którzy nie urzeczywistnili dharmakaji dzięki praktyce trek-
ciö ze stanu procesu umierania, lub nie urzeczywistnili sambhogakaji na drodze 
praktyki tögal ze stanu pośredniego bardo dharmaty (Wylie: chos nyid bar do), mają
możliwość osiągnięcia nirmanakaji ze stanu pośredniego bardo stawania się”[111]
[116] (Wylie: srid pa'i bar do).

Stosownie do powyższego, analogicznie do tantr jogi najwyższej, zrealizowanie nir-
manakaji również w dzogczen odpowiada odrodzeniu jako tulku. Powszechnie 
znanymi postaciami tulku w dzogczen są np. w Bhutanie Gangteng Tulku 
Rinpoczowie  [117] oraz w regionie Tybetu Sogjal Rinpoczowie  [118] (Wylie: bsod 
rgyal rin po che).

Święta

Wielobarwna statuetka przedstawiająca Mahakalę Bernakcien (Wylie: gon po ber nag
chen), głównego strażnika tantr linii przekazu karmapów

W buddyzmie tybetańskim przestrzega się dni świątecznych na podstawie kalendarza
księżycowego  [119]. Wyróżnia się tu cztery główne święta buddyjskie związane z 
życiem Buddy Siakjamuniego, święta związane z narodzinami bądź „odejściem w 
nirwanę” wielkich mistrzów tradycji tybetańskich oraz dni specjalne, które sprzyjają 
wykonywaniu dobrych czynów. Do czterech głównych świąt buddyjskich zalicza się 
Święto Oświecenia Buddy zwane również Wesak, które wypada w okolicy pełni 
księżyca w maju lub czerwcu, Święto Pierwszego Obrotu Kołem Dharmy przez 
Buddę, które wypada w okolicy pełni księżyca w lipcu, Święto Odejścia Buddy w 
Paranirwanę, które wypada w okolicy pełni księżyca w lutym, oraz Święto Sanghi 
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zwane Labab Dücien  [120] (Wylie: lha bab dus chen), kiedy Budda powrócił z 
niebios, gdzie nauczał bogów, na prośby Sanghi – jego buddyjskiej wspólnoty, które 
wypada w okolicy pełni księżyca w listopadzie[121].

Dni specjalnych przestrzega się dla praktyk buddyjskich w zależności od faz 
księżyca i dzielą się one przykładowo na Dzień Dakiń, Dzień Strażników, nów 
księżyca, Dzień Buddy Medycyny, Dzień Założyciela Tradycji, np. Padmasambhavy 
lub Congkhapy, pełnię księżyca[121]. W Dniu Strażników najlepiej wykonywać 
praktyki strażników tantr  [122], np. Mahakali  [123]  [124]. W Dniu Założyciela 
Tradycji najlepiej robić ofiarną ucztę zwaną Pudżą Tsog (Wylie: tshogs). Te dwie 
ceremonie są ważne szczególnie dla praktykujących tantrę w celach ochrony i 
odnawiania własnej praktyki.

Unikatowym wielkim świętem tybetańskim jest Losar  [125] (Wylie: lo gsar), 
Tybetański Nowy Rok, który zwykle wypada w lutym[126]. Wykonywane są wtedy 
np. uwielbiane przez turystów festiwale Mönlam (Wylie: smon lam), pełne 
religijnych występów. Tradycję festiwali Mönlam  [127], którą zainicjował założyciel 
gelug Congkhapa w roku 1409[128], obecnie przestrzegają również pozostałe 
tradycje buddyzmu tybetańskiego. Wielkim festiwalem buddyjskim jest również 
festiwal Saga Dawa  [129] (Wylie: zlawa) w Lhasie na cześć urodzin, oświecenia 
(nirwany) i paranirwany (śmierci) Buddy organizowany w 15 dniu czwartego 
miesiąca księżycowego. Ponadto na dziedzińcach wielu klasztorów w specjalne dni 
wykonywane są rytualne tańce[130], np. w klasztorze w Samje i Curpu (Wylie: 
mtshur phu), gdzie wykonuje się „tańce lamów” zwane Czam (Wylie: 'cham)[129]. 
Na elewacji wielu klasztorów w czasie świąt spektakularnie rozwija się i prezentuje 
gigantyczne wielobarwne malowidła, tzw. thanki, np. na klasztorze Taszilunpo  [129] 
(Wylie: bkra shis lhun po).
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Miejsca kultu

Wisząca na skale świątynia Takcang zwana „Gniazdem Tygrysa” w okolicach Paro, 
Bhutan

Buddyści tradycji tybetańskich, tak jak w innych tradycjach buddyzmu, czczą cztery 
główne miejsca kultu związane z życiem Buddy, mianowicie Lumbini, Kushinagar, 
Bodh Gaya, Sarnath  [131]. Są to główne miejsca pielgrzymek. Wielka czcią jako 
miejsce pielgrzymek otacza się również górę Kajlas, jako że uważa się ją za sekretne 
święte miejsce Czakrasamwary (Wylie: khor lo bde mchog). Pielgrzymki zmierzają 
również do świętego oczyszczającego karmę jeziora Manasarovar (Mapam Yumco). 
W Tybecie wielką czcią otaczane są stupy, które symbolizują oświecony umysł 
buddy i które należy okrążać trzykrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Okazuje się kult wszelkim innym formom buddyjskim, wliczając sakralne dzieła 
sztuki, święte księgi, miejsca odkrycia term oraz same termy przechowywane w 
sanktuariach, mantry wyrzeźbione w skałach czy odciśnięte w nich ślady stóp i dłoni 
mahasiddhów. Najbardziej znaną tybetańską budowlą jest wielki pałac Potala w 
Lhasie, siedziba poprzednich dalajlamów.

Przewodniki po świętych miejscach środkowego Tybetu wymieniają posąg 
Siakjamuniego ze świątyni Ciokang (Wylie: jo khang) w Lhasie zwany jako Cioło 
Siakjamuni  [13] (Wylie: jo bo rin po che), który pochodzi z czasów Buddy z 
indyjskiego królestwa Magadha i przywieziony został przez królową Wencheng za 
czasów władcy Songcen Gampo, pierwszy tybetański klasztor Samje (Wylie: bsam 
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yas), Wielką Stupę 1000 Buddów Kumbum (Wylie: sku 'bum) w Gyangzê  [132], 
posąg Maitreji w klasztorze Drepung (Wylie: 'bras spungs) 5 km na zachód od Lhasy.
Ponadto kultem otacza się złotą stupę Congkhapy w klasztorze Ganden (Wylie: dga' 
ldan) położonym 50 km od Lhasy, wiszącą na skale w świętym miejscu 
Padmasambhawy światynię Takcang (Wylie: stag tshang) 900 metrów ponad Paro 
(Wylie: spa ro) w Bhutanie zwaną „Gniazdem Tygrysa”[133], relikwie Buddy 
Siakjamuniego i poprzedniego Buddy Kaśjapy przechowywane w Sikkimie, święte 
jaskinie Milarepy w Lapci  [134], wszystkie samopowstałe (Wylie: rang 'byung) 
posągi bóstw, np. „Samopowstała Tara”, znana jako „Mówiąca Tara”, z Pamting 
(Wylie: pham thing) nieopodal Katmandu w Nepalu  [135], relikwie wielkich 
mistrzów tantrycznych samopowstałe po kremacji, które trzymane są m.in. w 
klasztornych stupach bądź relikwiarzach.

Buddyzm tybetański w Polsce

Gompa w kształcie mandali należąca do Związku Buddyjskiego Khordong w 
Darnkowie

Buddyzm tybetański funkcjonuje w Polsce za sprawą zapraszanych nauczycieli od lat
70. XX wieku. Jednym z nich był Ole Nydahl z Danii, który pobierał nauki u 
Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Dzięki niemu powstało Stowarzyszenie 
Buddyjskie Karma Kagyu zarejestrowane w 1984 roku z siedzibą w Kucharach. 
Obecnie działa pod nazwą Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma 
Kagyu  [136]. W roku 1995 zawiązano Polską Unię Buddyjską, którą objął patronatem
Dalajlama XIV w styczniu 1997 roku[137]. W Polsce działają grupy wyznaniowe 
związane ze szkołami ningma, kagju, gelug oraz z religią bön. Od roku 1996 we wsi 
Darnków na Dolnym Śląsku funkcjonuje świątynia i centrum odosobnień Związku 
Buddyjskiego Khordong rozwijająca tradycję ningma, gdzie corocznie odbywa się 
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ceremonia ofiarowania lampek maślanych, podczas której 111 111 lampek płonie w 
intencji pokoju na świecie[138].

W 2010 roku w Grabniku wybudowane zostało Centrum Kultury Buddyjskiej 
przeznaczone do promocji kultury i twórczości buddyjskiej, organizacji wizyt, 
wystaw, wykładów i konferencji. Projekt współfinansowany został ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Związku Buddyjskiego Bencien 
Karma Kamtsang  [139]. W 2012 roku w Grabniku zakończyło się pierwsze trzyletnie 
odosobnienie w specjalnie do tego celu wybudowanym w 2009 roku budynku o 
nazwie „Drubkang”. Po odosobnieniu kilkanaście osób z kraju i ze świata otrzymało 
formalne wykształcenie na wykwalifikowanych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego
o tytule lamy  [140]. Ponadto występują inne grupy praktykujących organizujące 
przyjazdy nauczycieli buddyzmu tybetańskiego, takie jak grupa tradycji drukpa 
kagju  [141], grupa praktykujących dzogczen pod przewodnictwem Namkhaia 
Norbu  [142], grupa praktykujących tradycję ningma z Bhutanu  [111], grupa studentów
tradycji taklung kagju  [143], grupa praktykujących tradycję gelug w ramach Misji 
Buddyjskiej Trzy Schronienia  [144].

Dzogczen

Dzogczen (wymowa przyjęła się z brzmienia angielskiego dzogchen, a po tybetańsku
brzmi dzokcien, Wylie: rdzogs chen, ZWPY: Zogqên) – to fundamentalny, pierwotny 
stan oraz kompleksowy system nauk i praktyk prowadzących do tego stanu 
traktowany jako „wielki szczyt” ścieżek do „  Doskonałego Oświecenia” 
występujących w tradycji ningma buddyzmu tybetańskiego i przed-buddyjskiej 
religii bön. „Dzogczen nie winno rozpatrywać się jako religię, i by pytać kogokolwiek
by uwierzył w cokolwiek. Wręcz przeciwnie, to nakierowuje, by każdy indywidualnie 
widział siebie i rozpoznał swój rzeczywisty stan”[1].

Etymologia
Nazwa dzogczen to skrót terminu tybetańskiego dzokpacienpo, Wylie: rdzogs pa 
chen po[2]. Termin składa się ze słowa (w transliteracji Wyliego) „rDzogs”, które 
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oznacza „kompletny”[3], „totalny”, oraz słowa „chen po”, które oznacza „wielki”[4].
Połączenie słów tłumaczy się jako wielka kompletność. Dzogczen jest „kompletny” 
ze względu na to, że posiada własny pogląd i unikalną terminologię oraz praktykę 
przynoszącą całkowity rezultat. Jest „wielki”, ponieważ uważa się, że wszystkie 
„Dziewięć Pojazdów” (ścieżek, czyli jan) buddyzmu tybetańskiego i religii bön, to 
tylko stopnie do urzeczywistnienia jego „totalnego” znaczenia; nie są więc w żaden 
sposób „większe”. Dlatego dzogczen z sanskrytu nazywa się jako ati jogę (tłum. 
szczyt jogi), maha ati (tłum. wielki szczyt).

Poglądem w dzogczen jest pierwotna czystość (Wylie: Ka-dak) podstawy 
(Wylie: Gzhi) oraz spontaniczne urzeczywistnienie (Wylie: Lhun-Grub) 
zjawisk podstawy (Wylie: Gzhi-sNang) w sansarze (kołowrocie cierpień) 
lub w nirwanie (wyzwoleniu). Praktyką w dzogczen jest dogłębne 
„przedarcie się” (Wylie: Khregs chod) przez Umysł (Wylie: Sems), w celu
odsłonięcia poglądu pierwotnej czystości (Wylie: Ka-dak), spoczywanie 
w tym poglądzie bez rozproszeń oraz „przekroczenie go” (Wylie: Thod 
rgal) w celu spontanicznego urzeczywistnienia (Wylie: Lhun-Grub). 
Rezultatem dzogczen jest stan „pierwotnego buddy” ( Wylie: Kun-tu 
bzang-po; transkrypcja polska. Küntusangpo)[5].

W dzogczen stan „pierwotnego buddy” nazywanego Samantabhadrą (Wylie: Kun-tu 
bzang-po) według nauk nintik (Wylie: sNying thig) odpowiada potrójnej istocie 
rigpy:

1. pierwotnie czystej (Wylie: Ka-dak) Esencji (Wylie: Ngo-bo),
2. spontanicznie zrealizowanej (Wylie: Lhun-Grub) Naturze (Wylie: Rang 

bZhin),
3. wszechobecnej mocy (Wylie: Rtsal) Współczucia (Wylie: Thugs rje) dla 

nieprzebranych manifestacji sansary lub nirwany[6].

Padmasambhava dodaje, że są to trzy ciała Buddy (termin stosowany w mahajanie 
jako „Doskonałe Oświecenie”)[7]:

„W rigpie trzy kaje są nierozdzielne i w pełni obecne jak jedna: pusta, 
przez nikogo nie stworzona – jest więc dharmakają, jej świetlista jasność 
reprezentuje właściwą pustce przejrzystą promienność – jest więc 
sambhogakają, jej pojawianiu się nic nie może przeszkodzić – jest więc 
nirmanakają.”
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Zgodnie z terminologią tłumaczenie dzogczen jako wielka doskonałość nie jest do 
końca poprawne, ze względu, że dotyczy zaledwie tylko doskonałych zjawisk, ale nie
kompletnie wszystkich manifestacji sansary i nirwany. Wszystko jest totalnie zawarte
w stanie wielkiej kompletności. Potwierdza to nazwa oznaczająca dzogczen z 
oryginalnego języka kraju jego pochodzenia (tj. Oddijany) maha sandhi (tłum. 
wielkie połączenie; angielski: the great juncture)[8]. Według nauk nintik (Wylie: 
sNying thig) istnieje „osiem wrót manifestowania się spontanicznego realizowania 
(Wylie: Lhun-Grub sGo-brGyad)” nie tylko doskonałej nirwany, lecz totalnie 
również sansary. Nazywa się to jako „wielkie jednoczesne pojawianie się zjawisk 
sansary i nirwany”[9].

Geneza

Dzogczen w ramach buddyzmu

Bhutańskie malowidło ścienne przedstawiające Padmasambhavę.

Źródłem nauk dzogczen jest „pierwotny budda” Samantabhadra, a pierwszym 
mistrzem historycznej linii przekazu był Garab Dordże (Wylie: dga' rab rdo rje, 
sanskryt: prahewadżra) z krainy Oddijana, który otrzymał nauki m.in. od buddy 
Wadżrasattwy. Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813–1899) wymienia trzy sposoby
przekazu dzogczen[10]:
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• „przekaz umysłu istot oświeconych” od pierwotnego Buddy Samantabhadry 
do maha-bodhisattwów, który objawiał się spontanicznymi naukami mądrości
przekazywanymi od umysłu do umysłu w celu nagłego oświecenia,

• „przekaz symboliczny Vidyadharów” od niebiańskiego dziecka Semlhagchen 
do Garaba Dordże, Mandziuśrimitry, Shri Simgha, Padmasabhavy i 
Wimalamitry, który objawiał się ukazywaniem symboli w celu nagłego 
oświecenia

• „zasłyszany bezpośredni prywatny przekaz” od mistrzów dzogczen.

Przekaz te dotarły do Tybetu poprzez następujących mistrzów[11]:

1. Mañjuśrīmitra (transkrypcja. Dziampal Szenjen; Wylie: ‘jam dpal bshes 
gnyen), który otrzymał przekaz od Garab Dordże na sposób przekazu 
symbolicznego Vidyadharów i zawarł nauki w 3 kategoriach: umysłu, 
przestrzeni, tajemnych pouczeń

2. Sri Singha (transkrypcja. Palgji Senge; Wylie: dpal gyi seng ge), który 
otrzymał przekaz symboliczny Vidyadharów i nauki od Mañjuśrīmitra oraz 
zawarł kategorię tajemnych pouczeń w 4 cyklach: wewnętrznym, 
zewnętrznym, sekretnym i najbardziej sekretnym, zwanym esencją serca 
nintik, a następnie przekazał cykle zewnętrzny, wewnętrzny i sekretny 
mistrzom Wimalamitra i Dżnianasutra (Wylie: ye shes mdo), a najbardziej 
sekretny cykl mistrzowi Dżnianasutra oraz Padmasambhava. Dżnianasutra 
przekazał go potem Wimalamitrze

3. Padmasambhava (transkrypcja. Pema Dziungne, Wylie: padma 'byung gnas) 
przekaz od Shri Singha, lub jak inne źródła podają od samego Garab Dordże, 
wręczył Jesie Cogjal (Wylie: ye shes mtsho rgyal) i tybetańskiej księżniczce 
Pema Sel (Wylie: lha lcam padma gsal; córka Trisong Decena) na sposób 
przekazu symbolicznego Vidyadharów

4. Wimalamitra (Wylie: dri med bshes gnyen) przekaz od Shri Singha i 
Dżnianasutra, uwzględniający najbardziej sekretny cykl nintik, wręczył na 
sposób zasłyszanego bezpośredniego prywatnego przekazu 5 uczniom, w tym
tybetańskiemu władcy Trisong Decenowi (765 – 804) oraz Njang Tingdzin 
Dzangpo (Wylie: myang ting 'dzin bzang po; VIII-IX w n.e.). Następnie 
przekaz dotarł do Bé Lodrö Łangczuk (Wylie: blo gros dbang phyug; IX w.), 
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potem do Drom Rincien Bar (Wylie: 'brom rin chen 'bar), który przekazał go 
do Dangma Lhundrup Gjaltsen (Wylie: ldang ma lhun rgyal), następnym w 
linii był Czetsün Sengé Łangczuk (Wylie: lce btsun seng ge dbang phyug; XI-
XII w n.e.), potem Siangtön Taszi Dordże (Wylie: zhang ston bkra shis rdo 
rje; 1097-1167), później Kjepa Njima Bum (Wylie: nyi ma 'bum; 1158-1213),
Guru Jober (Wylie: gu ru jo 'ber; 1196-1255), Trulsik Sengé Gjabpa (Wylie: 
'khrul zhig seng ge rgyab pa), siddha Drupczen Melong Dordże (Wylie: grub 
thob me long rdo rje; 1243-1303), oraz Vidjadhara Kumaradza (Wylie: rig 
'dzin ku ma ra dza; 1266-1343). Kumaradza przekazał nauki Longczenpie 
(1308-1364) oraz III Karmapie Rangdżung Dordże (Wylie: rang byung rdo 
rje; 1284-1339), od którego przekaz jest kontynuowany oddzielnie w zbiorze 
Karma Nintik (Wylie: kar ma snying thig).

Przekaz powyższy od Wimalamitry, głównie kategorii umysłu, kontynuowany jest w 
ustnej długiej tradycji Kama (Wylie: bka' ma), a dzięki termie (Wylie: gter ma) 
odkrytej przez Czetsün Sengé Łangczuk w miejscu (Wylie: Brag dmar) nieopodal 
Samje Cimpu (bsam yas 'chims phu) odnowiony cykl nintik Wimalamitry 
kontynuowany jest w zbiorze Wima Nintik (Wylie: bi ma snying thig). Natomiast 
przekaz nintik od Padmasambhavy kontynuowany jest w zbiorze term Kandro Nintik
(Wylie: mkha' 'gro snying thig) poprzez księżniczkę Pema Sel, córkę Trisong 
Decena, która odrodziła się wiele wieków później jako Pema Lédrel Tsal (Wylie: pad
ma las 'brel rtsal; 1291-1315). Pema Lédrel Tsal odnalazł termy z miejsca tajemnego 
w skale Dang Lung Tramo Drak (Wylie: ldang lung khra mo brag) w prowincji 
tybetańskiej Dakpo (Wylie: dwags po). Następnie przekazał je dla Gjalse Lekpa 
(Wylie: rgyal sras legs pa; 1290-1365), który przekazał Kandro Nintik Longczenpie 
(nie wspominając, że Longczenpa jako kolejna reinkarnacja Pema Sel, odkrył 
również własny zbiór Kandro Nintik). Zbiór term nintik księżniczki Pema Sel 
również został odnaleziony w Bhutanie przez tertona Pema Lingpa (ostatniej 
bezpośredniej reinkarnacji Pema Sel; 1450-1521) w konstrukcji klasztoru Tarpaling 
(Wyl. thar pa gling) wybudowanym przez Longczenpę oraz w Tybecie nieopodal 
stupy w miejscu Samje Cimpu (bsam yas 'chims phu). Zbiór Pema Lingpy jest 
kontynuowany oddzielnie w Bhutanie pod nazwą Kündzang Gongdü (Wylie: 
Kunbzang dGongs'dus). Oprócz Wima i Kandro Nintik istnieje trzeci główny zbiór 
term zwany Longczen Nintik (Wylie: klong chen snying thig), który został odkryty 
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przez tertona Dzikme Lingpa (Wylie: jigs med gling pa; 1729-1798 r). Połączył on w
nim przekazy Longczenpy od Wimalamitry i Padmasambhavy. Obecnie oprócz tych 
3 głównych zbiorów term przekazy nintik kontynuowane są również w innych 
pomniejszych kolekcjach (na sposób zasłyszanego bezpośredniego prywatnego 
przekazu) pochodzących od innych tertonów – odnowicieli dzogczen. Największymi 
współczesnymi mistrzami dzogczen byli J.Ś. Dudziom Rinpocze oraz J.Ś. Dilgo 
Khyentse Rinpocze, od których nauki przejęli niemal wszyscy obecnie nauczający 
mistrzowie dzogczen.

Dzogczen w ramach religii bön

Linia mistrzów przekazu dzogczen Sziang Sziung Njen Gju w religii bön.

Istnieje również tradycja dzogczen przed-buddyjskiej religii bön. Zgodnie z bön 
źródłem nauk dzogczen jest również „pierwotny budda” Samantabhadra, ale 
założycielem religii jest budda Szenrab Miło (Wylie: gshen rab mi bo), a nie Budda 
Siakjamuni. W bön wyróżnia się trzy główne przekazy dzogczen: Sziang Sziung 
Njen Gju (Wylie: zhang zhung snyan rgyud) od mistrza Gjerpungpa (Wylie: gier 
spungs snang bzger lodpo; VIII w n.e.), A Tri (Wylie: a khrid) z term mistrza Meutön
Gongcö Ritrö Cienpo (Wylie: rme'u ston dgongs mdzod ri khrod chen po; 1038-
1096), Dzogczen (Wylie: rdzog chen) z term mistrza Siötön Ngödrup Drakpa (Wylie:
bzhod ston dngos grub grags pa; XI-XII w n.e.). Najbardziej znanym mistrzem jest 
Tapihritsa (Wylie: ta pi hri tsa; VII – VIII w n.e.) z Sziang Sziung Njam Gju. 
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Powiada się, że osiągnął on tzw. ciało wielkiego przeniesienia (Wylie: Pho-Ba Ch'en-
Po) i przekazał dzięki niemu dzogczen mistrzowi Gjerpungpa. Przekaz ów 
Gjerpungpy kontynuowany jest nieprzerwanie aż do czasów obecnych. 
Współczesnym najbardziej znanym mistrzem dzogczen religii bön jest Lopön Tenzin
Namdak (Wylie: slob dpon bstan 'dzin rnam dag; ur. 1926)[12]  [13].

Dzogczen w religii bön posiada swoją unikalną specyfikę i wywodzi się z własnych 
tantr dzogczen, więcej czytaj w artykule bön.

Podział nauk
Nauki dzogczen dzielą się na trzy główne kategorie:

1. umysłu (semde, Wylie: sems sde), kategorię bazującą na dwudziestu jeden 
tantrach np. gdzie są trzy główne tantry (w tym tantra „Majestatyczna Moc 
Wszechświata”; Wylie: Kun byed rgyal po), pięć przełożonych przez 
tybetańskiego scholastyka Wajroczanę (Wylie: bai ro tsa na; VIII w n.e.), 
trzynaście przez Wimalamitrę, Nyak Jñanakunmarę (Wylie: gnyags dzny' na 
ku ma ra) i Yudra Nyingpo (Wylie: g.yu sgra snying po),

2. przestrzeni (longde, Wylie: klong sde), bazującą na tantrach nauczanych w 
Tybecie przez Wimalamitrę i Wajroczanę, gdzie główną przełożoną na 
tybetański tantrą jest „Król Nieskończenie Rozległej Przestrzeni” (Wylie: 
Klong chen rab 'byams rgyal po),

3. tajemnych pouczeń (mennakde, Wylie: man ngag sde, sanskryt: upadesza), 
kategorię bazującą na siedemnastu tantrach (Wylie: rgyud bcu bdun), i dwóch
dodatkowych tantrach, nauczanych w Tybecie przez Wimalamitrę i 
Padmasambhavę, gdzie główną tantrą jest „Wszystko Przewyższający 
Dźwięk” (Wylie: sGra thal 'gyur).

Kategorię tajemnych pouczeń (mennakde) naucza się w 4 cyklach różniących się 
głębią nauk o tögal[14]  [15]: cyklu wewnętrznym, zewnętrznym, sekretnym i 
najbardziej sekretnym cyklu, zwanym nintik (Wylie: sNying thig; tłum. tikle serca, 
esencja serca – skrót od Wylie: sNying thig le[16]), i występują tu następujące 
główne praktyki:

1. specjalne dla dzogczen praktyki przygotowawcze dla trekciö np. treningi 
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korde ruszen (Wylie: 'khor 'das ru shan) i ćwiczenia tsalung ( Wylie: rtsa 
rlung)

2. trekciö ( Wylie: khregs-chod, tłum.: „przebicie się”, „całkowite odcięcie”, 
angielski: breakthrough, thoroughly cutting through), kiedy uczeń rozpoznaje 
przy pomocy kwalifikowanego mistrza (lamy) stan rigpy, „czystej obecności”
i stopniowo przyzwyczaja się do niego np. poprzez praktyki wpatrywania się 
w niebo (angielski: sky gazing, Wylie: nam mkha' ar gtad)

3. tögal (Wylie: thod-rgal, tłum.: „dalszy postęp”, angielski: direct crossing, the 
direct approach, leapover), gdzie pracuje się poprzez szeroki zakres technik 
(m.in. tych stosowanych na odosobnieniu w ciemności, Wylie: mun 
mtshams), pod okiem nauczyciela z wcześniej (w etapie trekciö) rozpoznaną 
rigpą, realizując tzw. „Cztery Wizje” (Wylie: snang ba bzhi). „Wizje” te 
odpowiadają procesowi bardo dharmaty (Wylie: Chosnyid bardo) i prowadzą 
do stanu trzech ciał Buddy (synonim „Doskonałego Oświecenia” według 
mahajany) [17]: 1) Bezpośrednie zrealizowanie dharmaty samej w sobie 
(Wylie: Chos-nyid mngon sum) otwiera wrota do czystych krain, tzn. 
pozostałych wizji; 2) Powiększające się doświadczenie (Wylie: Nyams gong 
‘phel ba) odsłania wizję nirmanakai; 3) Rigpa osiąga pełną dojrzałość (Wylie:
Rig-pa tshad phebs) odsłaniając wizję sambhogakai; 4) Wyczerpanie 
wszystkich zjawisk dharmaty (Wylie: Chos-nyid du ‘dzin pa tsam yang zad 
pa), gdzie rozpuszcza się samo w sobie skupienie na dharmacie, odsłania 
wizję dharmakai – „powrotu” do stanu „pierwotnego buddy” Samantabhadry. 
Więcej czytaj w artykule proces umierania w teorii wadżrajany.

Znaczenie dzogczen

Pochodzenie terminologii dzogczen
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Dudziom Rinpocze (Wylie: bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje; 1904-1987).

Terminologia dzogczen, w ramach buddyzmu, wywodzi się od tantr należących do 
trzech kategorii: semde (Wylie: sems sde), longde (Wylie: klong sde), mennakde 
(Wylie: man ngag sde). W odróżnieniu od ogólnej teorii buddyzmu mahajany 
związanej z dwoma głównymi przekazami, Nagardżuny o madhjamace o „Środkowej
Ścieżce” i Asangi o „naturze Buddy”, oraz od terminologii tantry jogi najwyższej, 
która wpasowywuje się w mahajanę, wyróżnia się ona własną unikalną specyfiką.

Tantry kategorii semde według Longczenpy  [18] to pierwszych pięć 
przetłumaczonych w Tybecie:

1. Kukułka Rigpy (angielski: the Cuckoo of Rigpa; Wylie: Rig pa'i khu byug);
2. Wielce Manifestująca Moc (angielski: Great Creative Energy; Wylie: rTsal 

chen sprug pa);
3. Potężny Garuda w Locie (angielski: Great Garuda in Flight; Wylie: Khyung 

chen lding ba);
4. Ruda Czystego Złota (angielski: Pure Gold in Ore; Wylie: rDo la gser zhun);
5. Zwycięska Chorągiew Nigdy Niezsunięta: Totalna Sfera Wadżrasattwy 

(angielski: Victory Banner Never Lowered: Total Space of Vajrasattva; Wylie:
Mi nub pa'i rgyal mtshan rdo rje sems dpa' nam mkha' che);

i trzynaście przetłumaczonych później:

1. Najwyższy Szczyt (angielski: Supreme Peak; Wylie: rTse mo byung rgyal);
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2. Król Przestrzeni (angielski: King of Space; Wylie: Nam mkha'i rgyal po);
3. Magiczny Przejaw Błogości (angielski: Magical Display of Bliss; Wylie: bDe 

ba 'phrul bkod);
4. Wszystko Obejmująca Kompletność (angielski: All-Encompassing 

Completion; Wylie: rDzogs pa spyi chings);
5. Esencja Bodhicitty (angielski: Essence of Bodhichitta; Wylie: Byang chub 

sems tig);
6. Nieskończona Błogość (angielski: Infinite Bliss; Wylie: bDe ba rab 'byams);
7. Koło Życia (angielski: Wheel of Life; Wylie: Srog gi 'khor lo);
8. Sześć Sfer (angielski: Six Spheres; Wylie: Thig le drug pa);
9. Wszystko Penetrująca Kompletność (angielski: All-Penetrating Completion; 

Wylie: rDzogs pa spyi spyod);
10.Spełniający Życzenia Klejnot (angielski: Wish-Fulfilling Jewel; Wylie: Yid 

bzhin nor bu);
11.Wszystko Jednocząca Rigpa (angielski: All-Unifying Rigpa; Wylie:Kun 'dus 

rig pa);
12.Najwyższy Władca (angielski: Supreme Lord; Wylie: rJe btsun dam pa);
13.Zrealizowanie Prawdziwej Intencji Medytacji (angielski: Realization of the 

True Meaning of Meditation; Wylie: sGom pa don grub);

Dilgo Khyentse Rinpocze (Wylie: dil mgo mkhyen brtse; 1910-1991).

oraz trzy główne pozycje:
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1. Majestatyczna Moc Wszechświata (angielski: Majestic Creative Energy of the
Universe; Wylie: Kun byed rgyal po);

2. Wspaniały Władca (angielski: Marvellous King; Wylie: rMad byung rgyal 
po);

3. Dziesięć Kluczowych Ksiąg (angielski: Ten Crucial Scriptures; Wylie: mDo 
bcu).

Kategoria longde pochodzi głównie z następujących tantr[19]:

1. Król Nieskończenie Rozległej Przestrzeni (angielski: King of Infinite Vast 
Space; Wylie: Klong chen rab 'byams rgyal po);

2. Totalna Przestrzeń Samantabhadry (angielski: Total Space of Samantabhadra; 
Wylie: Kun tu bzang po nam mkha' che);

3. Manifestacja Energii Rigpy (angielski: Manifestation of the Creative Energy 
of Pure Presence; Wylie: Rig pa rang rtsal shar ba);

4. Koło Kluczowych Instrukcji (angielski: Wheel of Key Instructions; Wylie: 
gDams ngag sna tshogs 'khor lo);

5. Strzała Dogłębnej Ścieżki (angielski: Array of the Exalted Path; Wylie: 'Phags
lam bkod pa);

6. Wadżrasattwa Do Granic Przestrzeni (angielski: Vajrasattva Equal to the 
Limits of Space; Wylie: rDo rje sems dpa' nam mkha'i mtha' dang mnyam pa);

7. Lampa Pierwotnej Mądrości (angielski: Lamp of Secret Pristine Awareness; 
Wylie: Ye shes gsang ba sgron ma);

8. Koło Drogocennych Klejnotów (angielski: Wheel of Precious Gems; Wylie: 
Rin po che 'khor lo);

9. Sekretna Pierwotna Mądrość (angielski: Secret Pristine Awareness; Wylie: Ye 
shes gsang ba);

10.Kompletna Pierwotna Mądrość (angielski: Complete Pristine Awareness; 
Wylie: Ye shes rdzogs pa);

11.Totalne Odkrycie Czystej i Totalnej Obecności (angielski: Total Revelation of
the All-Pervasive State of Pure and Total Presence; Wylie: Byang chub kyi 
sems kun la 'jug pa rnam dag ston pa);

12.Lśniąca Wadżra Czystej i Totalnej Obecności (angielski: Radiant Vajra of the 
State of Pure and Total Presence; Wylie: Byang chub kyi sems rdo rje 'od 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzogczen#cite_note-19


35/108

'phro).

Bhutański klasztor Gangteng w którym naucza sie dzogczen kategorii mennakde 
tertona Pema Lingpy.

Tantry kategorii mennakde to zbiór przekazany w Tybecie przez mahasiddhę 
Wimalamitra (Wylie: Dri-med Bshes-gnyen; VIII w.n.e), zwany „Siedemnastoma 
Tantrami” (Wylie: rgyud bcu bdun), składający się z następujących pozycji[20]:

1. Samopowstały Stan Rigpy (angielski: Self-Arising State of Rigpa; Wylie: Rig
pa rang shar);

2. Zwierciadło Serca Wadżrasattwy (angielski: Mirror of the Heart of 
Vajrasattva; Wylie: rDo rje sems dpa' snying gi me long);

3. Lwia Doskonale Manifestująca Potęga (angielski: Lion's Perfect Creative 
Energy; Wylie: Seng ge rtsal rdzogs);

4. Bez Sylab (angielski: Absence of Syllables; Wylie: Yi ge med pa);
5. Pomyślna Piękność (angielski: Beauteous Auspices; Wylie: bKra shis mdzes 

ldan);
6. Wszystko Przewyższający Dźwięk (angielski: All-Surpassing Sound; Wylie: 

sGra thal 'gyur);
7. Zwierciadło Serca Samantabhadry (angielski: Mirror of the Heart of 

Samantabhadra; Wylie: Kun tu bzang po thugs kyi me long);
8. Lśniąca Lampa (angielski: Blazing Lamp; Wylie: sGron ma 'bar ba);
9. Strzała Klejnotów (angielski: Array of Fine Gemstones; Wylie: Nor bu 'phra 

bkod);
10.Zjednoczenie Słońca z Księżycem (angielski: Union of Sun ang Moon; 

Wylie: Nyi zla kha sbyor);
11.Różaniec Drogocennych Pereł (angielski: Pearl Necklace; Wylie: Mu tig 

phreng ba);
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12.Samo-wyzwolona Rigpa (angielski: Naturally Liberated Rigpa; Wylie: Rig pa
rang grol);

13.Sześciokrotna Sfera Samantabhadry (angielski: Samantabhadra Sixfold 
Space; Wylie: Kun tu bzang po klong drug pa);

14.Samo-istniejąca Kompletność (angielski: Naturally Present Completion; 
Wylie: rDzogs pa rang byung);

15.Bezpośrednie Wprowadzenie (angielski: Direct Introduction; Wylie: ngo 
sprod spras pa);

16.Lśniące Relikwie Oświeconego Ciała (angielski: Blazing Relics of the 
Awakened Body; Wylie: sKu gdung 'bar ba);

17.Zbiór Drogocennych Klejnotów (angielski: Mound of Gemstones; Wylie: Rin
chen spungs pa);

oraz dwie dodatkowe tantry[21]:

1. Ekadzati: Czarna Przeraźliwa (angielski: Ekajati: Black Wrathful Goddess; 
Wylie: Ekajati nag mo khros ma) od Wimalamitry;

2. Lśniąca Rozległość Przejrzystości (angielski: Blazing Expanse of 
Luminosity; Wylie: longsal barma) od Padmasambhavy.

Zwięzły opis terminologii dzogczen

Nauki cyklu nintik (Wylie : snying thig), należące do kategorii mennakde, uważane 
są za najpełniejsze i najbardziej esencjonalne w dzogczen. Są więc doskonałym 
przykładem zwięzłego zaprezentowania specyficznej terminologii dzogczen. 
Terminologie tą można zwięźle ująć w następującym opisie:

Posążek przedstawiający Longczenpę (1308-1364) w charakterystycznej 
siedmiopunktowej postawie medytacyjnej dzogczen zwanej „Pozycją Longczenpy”.
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Zgodnie z procesem reinkarnacji według Dwunastu Ogniw Współzależnego 
Powstawania, każda czująca istota zanim narodzi się w świecie cierpień sansary musi
najpierw ulec niewiedzy w czasie śmierci poprzedniego życia oraz w czasie stanu 
pośredniego bardo przed narodzinami. Według dzogczen ta niewiedza to marigpa – 
brak wyzwolenia (przeciwieństwo rigpy), która uniemożliwia rozpoznanie 
pierwotnej czystości (Wylie: Ka-dak) w czasie śmierci lub nie rozpoznanie 
spontanicznego urzeczywistnienia (Wylie: Lhun-Grub) zjawisk w czasie stanu bardo 
dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do); chodzi o pierwszy, świetlisty stan bardo 
pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem. Dopiero po owych nierozpoznaniach 
manifestuje się stopniowo Umysł (Wylie: Sems), który zaczyna doświadczać zjawisk
jako dualistycznie oddzielonych od niego i w wyniku tego następuje przekształcenie 
się zjawisk w sansaryczne formy pięciu żywiołów (przestrzeni, wiatru, ogienia, 
wody, ziemi) w czasie drugiego stanu przejściowego bardo (Wylie: Sidpai bardo), aż 
do odrodzenia po stanie bardo w świecie, a po odrodzeniu życie w świecie cierpień, 
dualności i konceptualności, kiedy aktywny jest Umysł[22]  [23].

W praktyce dzogczen „punktem wyjścia jest inicjacja w stan rigpy zwana
rigpé tsel łang, poglądem jest bycie obecnym w tym stanie, gdzie trzy 
kaje są nierozdzielne, medytacją jest rozpoznanie pierwotnej czystości 
(Wylie: Kad-ak) poprzez „przedarcie się” (Wylie: Khregs chod) poza 
Umysł (Wylie: Sems) poprzez praktykę trekciö oraz rozpoznanie 
spontanicznego urzeczywistnienia (Wylie: Lhun-Grub) zjawisk poprzez 
praktykę tögal, właściwym (etycznym) prowadzeniem się jest bycie poza 
nadzieją i strachem, utrzymywaniem i porzucaniem, rezultatem jest stan 
Samantabhadry, „pierwotnego buddy””[24].

Wiele pozycji źródłowych[25]  [26]  [27], jak i udokumentownych relacji, przytacza 
przykłady znaków wskazujących na całkowite zrealizowanie nauk trekciö bądź tögal.
Mistrzowie historyczni, jak i współcześni, podczas procesu umierania przed 
zrealizowaniem pierwotnego stanu buddy Samantabhadry manifestują tzw. tęczowe 
ciało (Wylie: ‘Ja-lus), tj. osoba taka umiera pośród świateł tęcz (w stanie trekciö) aż 
ciało jej znika pozostawiając po sobie jedynie włosy i paznokcie[28]. Natomiast 
nieprzerwane przebywanie w spontanicznym urzeczywistnieniu (Wylie: Lhun-Grub) 
w stanie tögal prowadzi do zamanifestowania tzw. świetlistego ciała (inaczej 
zwanego ciałem światła) (Wylie: A'od-Phung); służy ono jako tzw. ciało wielkiego 
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przeniesienia (Wylie: Pho-Ba Ch'en-Po) (brak współcześnie udokumentownych 
relacji). Padmasambhava, Wimalamitra (Wylie: Dri-med Bshes-gnyen; VIII w.n.e) i 
tybetański mistrz Czetsün Sengé Łangczuk (Wylie: lce btsun seng ge dbang phyug; 
XI-XII w n.e.) osiągnęli ciała światła (Wylie: A'od-Phung) a dzięki temu mogli 
używać ciała wielkiego przeniesienia, które nie podlega nigdy procesowi 
umierania  [29].

Dzogczen jako atijoga

Dzogczen można również rozumieć z perspektywy nauk tantrycznych buddyzmu 
tybetańskiego, tj. nauk gdzie umysłu i ciała nie traktuje się osobno, ale pracuje się z 
nimi poprzez subtelną sieć kanałów, wiatrów i esencji poruszających się w ciele 
stopniowo „budując” sobie dostęp do natury umysłu jako zwieńczenie, końcowy etap
i cel wszystkich praktyk tantr. Dzogczen nazywany jest dlatego atijogą, „szczytem” 
wszystkich sutr i tantr. Wszystkie „Dziewięć Pojazdów” buddyzmu tybetańskiego, to
tylko stopnie do zrealizowania „totalnego” znaczenia dzogczen; nie są więc w żaden 
sposób „większe”. Najbardziej zaawansowane tantry według tradycji ningma, zwane 
tantrami wewnętrznymi, mogą odpowiadać (z punktu widzenia tzw. „nowożytnego 
przekazu sarma") tantrom jogi najwyższej obecnym w innych szkołach wadżrajany. 
Dzielą się one na tantry mahajogi, anujogi, i wynikową atijogę inaczej zwaną 
dzogczen. Atijoga wyróżnia się od systemu mahamudry (tradycji sutr, tantr i esencji) 
przede wszystkim ze względu na wyjątkowość praktyk tögal. Podobnie jak w 
przypadku tantr jogi najwyższej i mahamudry sutr, również w atijodze przed 
zasadniczą praktyką stosuje się wstępne praktyki buddyjskie nyndro. Atijoga 
nauczana jest również w tradycji bön w ramach jego „Dziewięciu Pojazdów”. 
Mistrzami atijogi oprócz ningmapów byli również poniektórzy reprezentanci innych 
tradycji, np. J.Ś. III Karmapa Rangdziung Dordże (1284-1339) z kagju, J.Ś. V 
Dalajlama Lobsang Gjaco (1642–1682) z gelug oraz Dziamjang Khjentse Łangpo 
(1820-1892) z sakja.

Dzogczen jako ścieżka samo-wyzwolenia

Dzogczen sam w sobie może być kompletnym systemem, kultywowanym pod opieką
mistrza dzogczen, bez wyżej wymienionych tantr wewnętrznych[30]. Przykładem 
tego jest „cykl” dzogczen zwany nintik (Wylie: sNying thig; tłum. tikle serca), gdzie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzogczen#cite_note-30
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sakja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gelug
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dalajlama
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kagju
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karmapa
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nyndro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mahamudra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wad%C5%BCrajana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tantry_Jogi_Najwy%C5%BCszej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarma_(buddyzm)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ningma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm_tybeta%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm_tybeta%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzogczen#cite_note-29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_umierania_w_teorii_wad%C5%BCrajany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_umierania_w_teorii_wad%C5%BCrajany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Padmasambhava


39/108

od początku następuje bezpośrednie wprowadzenie w rigpę, następnie są unikalne 
metody usuwające wątpliwości (np. praktyki oddzielające Umysł od rigpy zwane 
korde ruszen), a na końcu metody integracji ze stanem rigpy (np. praktyki trekciö i 
tögal). Źródłem owego kompleksowego podejścia dzogczen są oryginalne „Trzy 
Instrukcje Garaba Dordże” udzielone Mañjuśrīmitrze (Wylie: ‘jam dpal bshes 
gnyen), zwane „Wyjawieniem Esencji w Trzech Zdaniach” (angielski: Hitting the 
Essence in Three Words; Wylie: tshig gsum gnad brdegs):

1. Bezpośrednie Wprowadzenie w rigpę samą w sobie (angielski: Introducing 
directly the face of rigpa in itself; Wylie: ngo rang thog tu sprad),

2. Skierowanie tylko na jedną istotną rzecz (angielski: Decide upon one thing 
and one thing only; Wylie: thag gcig thog tu bcad),

3. Całkowita pewność w „samo-wyzwalaniu” (angielski: Confidence directly in 
the liberation; Wylie: gdeng grol thog tu bca).

Powyższe „Trzy Instrukcje” wskazują, że w dzogczen od samego początku ważne 
jest bezpośrednie wprowadzenie w rigpę przez mistrza. Dopóki uczeń nie jest w 
pełni pewny co do rigpy, praktyka skierowana jest w celu rozpoznania rigpy, aż będą 
usunięte wszelkie wątpliwości. Jeżeli jest się już absolutnie pewnym, że rozpoznało 
się rigpę, wtedy rozpoczyna się właściwa praktyka dzogczen, tj. przebywanie w tym 
stanie rigpy, dopóki nie nastąpi całkowita integracja, cokolwiek by się nie robiło.

Dla porównania tantry jogi najwyższej zgodnie z terminologią Guhjasamadży 
(Wylie: gsang ba 'dus pa) utożsamiają stan braku niewiedzy z osiągnięciem stanu 
„zjednoczenia Przejrzystego Światła z Ciałem Iluzorycznym (Wylie: sgyu-lus)”. 
Przebywanie w stanie Przejrzyste Światło możliwe jest dopiero po wieloletnim 
doskonaleniu fazy spełniającej dzokrim (Wylie: rdzogs rim). Jeżeli przebywanie w 
„Przejrzystym Świetle” można będzie kontynuować pod koniec naturalnego procesu 
własnej śmierci, to w zamian formowania się stanu przejściowego bardo stawania się
(Wylie: Sidpai bardo) nastąpi formowanie się tantrycznego „Iluzorycznego Ciała” 
(Wylie: sgyu-lus), „ciała” z którego następnie może być wybrane „Ciało Emanacji” 
(tulku, Wylie: sprul sku). Tantrycznie transformowane jest w ten sposób tworzenie 
się własnej sansary w tworzenie się nirwany, tj. „trzech ciał Buddy”[31]  [32]  [33]. 
Stan tworzenia się własnej sansary opisuje Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje w 
encyklopediach buddyzmu następująco[34]:
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„Tantra Kompendium Niezniszczalnego Przejrzystego Światła (opisuje):
Stan, który pojawia się z „Przejrzystego Światła” zwany jest Umysłem,
To jest podstawa wszystkich zjawisk,
Posiada naturę zarówno całkowicie bycia splamionym, jak i nieskalanie 
czystym,
Od tego stanu dwa aspekty się pojawiają,
ten poczucia siebie, i ten poczucia innego (dualizm subiekt-obiekt),
Z powodu tych świadomości tworzy się (element) wiatru,
(następnie etapami elementy) ognia, wody, a po wodzie (element) ziemi,
Na tych (elementach) tworzy się pięć skupisk,
pięć zdolności zmysłowych, pięć obiektów (tych) zdolności,
wszystko co jest związane ze świadomościami (cała sansara)”.

Postać „pierwotnego buddy” Samantabhadry.

W dzogczen zgodnie z naukami nintik (Wylie: sNying thig) przed stanem bardo 
stawania się (Wylie: Sidpai bardo) jest jeszcze spontaniczny stan bardo zwany bardo 
dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do) oraz istnieją trzy rodzaje marigpy (tłum. 
przeciwieństwo rigpy; Wylie: ma rig pa) jako trzykrotny brak „samo-wyzwolenia” 
procesu kształtowania się własnej sansary  [35]  [36]:

1. jeśli nie rozpoznaje się esencji (Wylie: Ngo-bo) manifestujących się zjawisk 
podstawy (Wylie: Gzhi-sNang), marigpa następuje po raz pierwszy; zjawiska 
podstawy (Wylie: Gzhi-sNang) nie zostają „samo-wyzwolone” w pierwotnej 
czystości (Wylie: Ka-dak) dla „powrotu” do dharmakai. Możliwe jest to w 
czasie przed zamanifestowaniem się bardo dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-
do).
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2. jeśli nie rozpoznaje się natury (Wylie: Rang bZhin) zjawisk podstawy (Wylie:
Gzhi-sNang), marigpa następuje po raz drugi; zjawiska podstawy (Wylie: 
Gzhi-sNang) nie zostają spontanicznie zrealizowane (Wylie: Lhun-Grub) w 
stanie nirwany wraz z końcowym „powrotem” do dharmakai. Możliwe jest to
w czasie bardo dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do).

3. następnie manifestuje się Umysł (Wylie: sems), który zaczyna doświadczać 
zjawisk podstawy jako dualistycznie oddzielonych od niego, aż w końcu one 
zamanifestują się z czystych form buddów i świateł pięciu pierwotnych 
mądrości nirwany w sansaryczne formy pięciu żywiołów (przestrzeni, wiatru,
ogienia, wody, ziemi), w wyniku czego będzie odrodzenie w jednym z sześciu
światów sansary. Marigpa następuje po raz trzeci, jeśli nie rozpozna się 
spontanicznego zrealizowania (Wylie: Lhun-Grub) tych zjawisk podstawy 
(Wylie: Gzhi-sNang) dzięki mocy (Wylie: Rtsal). „Powrót” do dharmakai 
będzie możliwy w czasie bardo stawania się (Wylie: Sidpai bardo) lub po 
narodzinach za życia poprzez zrealizowanie praktyki dzogczen.

Wspomniany „powrót” do dharmakai w dzogczen opisywany jest jako zrealizowanie 
stanu „pierwotnego buddy” Samantabhadry (Wylie: Kun-tu bzang-po), który posiada 
potrójną istotę rigpy (Esencję, Naturę i Współczucie) odpowiadającą „trzem ciałom 
Buddy”. Jako „zawsze młodzieńcza waza” (Wylie: Gzhon-Nu Bum-sku) ten 
pierwotny stan został „rozbity” by spontanicznie manifestować sansarę i 
nirwanę[37]. Manifestacje te dokonały się w zależności czy doszło do powyższego 
sansarycznego trzykrotnego braku „samo-wyzwolenia” (marigpy), czy do 
trzykrotnego powyższego nirwanicznego spontanicznego „powrotu”. Bardo 
dharmaty natomiast jest spontanicznym stanem zarówno ze zwykłego naturalnego 
procesu umierania w sansarze, jak i z nirwanicznej praktyki tögal. Dzogczen jest 
więc „ścieżką samo-wyzwolenia” (Wylie: rang grol lam) czy to sansary, czy to 
nirwany, tzw. „wielkiego jednoczesnego pojawiania się zjawisk sansary i 
nirwany”[38], w odróżnieniu od tantr jogi najwyższej jako jedynie „ścieżki 
transformacji” procesu tworzenia się sansary w odpowiadający jemu proces 
tantrycznego tworzenia się nirwany.
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Dzogczen a doktryny buddyjskie

Terminologia z tantr dzogczen użyteczna jest w celu rozwoju własnej osobistej 
praktyki. Nie kłóci się jednak z doktrynami buddyzmu mahajany, choć kierują się 
one tzw. „prawomocnym poznawaniem", innymi słowy „logicznym dociekaniem". 
W szczególności chodzi o następujące poglądy:

Jogaczara „wnioskuje" że natura Buddy, ze wszystkimi doskonałymi cechami, jest 
wrodzona naturalnie wszystkim „czującym istotom". Główny traktat jogaczary o 
naturze Buddy, „Mahayana Uttaratantra Shastra", opisuje to następująco[39]:

Doskonała kaja Buddy (sanskryt: buddhakaya) jest wszystko obejmująca.
(Owa) Takość jest poza wszelkimi podziałami. Wszystkie czujące istoty 
mają tą sposobność. Ponieważ one mają zawsze naturę Buddy. Budda 
powiedział: wszystkie istoty mają naturę Buddy „ze względu na obecność
mądrości zawsze wrodzonej czującym istotom, ze względu na 
niesplamioną naturę poza dualizmem (subiekt-obiekt), ze względu na 
rezultat stanu Buddy

Zgodnie z jogaczarą „prawdę ostateczną”, poza dualizmem subiekt-obiekt, realizuje 
się w miarę tego jak stopniowo będzie się przekraczać osiem świadomości na 
odpowiadające im trzy ciała Buddy  [40].

Madhjamaka naucza o „pustości” siunjata wszelkich stanów jako niczym 
nieograniczoną współzależność zjawisk. Gdyby zjawiska były z niezależnymi i 
trwale wrodzonymi cechami, wszystko byłoby już ustalone i przeznaczone. 
Wszystkie „czujące istoty mają nieograniczone możliwości, aż do osiągnięcia stanu 
Buddy. Swatantrika rozpatruje przy tym kwestię użyteczności iluzji (sansary), tj. 
„prawdy konwencjonalnej”, użyteczności jedynie do czasu, aż w wyniku praktyki 
mahajany zostanie wszelka iluzja (niewiedza) przekroczona. Prasangika „wykazuje”,
że ten całkowity wgląd we współzależność wszystkich zjawisk nie jest do 
uchwycenia w żadnym ze stanowisk konceptualnych.

Dzogczen a inne tradycje praktyk

Encyklopedia „Skarbnica Wiedzy” buddyzmu autorstwa Dziamgon Kongtrul Lodro 
Thaje definiuje, że w cyklu nintik bezpośrednie wprowadzenie zwane po tybetańsku 
rigpé tsel łang (Wylie: rig pa'i rtsal dbang) to inicjacja umożliwiająca praktyki 
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tantryczne, takie jak tummo i tsalung charakterystyczne dla fazy spełniającej 
dzokrim tantr jogi najwyższej (pomimo że służą w dzogczen jako „pomoce” w 
„samo-wyzwoleniu”) oraz dodatkowo pozwalająca na wykonywanie trekciö i 
tögal[42].

Chińskie szkoły buddyzmu chan, koreańskie sŏn i japońskie zen choć również 
kultywują nauczanie o naturze umysłu, to jednak brak w nich tych metod 
charakterystycznych dla tantr jogi najwyższej. Nie można więc ich porównać do 
dzogczen. To samo dotyczy japońskiej tradycji wadżrajany shingon, posiadającej 
metody porównywalne jedynie dla niżej kwalifikowanych tantr krija, carja i joga.

Dla przykładu dzogczen, w odróżnieniu od owych tradycji praktyk, posiada metody 
na wzór tantr jogi najwyższej dla wyzwolenia naturalnego procesu umierania, stanu 
przejściowego bardo i po nim odrodzenia, w trzy ciała Buddy.

Ci spośród praktykujących dzogczen, którzy nie urzeczywistnili dhar-
makaji dzięki praktyce trekciö ze stanu procesu umierania, lub nie 
urzeczywistnili sambhogakaji na drodze praktyki tögal ze stanu pośred-
niego bardo dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do), mają możliwość 
osiągnięcia nirmanakaji ze stanu pośredniego bardo stawania się (Wylie:
Srid-pa’i Bar-do)[43]  [44].

W chan, sŏn i zen kładzie się nacisk na podejście wrodzonego oświecenia, które jest 
obecne już wtedy, gdy praktykujący siedzi w zazen lub gdy zobaczy swoją własną 
oświeconą naturę w roztrzaskującym wszystko przełomowym zdarzeniu pod 
wpływem gong'anu. Przypuszczać należy jednak, czy takie subiektywne doznania, na
sposób kategorii sutr, możliwe są do jakiegokolwiek zweryfikowania. W dzogczen 
natomiast od początku praktyki następuje bezpośrednie wprowadzenie w rigpę 
(Wylie: rig pa'i rtsal dbang) na sposób kategorii tantr. Jeśli się w pełni zintegruje z 
ową rigpą, przyniesie to możliwe do zweryfikowania przez innych oznaki ściśle 
określone w tantrach. Przykładowo, gdy praktykujący dzogczen podczas własnego 
naturalnego procesu umierania w stanie trekciö zrealizuje tzw. tęczowe ciało (Wylie: 
‘Ja-lus), to pośród świateł tęcz jego własne ciało zniknie pozostawiając po sobie 
jedynie włosy i paznokcie.

Praktyki tantryczne dzogczen wybiegać mogą nawet poza metody tantr jogi 
najwyższej nie tylko ze względu na owe tęczowe ciało, ale i metody zwane Czterema
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Lampami (Wylie: sgron ma bzhi), począwszy od Pierwszej Lampy. Zwana ona jest 
„lampą dalece ogarniających oczów” (Wylie: rgyang zhags chu yi sgron ma), gdyż 
poprzez oczy dzięki tzw. kanałowi światła (Wylie: ‘od rtsa) praktykującemu tögal 
zaczynają się realizować „Cztery Wizje” (Wylie: snang ba bzhi)[45]. Ważne jest przy
tym podkreślić, że tylko tantry dzogczen dotyczą poziomu spontanicznego 
zrealizowania (Wylie: Lhun-Grub) odpowiadającego bardo dharmaty (Wylie: 
Chosnyid bardo). Odróżnia to zasadniczo tantry dzogczen od innych tantr typu tantry
jogi najwyższej.

Współczesne badania manuskryptów z Dunhuang z VIII w n.e. potwierdzają, że 
ówczesne teksty dzogczen i chan pochodzą z oddzielnych środowisk, mianowicie 
tantrycznego i mahajanistycznego sutr[46].

Dzogczen a mechanika kwantowa

Obrazek przedstawiający tikle (Wylie: thig le) z wizerunkiem Karmapy Rangdziung 
Dordże (Wylie: rang byung rdo rje; 1284-1339). Tikle jest symbolem kompletności w
dzogczen i przedstawia pojedynczą totalną sferę świateł tögalu.

Dzogczen można próbować rozumieć z perspektywy mechaniki kwantowej. 
Mechanika kwantowa jest obecnie najbardziej precyzyjną nauką, której zasady 
pozwalają obliczać zachowania cząstek elementarnych i świata składającego się z 
nich. W mechanice tej dekoherencja kwantowa zakłada oddziaływanie obiektu z 
otoczeniem w sposób nieodwracalny eliminujące splątanie kwantowe. Stan 
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kwantowy jest stanem nie zdeterminowanej superpozycji i zgodnie z wynikami 
badań nie ma żadnych cząstek elementarnych, ani innych obiektów składających się 
z nich, póki nie nastąpi ich obserwacja eliminująca tą superpozycję[47]. Obecnie 
mechanikę kwantową stosuje się w urządzeniach masowego użytku, typu komputery 
i lasery napędów optycznych i w nowych przełomowych doświadczeniach, np. 
kwantowej teleportacji na duże odległości przy pomocy splątania kwantowego.

W dzogczen natomiast rozpoznanie pierwotnej czystości (Wylie: Ka-dak) i 
spontanicznego urzeczywistnienia (Wylie: Lhun-Grub) wszelkich zjawisk jest 
możliwe za życia praktykującego podczas praktyk tögal (Wylie: thod-rgal). „Cztery 
Wizje” (Wylie: snang ba bzhi) z tych praktyk nie są w żaden sposób zdeterminowane
dopóki Umysł (Wylie: Sems) nie dokona obserwacji ich jako dualistycznie 
oddzielonych od niego form z pięciu żywiołów (tj. przestrzeni, wiatru, ognia, wody, 
ziemi). Sogjal Rinpocze w „Tybetańskiej księdze życia i umierania” opisuje „Cztery 
Wizje”[48]:

„Pojawienie się Jasności Podstawy (na końcu procesu umierania) jest jak
przejrzystość nieba przed świtem... teraz, stopniowo, zaczyna się 
wyłaniać w całym przepychu „słońce” dharmaty (bardo dharmaty), 
oświetlając kontury pejzażu... „Spontanicznie urzeczywistnia się”, 
wybuchając energią i światłem, naturalna promienność rigpy. W 
rzeczywistości zachodzi tu proces odsłonięcia, podczas którego 
stopniowo ujawnia się Umysł. Wiele dają tu do myślenia odkrycia 
współczesnej fizyki, według której materia jawi się jako ocean energii i 
światła... wszelka materia to kondensacja światła... stwierdza David 
Bohm (1917 – 1992; amerykański naukowiec zajmujący się mechaniką 
kwantową i filozofią fizyki).

Istnieją wypowiedzi, że „Cztery Wizje” tögalu odpowiadają kompleksowo nie tylko 
zaledwie odkryciom mechaniki kwantowej, ale i innym powiązanym naukom, np. 
najnowszym teoriom na temat cykli rozwoju wszechświata (począwszy od tzw. 
Wielkiego Wybuchu), czy na temat cykli życia na ziemi[49].

„Cztery Wizje” tögalu tradycyjnie przez mistrzów dzogczen są uważane za 
najświętsze instrukcje i są udzielane przez nich tylko dla najbardziej 
zaawansowanych praktykujących. Pomimo że można odnaleźć opisy i ilustracje 
„wizji” w publikowanych obecnie książkach, „jednak bez stabilnego doświadczenia 
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trekciö (z wcześniejszego etapu dzogczen, który zaczyna się od rozpoznania rigpy), 
nie można uprawiać medytacji tögalu. Jeśli ktoś medytuje na zaledwie światła, to 
będzie po prostu tworzył kolejny obiekt do uchwycenia (dualistycznego Umysłu 
„subiekt-obiekt”)”[50].

Zasady etyczne w dzogczen
Encyklopedia „Skarbnica Wiedzy” buddyzmu autorstwa Dziamgon Kongtrul Lodro 
Thaje podaje dwa rodzaje zasad etycznych „w atijodze, systemie dzogczen”[51]:

1. ogólne zasady, które odnoszą się do nie ulegania niewłaściwym czynom ciała,
mowy i umysłu (tj. dziesięciu złym uczynkom według buddyzmu), na 
zewnętrznym, wewnętrznym i sekretnym poziomie (w sumie dwadzieścia 
siedem zasad).

2. wyjątkowe zasady, które odnoszą się do utrzymywania trekciö i tögal: 
1. W trekciö jest podwójna zasada by utrzymywać samo-wyzwolenie w 

pierwotnej czystości (Wylie: Ka-dak): dla siebie, dla zjawisk bez 
popadania w uchwycenie obserwatora (tj. w dualistyczny Umysł 
„subiekt-obiekt”).

2. W tögal jest podwójna zasada by utrzymywać spontaniczne 
zrealizowanie (Wylie: Lhun-Grub): dla kontynuacji „Czterech Wizji”, 
dla dotarcia w wyczerpanie wszystkich manifestacji (ukończenie 
„Czterech Wizji”).

Dziesięć złych uczynków
Dziesięć złych uczynków ("Dziesięć niewłaściwych uczynków") według 
buddyzmu  [1]:

(3 czyny ciałem:)

1. zabijanie (z powodu przywiązania, gniewu lub głupoty)
2. kradzież (siłą, skrycie lub poprzez oszustwo)
3. niewłaściwe czyny seksualne (kazirodztwo, cudzołóstwo, z osobą nieletnią 
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pod czyjąś opieką, z osobą utrzymującą odpowiednie ślubowania.)

(4 czyny mową:)

1. kłamstwo (o domniemanych sukcesach, aby zranić innych lub dla własnej 
korzyści, bez powodu)

2. dzieląca mowa (rozbijająca przyjaźnie, insynuacje, pogłoski)
3. mowa sprawiająca krzywdy (otwarcie wypowiedziana, obrzydliwa, 

wypominająca błędy)
4. nieprzydatna mowa (omylna, bezmyślne plotki, nieodpowiednia lub 

niewłaściwa bez przygotowania dla słuchającego)

(3 czyny umysłem:)

1. chciwość (o swoje własności, o czyjeś własności, o bogactwa nienależące do 
nikogo, np. ziemia)

2. złe życzenia (z nienawiści, zawiści, głupoty, np. do niewłaściwej osoby)
3. błędne poglądy (o prawie karmy, 4 szlachetnych prawdach, obiektach 

schronienia, o “pustości" Siunjata - gdzie popada się w nihilizm bądź 
eternalizm.)

Tantry jogi najwyższej

Tantry jogi najwyższej (sanskryt: anuttara joga tantra; transliteracja Wyliego: rnal 
'byor bla na med pa’i rgyud) – najbardziej zaawansowane tantry wadżrajany, gdzie 
występuje praktyka fazy spełniającej (transliteracja Wyliego: rdzogs rim), z punktu 
widzenia szkół sarma buddyzmu tybetańskiego takich jak sakja, kagju, gelug, 
dzionang.

Etymologia
Termin tantry jogi najwyższej jest tłumaczeniem terminu sanskryckiego anuttara 
joga tantra. Słowo tantra dosłownie znaczy „sieć”, „tkać” i odnosi się do 
najsubtelniejszego stanu obecności zwanego Przejrzystym Światłem, którego 
kontynuacja trwa po śmierci tkając kolejno ze sobą reinkarnacje odrodzeń w sansarze
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a nieprzerwana zostanie nawet po zrealizowaniu nirwany.

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje w encyklopedii "Skarbnicy Wiedzy" buddyzmu 
wyjaśnia: etymologicznie, słowo tantra wywodzi się od słowa wątek tkaniny, nici 
która biegnie nieprzerwanie tworząc utkaną całość materiału. Po tybetańsku słowo 
oznacza "kontynuację". Oba te słowa odnoszą się zgodnie z perspektywą 
(wadżrajany) jakoby obecność była w swojej esencji zawsze pierwotna, nigdy nie 
stworzona, niezniszczalna, poza wszelkimi odniesieniami istnienia bądź nie istnienia 
czy dualizmu subiekt - obiekt[1].

Słowo joga pochodzi od sanskryckiego rdzenia „yuj”, co znaczy „łączyć, 
zjednoczyć, kierować, skupiać uwagę”, ale też „jarzmo” oraz „powściągać”. Słowo 
najwyższa można rozpatrywać w odniesieniu do buddyjskiej czteroczęściowej 
klasyfikacji tantr, gdzie tantry jogi najwyższej znajdują się na najwyższej pozycji, tj. 
o pozycję wyższej w stosunku do tantr jogi. Syntezę tych słów można zaprezentować
jako „najwyższą jednoczącą kontynuację”.

Thanka przedstawiająca Wadżrajoginię (Wylie: rdo rje rnal ’byor ma), która jest 
głównym jidamem do praktyki tantry jogi najwyzszej w szkole sakja.

Teoria tantr jogi najwyższej
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Ogólny podział tantr

Zgodnie z teorią buddyzmu tybetańskiego według sakja, kagju, gelug, wyróżnia się 4
klasy tantr: (1) tantry krija, (2) tantry carja (inaczej zwane upa), (3) tantry jogi oraz 
(4) tantry jogi najwyższej[3].

We wszystkich tych klasach tantr kultywuje się cztery rodzaje czystości: (1) czyste 
formy, tzw. jidamy, (2) czyste miejsce, tzw. mandala, tzn. pałac jidama z otoczeniem,
(3) czyste doznawanie, doświadczanie błogości i pustości (siunjata), (4) czyste 
aktywności, nieograniczone, dla pożytku wszystkich istot. W naukach tantr jogi 
najwyższej umysł i ciało nie traktuje się osobno, ale w odróżnieniu od innych klas 
tantr, pracuje się z nimi w praktyce fazy spełniającej dzokrim (transliteracja Wyliego:
rdzogs rim) poprzez subtelną sieć kanałów, wiatrów i esencji poruszającymi się w 
ciele stopniowo „budując” sobie dostęp do natury umysłu.

Podział praktyki tantr jogi najwyższej na dwie fazy

Wyróżnia się dwie fazy praktyki tantr jogi najwyższej:

1. fazę budującą ( Wylie: bskyed rim; wymowa cierim), gdzie praktykuje się 
równocześnie wizualizacje nad jidamem i jego mandalą z medytacją na 
„pustość” ich istnienia siunjata (cztery rodzaje czystości), przygotowując się 
do pracy z kanałami, wiatrami i esencjami w fazie spełniającej,

2. fazę spełniającą (Wylie: rdzogs rim; wymowa dzokrim), gdzie poprzez 
biegłość w praktyce nad jidamem i odpowiednie ćwiczenia jogiczne (np. 
tsalung, tummo, „wadżra-recytacje” z subtelnymi kanałami, wiatrami i 
esencjami) osiąga się zjednoczenie Przejrzystego Światła z Ciałem 
Iluzorycznym, co jest równoznaczne z zrealizowaniem mahamudry tantr.

Teoria na temat fazy spełniającej (dzokrim)

Według teorii tantry Guhjasamadża (Wylie: gsang ba 'dus pa; wymowa sangładüpa), 
zwanej „Królem Tantr” (gdyż jej teoria jest kluczowa również dla innych tantr jogi 
najwyższej), fazę spełniającą można podzielić na 6 następujących kolejno po sobie 
etapów:

1. fizyczne odizolowanie
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2. werbalne odizolowanie
3. mentalne odizolowanie
4. nieoczyszczone Ciało Iluzoryczne (angielski: illusory body, Wylie: sgyu-lus)
5. Przejrzyste Światło (angielski: clear light, Wylie: ‘od gsal)
6. zjednoczenie Przejrzystego Światła z Ciałem Iluzorycznym wymagające 

dalszej praktyki

Istotne w tym podejściu jest to, że każde ciało żywej istoty, człowieka, posiada 
naturalnie również w sobie niewidoczny, subtelny system kanałów (sanskryt: nāḍi; 
Wylie: rtsa), którymi poruszają się poprzez subtelne wiatry (sanskryt: prāṇa; Wylie: 
rlung) odpowiednie subtelne esencje (sanskryt: bindu; Wylie: thig le). Odpowiada to 
„pracy” umysłu, doświadczaniu rzeczywistości.

Według teorii tantry Guhjasamadża najbardziej subtelny element tego całego 
systemu, jest tym co pozostaje po naturalnym procesie śmierci, zgodnie z prawem 
reinkarnacji, jako natura umysłu Przejrzyste Światło oraz powstaje z niej dzięki 
praktyce tantr Ciało Iluzoryczne (z najbardziej subtelnego fundamentalnego 
niezniszczalnego wiatru). Zrealizować to można jednak, jeżeli „przygotowało się” 
poprzez praktykę tantr za życia, uwzględniając subtelne stany medytacji i snu. 
Przejrzyste Światło w ciągu życia (podczas medytacji lub w procesie snu) jest wtedy 
stanem przebywania, gdy osiągnie się rozpuszczenie wszystkich subtelnych wiatrów 
(sanskryt. prana) w czasie fazy dzokrim, a Ciało Iluzoryczne jest stanem 
powstającym w czasie fazy dzokrim z owego Przejrzystego Światła[4]. 

Jeżeli przebywanie w „Przejrzystym Świetle” można będzie kontynuować pod 
koniec naturalnego procesu własnej śmierci, co po tybetańsku nazywa się tukdam 
(Wylie: thugs dam)[5]  [6], to w zamian formowania się stanu przejściowego bardo 
stawania się (Wylie: Sidpai bardo) nastąpi formowanie się tantrycznego 
„Iluzorycznego Ciała” (Wylie: sgyu-lus), „ciała” z którego następnie może być 
wybrane „Ciało Emanacji” (tulku; Wylie. sprul sku). Tantrycznie transformowane 
jest w ten sposób tworzenie się własnej sansary w tworzenie się nirwany, tj. „trzech 
ciał Buddy”[7]  [8]  [9], według mahajany.
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Proces umierania w teorii wadżrajany

Proces umierania w teorii wadżrajany - kompleksowy opis etapów naturalnej 
śmierci fizjologicznej, zawierający m.in. zmiany w ciele, zmiany odczuć, zmiany 
zdolności zmysłowych i zmiany subtelnych stanów świadomości. Pochodzi z 
soteriologicznych nauk wadżrajany w buddyzmie tybetańskim, związanych z 
tantrami jogi najwyższej, mahamudrą i dzogczen.

Znaczenie
W buddyzmie śmierć nie jest traktowana jako ostateczny koniec istnienia, ale jako 
ogniwo łączące kolejne odrodzenia w sansarze w Dwunastu Ogniwach 
Współzależnego Powstawania, aż do osiągnięcia wyzwolenia, tzn. nirwany. Według 
nauk wadżrajany każda czująca istota w czasie śmierci doświadcza podobnego 
procesu utraty mocy nad ciałem, uczuć, zdolności zmysłowych i subtelnych stanów 
świadomości. W procesie tym można wyodrębnić następujących kolejno po sobie 8 
etapów opisanych poniżej. Tantry nauczają, jak bardzo ważne jest zapoznanie się z 
tym procesem, gdyż każdy będzie musiał doświadczać go w czasie własnego 
umierania (naturalnej śmierci fizjologicznej), choć niezwykle trudno będzie 
utrzymać uważność. Mistrzowie buddyzmu tybetańskiego poprzez zrealizowanie w 
ciągu życia nauk związanych z tantrami, mahamudrą lub dzogczen w pełni 
rozpoznają wszystkie etapy procesu umierania, a w czasie śmierci przebywają w 
stanie natury umysłu "Przejrzyste Światło" osiągając wyzwolenie[1]  [2]  [3]  [4]  [5]. 
Natomiast nierozpoznawanie owych etapów (w szczególności stanu "Przejrzystego 
Światła"), prowadzi do stanu pośredniego bardo i kolejnego odrodzenia (tj. stanu 
cierpień sansarycznych, np. jako człowiek lub zwierzę), które nastąpi po nim[6]  [7]
[3].

8 etapów procesu umierania (8 wewnętrznych 
doświadczeń, w tym 4 rodzaje doznań "pustości")

1. zjawisko mirażu, element ziemi zanika ukazując element wody
2. zjawisko kłębów dymu, element wody zanika ukazując element ognia
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3. zjawisko latających iskier, element ognia zanika ukazując element wiatru
4. zjawisko płomienia lampki, element wiatru zanika ukazując świadomość
5. zjawisko światła księżyca, świadomość zanika ukazując (1) doświadczanie 

ukazania białości
6. zjawisko światła słońca, doświadczanie białości zanika ukazując (2) 

doświadczanie wzrostu czerwoności
7. zjawisko ciemności, doświadczanie wzrostu czerwoności zanika ukazując 

doświadczanie (3) niemal osiągnięcia ciemności
8. zjawisko przejrzystego jesiennego nieba, doświadczanie niemal osiągnięcia 

ciemności zanika ukazując doświadczanie (4) przejrzystego światła  [6]  [7]

Szczegółowy opis doświadczeń w czasie własnego 
umierania

• zjawisko mirażu 
• doświadczanie utraty mocy nad ciałem
• poczucie jakby miażdżenia i zapadania ciała w podłogę (element 

ziemi)
• nie można zamknąć oczu i widzenie jest niejasne, pociemnione 

(zdolność wzroku)
• wizja jakby fatamorgany wody na pustyni, gdy ciepło unosi się wokół 

nas

• zjawisko kłębów dymu 
• doświadczanie utraty uczuć (bólu, przyjemności lub bycia obojętnym) 

niczym jak się zasypia
• płyny ciała takie jak ślina, pot, łzy... wysychają (element wody)
• poczucie pomieszania myśli i rozdrażnienia, nie słyszy się dźwięków z

zewnątrz bądź wewnątrz uszu (zdolność słuchu)
• wizja jakby kłębów dymu wokół nas z komina

• zjawisko migocących ogników iskier 
• doświadczanie utraty rozróżniania i poznawania ludzi, imion, miejsca 

czy rzeczy
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• poczucie jakby utraty siły by jeść, pić oraz ciepła ciała (element ognia)
• oddychanie słabnie, przy czym wdech się skraca, a wydech wydłuża i 

jest lodowaty, nie można doświadczać zapachów (zdolność węchu)
• wizja jakby wielu migocących iskier ognia na tle ciemności wokół nas

niczym by ktoś przed chwilą rzucił drewno w żar ogniska

• zjawisko płomienia lampki 
• doświadczanie utraty mentalnych mocy i woli, by się skupić, 

rozpoznawać cel lub konsekwencje, oszołomienie, halucynacje i 
zdezorientowanie, aż do braku kontaktu z otoczeniem

• ustanie oddychania, pogrubia się język i ciemnieje, oczy wywracają 
się ku górze, subtelne niewidoczne wiatry ciała opuszczają miejsca 
swych funkcji i rozpuszczają się w niezniszczalnej esencji w okolicy 
serca (element wiatru)

• nie można odczuwać smaków i dotyku (zdolność smaku i wrażeń 
dotykowych)

• wizja jakby gasnącego płomienia lampki lub pochodni z czerwoną 
poświatą

• zjawisko bieli od księżyca oraz pozostałe zjawiska (czerwoności, czerni-
nicości, przejrzystego światła), gdzie ustaje doświadczanie konceptualne 
(element świadomości) 

• zjawisko bieli od księżyca jakby na czystym błękitnym jesiennym 
niebie, gdzie doznaje się klarowności podczas zaniku 33 stanów 
konceptualnych związanych szczególnie z wytwarzaniem gniewu 
(subtelne elementy białych esencji opadają do subtelnego centralnego 
kanału usytuowanego wzdłuż ciała)

• zjawisko czerwoności od słońca jakby płonącego na czystym niebie, 
gdzie doznaje się błogości podczas zaniku 40 stanów konceptualnych 
związanej szczególnie z wytwarzaniem pożądania (subtelne elementy 
czerwonych esencji unoszą się do subtelnego centralnego kanału w 
ciele)

• zjawisko czerni-nicości jakby zatracenia się w absolutnej ciemności, 
jak gdyby niebo i ziemia się spotkały, brak obecności, gdzie doznaje 
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się braku procesu myślowego, stanu wolnego od konceptualności, po 
zaniku 7 stanów konceptualnych szczególnie związanych z 
wytwarzaniem niewiedzy (subtelne esencje biała od góry i czerwona 
od dołu spotykają się w kanale centralnym na poziomie serca 
zamykając w sobie najsubtelniejszy wiatr/umysł)

• zjawisko przejrzystego jesiennego nieba, jakby przejrzyste światło 
zalało wszędzie czyste błękitne jesienne niebo, niezmierzoną 
przestrzeń, gdy zaczyna wschodzić słońce, gdzie znowu jest obecność,
ale poza wszelkimi stanami konceptualnymi (biała i czerwona 
subtelna esencja przechodzi i opuszcza kanał centralny poza ciało 
odpowiednio w dolnym intymnym miejscem i nozdrzami, uwolniony 
przez to najsubtelniejszy wiatr/umysł opuszcza zwłoki i zaczyna 
doświadczać stanu pośredniego bardo)

Z chwilą doświadczenia zjawiska bieli od księżyca, dalszy proces przebiegu śmierci 
nie jest znany zachodniej nauce (niewidoczny system subtelnych kanałów, wiatrów i 
esencji według praktyki buddyjskich tantr...), a doświadczanie jest poza zwykłym 
doczesnym doznawaniem, jest się natomiast całkowicie obecnym w subtelnych 
wewnętrznych poziomach umysłu (4 doznaniach "pustości"), aż do ostatecznie 
obecnego zwieńczającego wszystko umysłu Przejrzyste Światło, nieograniczonego 
niczym przestrzeń i naturalnie wolnego od dualizmu "ja - inne" i konceptualności. 
Nierozpoznawanie wówczas 4 doznań pustości, a w szczególności stanu 
Przejrzystego Światła jako natury umysłu i rzeczywistości siunjata (odpowiadającego
dharmakai), prowadzi do stanu pośredniego bardo i kolejnego odrodzenia (w 
sansarze, np. jako człowiek lub zwierzę), które nastąpi po nim[6]  [7]  [3].

Nauki dzogczen o stanie rigpy w czasie procesu 
umierania
W odróżnieniu od procesu umierania opisywanego w ogólnej teorii wadżrajany 
terminologia dzogczen z nintik (Wylie: sNying thig) wyróżnia również dodatkowy 
stan bardo zwany bardo dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do); chodzi o pierwszy, 
świetlisty stan bardo pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem. Stan ten 
występuje natychmiast po ostatnim zjawisku przejrzystego jesiennego nieba i ustaje 
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przed stanem pośmiertnym bardo zwanego stanem przejściowym bardo (Wylie: 
Sidpai bardo), więcej czytaj art. sześć stanów bardo. Kluczowym terminem jest 
rigpa, "pierwotna obecność", która ujawnia się po “przedarciu się” (Wylie: Khregs 
chod) poza Umysł (Wylie: Sems) w czasie "samowyzwolenia się" w "pierwotnej 
czystości" (Wylie: Ka-dak) pod koniec procesu umierania, lub w czasie 
"spontanicznego urzeczywistnienia" (Wylie: Lhun-Grub) zjawisk stanu bardo 
dharmaty natychmiast po procesie umierania[8].

Zgodnie z procesem reinkarnacji według Dwunastu Ogniw Współzależnego 
Powstawania, każda czująca istota zanim narodzi się w świecie cierpień 
sansarycznych musi najpierw ulec niewiedzy w czasie śmierci poprzedniego życia 
oraz w czasie stanu pośredniego bardo przed narodzinami. Według dzogczen 
niewiedza to marigpa - brak wyzwolenia, która uniemożliwia rozpoznanie 
pierwotnej czystości (Wylie: Ka-dak) w czasie śmierci lub nie rozpoznanie 
spontanicznego urzeczywistnienia (Wylie: Lhun-Grub) zjawisk stanu bardo 
dharmaty[9].

Dopiero po owych nierozpoznaniach manifestuje się stopniowo Umysł (Wylie: 
Sems), który zaczyna doświadczać zjawisk jako dualistycznie oddzielonych od niego
a w wyniku tego Umysłu następuje przekształcenie się zjawisk z bardo dharmaty 
(Wylie: Chos-nyid Bar-do) w sansaryczne formy pięciu żywiołów (przestrzeni, 
wiatru, ognia, wody, ziemi) w czasie drugiego bardo (Wylie: Sidpai bardo), aż do 
odrodzenia po stanie bardo w świecie, a po odrodzeniu życie w świecie dualności "ja 
- inne" i konceptualności, kiedy aktywny jest Umysł[10]. Tybetańska Księga 
Umarłych opisuje, że niezwykle trudno być obecnym w pierwszym świetlistym 
bardo dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do), gdzie manifestuje się naturalnie całe 
bogactwo oświecenia (np. mandale z postaciami buddów), gdyż nawykowo następuje
owe nierozpoznanie, przekształcenie zjawisk i przechodzi się natychmiast do 
drugiego stanu bardo (Wyl. Sidpai bardo) w celu odrodzenia się po nim w świecie. 
"Przedarcie się" (Wylie: Khregs chod) do stanu rigpy w praktyce dzogczen za życia 
jest kluczowe, w celu osiągnięcia oświecenia według buddyzmu (stanu pierwotnego 
buddy) wykraczającego poza doświadczenia cierpień w sansarze. Wiele pozycji 
źródłowych, jak i udokumentowanych relacji, przytacza przykłady znaków 
wskazujących na całkowite zrealizowanie nauk takich jak trekciö (Wylie: Khregs 
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chod). Mistrzowie historyczni, jak i współcześni, podczas naturalnego procesu 
umierania przed zrealizowaniem "stanu buddy Samantabhadry" manifestują tzw. 
tęczowe ciało (Wylie: ‘Ja-lus), tj. osoby takie umierają pośród świateł tęcz (w stanie 
trekciö) aż ciała ich znikają pozostawiając po sobie jedynie włosy i paznokcie[11].

Szczegółowy opis doświadczeń w bardo dharmaty
Współczesny mistrz dzogczen Sogjal Rinpocze w swojej "Tybetańskiej księdze życia
i umierania" opisuje[12]:

„ "Pojawienie się Jasności Podstawy (Przejrzyste Światło pod koniec procesu 
umierania) jest jak przejrzystość nieba przed świtem... teraz, stopniowo, zaczyna 
się wyłaniać w całym przepychu "słońce" dharmaty, oświetlając kontury pejzażu...
"Spontanicznie urzeczywistnia się", wybuchając energią i światłem, naturalna 
promienność rigpy. W rzeczywistości zachodzi tu proces odsłonięcia, podczas 
którego stopniowo ujawnia się Umysł. Wiele dają tu do myślenia odkrycia 
współczesnej fizyki, według której materia jawi się jako ocean energii i światła... 

Bardo dharmaty ma cztery fazy; każda z nich ma szansę na osiągnięcie 
wyzwolenia. Muszę podkreślić, że słowa dają jedynie konceptualny obraz. 
Zjawiska bardo dharmaty pozostaną jedynie wyobrażeniami, dopóki adept 
(dzogczen) nie osiągnie rezultatów praktyki tögal (tj. realizując tzw. Cztery Wizje;
Wylie: snang ba bzhi):

1. Świetlistość - pejzaż światła... gdy przestrzeń rozpuszcza się w światłość... 
we wszechprzenikającym pejzażu światła - olśniewająca czystym i 
promieniującym... w ciągłym ruchu.

2. Zjednoczenie - "bóstwa"... jeżeli nie rozpoznaliście (pierwszej fazy) 
"spontanicznego urzeczywistnienia" rigpy, promienie swiatła i kolory 
zaczną łączyć się i zlewać w punkty lub kule światła różnej wielkości 
(Wylie: tikle). Wewnątrz nich pojawiają się "mandale łagodnych i 
gniewnych bóstw" jako olbrzymie, kuliste skupiska światła, które zdają się
zajmować całą przestrzeń... Wizje te odbierana są wszystkimi zmysłami, są
tak intensywne, że jeśli nie rozpoznacie w nich tego czym są (ich 
"spontanicznego urzeczywistnienia" poza dualizmem, w jedności 
doświadczeń i doświadczającego, Wylie: Lhun-Grub) "śmiertelnie" was 
przerażą. Owładnięci strachem i paniką, stracicie przytomność.

3. Mądrość... rozpuszczenie się jedności w mądrość. Z twego serca płynie 
kolejny snop światła. Jest to manifestacja różnych aspektów mądrości, 
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które ukazują się w grze rozpostartych kobierców światła i oślepiająco 
jasnych, kulistych tikle. Jeżeli nie osiągniecie tu wyzwolenia, spoczywając 
bez rozproszenia w naturze umysłu, kobierce światła i tikle, a wraz z nimi 
wasza rigpa, roztopią się w promieniującej kuli światła, która przypomina 
baldachim z pawich piór.

4. Spontaniczna obecność... rozpuszczenie się mądrości w spontaniczna 
obecność. Teraz w oszałamiającym spektaklu, manifestuje się cała 
rzeczywistość. Pojawiają się łagodne i gniewne "bóstwa", potem czyste 
krainy buddów i poniżej sześć światów sansarycznego istnienia. Bezmiar 
owej wizji przekracza wszelkie zwyczajne wyobrażenia. Przedstawiają się 
wszystkie możliwości: od mądrości i wyzwolenia po pomieszanie i 
odrodzenie (w sansarze). W jednej chwili przypomnicie sobie wszystkie 
nauki, jakie kiedykolwiek otrzymaliście, w waszych umysłach obudzą się 
nawet nauki, o których nigdy nie słyszeliście, a potem cała wizja roztopi 
się w swej pierwotnej esencji (w czasie "samowyzwolenia się" w 
"pierwotnej czystości" (Wylie: Ka-dak), jak namiot padający po przecięciu 
podtrzymujących go linek (według nauk dzogczen istnieje osiem sposobów
manifestowania się spontanicznego urzeczywistnienia (Wylie: Lhun-Grub) 
w nirwanie, lub w sansarze[13]).

Tybetańska Księga Umarłych dzieli (owe) doświadczenia bardo dharmaty na dni...
poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. Bez stabilności w praktyce (tögal; Wylie:
thod-rgal) dni te mogą być nieprawdopodobnie krótkie. Łagodne i gniewne 
"bóstwa" znikną tak szybko, że nawet nie zauważymy, iż się pojawiły (gdyż 
nawykowo następuje owe nierozpoznanie, przekształcenie zjawisk i przechodzi 
się natychmiast do drugiego stanu bardo "odradzania się" (Wylie: Sidpai bardo) w 
celu narodzenia się po nim w świecie, np. aby świadomość "umiejscowiła się" w 
łonie przyszłej matki i nastąpiły kolejne narodziny reinkarnacja jako człowiek lub 
zwierzę, więcej czytaj artykuł bardo (stan)).

Filozofia buddyjska

Krótki opis podstawowych prawd
Cztery szlachetne prawdy:

1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu (dukkha)
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2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia (dukkha)
3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia (dukkha)
4. Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia 

(dukkha)

Proces ustawania Cierpienia (dukkha) opisany jest poprzez Dwanaście Ogniw 
Współzależnego Powstawania, gdzie pierwszym ogniwem oraz pierwotnym źródłem 
Cierpienia jest niewiedza.

Stan doskonałego ustania Cierpienia to nirwana, gdzie następuje wyzwolenie od 
cyklu narodzin i śmierci, czyli sansary, ponieważ ustanie niewiedzy prowadzi do 
tego, że nie powstają splamienia i odpowiadająca im karma, a po śmierci nie 
dochodzi do kolejnego wcielenia (zgodnie z procesem reinkarnacji według Dwunastu
Ogniw Współzależnego Powstawania).

Podstawy buddyjskie wspólne dla wszystkich tradycji:

1. Wszystkie złożone zjawiska są nietrwałe.
2. Wszystkie naznaczone skazą (splamieniami i prowadzącą do nich 

odpowiednią karmą) rzeczy i zdarzenia są Cierpieniem (dukkha).
3. Wszelkie zjawiska i stany są pustością i są pozbawione własnego istnienia, 

bądź braku tożsamości "ja".
4. Nirwana jest prawdziwym ustaniem Cierpień i niewiedzy.

Nietrwałość  (pali: Anicca) jest związana z doktryną anatta, według której nie ma 
trwałej duszy (pali: atta, sanskryt: atman) oraz z doktryną dukkha, "Szlachetną 
Prawdą o Cierpieniu", tworząc razem w ten sposób Trzy Cechy Istnienia (pali: ti-
lakkhana) Uwarunkowanego, także nazywane Trzema Pieczęciami Dharmy. Należy 
przy tym podkreślić, że nietrwałość w buddyzmie dotyczy stanów uwarunkowanych.
Stany są uwarunkowane przez Dwanaście Ogniw Współzależnego Powstawania, 
gdzie fundamentalnym ogniwem jest niewiedza, zwana również nie-oświeceniem, 
krórej nie można mylić z tzw. głupotą bądź tępotą, czyli zgrubnym splamieniem 
pomieszanego stanu konceptualnego.

W theravadzie "Nieuwarunkowane Wyzwolenie" (pali: animitta-vimokkha)[2] oraz 
w mahajanie "trzy ciała Buddy"[3] nie należą do uwarunkowanego istnienia, którego 
cechą jest nietrwałość.
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W buddyzmie pojęcie nirwany ma różne znaczenia i można je odnieść do nauk 
nieistniejących już szkół hinajany, gdzie osiąga się stan śrawaki, oraz do nauk 
mahajany, gdzie opisuje się stan buddy jako trzy ciała Buddy.

Siunjata

Siunjata (paki: suññatā; sanskryt: śūnyatā; शून्यतता - pustka, pustość, 

niesubstancjonalność;  Wylie: stong pa nyid) – pojęcie występujące we wszystkich 
odłamach buddyzmu. Jest kluczowym pojęciem dla zrozumienia mahajany. Zgodnie 
z jej doktryną wszystkie rzeczy, czyli dharmy, są przejawieniami pozbawionymi 
realnego istnienia czy definitywnego nieistnienia. Szkoły buddyzmu wczesnego, na 
ogół przyjmowały istnienie dharm, takimi jakimi wydają się przejawiać, choć 
zakładały brak tożsamości "ja". W theravadzie suññatā odnosi się do doktryny anatty,
czyli niesubstancjalności wszystkich zjawisk jako pozbawionych "ja" i 
czegokolwiek, co należy do "ja"[1]  [2]. Niniejszy artykuł został napisany w całości z 
punktu widzenia buddyzmu mahajany.

Etymologia
Słowo "pustka" lub "pustość" – w sanskrycie siunjata, to rzeczownik 
odprzymiotnikowy pochodzący od słowa siunja – "pozbawiony", co w dokładnym 
tłumaczeniu oznacza "pozbawioność". Słowo to sugeruje brak – brak cech, brak 
własnej natury. Stwierdzenie: "forma jest pustką" należy rozumieć następująco: 
rzeczy (zjawiska) nie posiadają swej własnej esencji, nie posiadają własnej natury. 
Natomiast zjawiska, które są puste, czyli pozbawione esencji, przejawiają się w 
różnorodny sposób, zależny od wielu czynników ("pustka jest formą"). Pojawiają się 
one w określonych warunkach, trwają jakiś czas, następnie znikają. Istnieją jedynie 
w współzależny sposób – zależą od przyczyn i warunków, nie mają więc realnego 
bytu. Także dharmy, które według innych doktryn opisywane są jako istniejące 
rzeczywiście, zarówno te uwarunkowane - powstające i zaraz znikające, jak i 
nieuwarunkowane (nirwana), według systemu mahajany w swej esencji są tym 
samym. Ich prawdziwy byt transcenduje proces powstawania i znikania, a także 
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współzależne bądź niezależne istnienie.

Poglądy na temat pustości zjawisk zawierają się w szczególności w tzw. drugim 
cyklu nauk lub drugim obrocie kołem dharmy Buddy Siakjamuniego. Nauki 
drugiego cyklu nazywane są też naukami o "braku cech", czyli o "pustce wszystkich 
zjawisk". Opierają się one na sutrach mahajany. Do najważniejszych tekstów Buddy, 
tworzących podstawę systemu filozoficznego należy zbiór sutr Pradżniaparamity, 
czyli sutr Doskonałości Mądrości.

Jak czytamy w Sutrze Serca Doskonałej Mądrości, której nauki stanowią esencję 
"Drugiego Obrotu Kołem Dharmy"[3]:

„

... Forma jest pustką,
Pustka jest formą;
forma nie jest różna od pustki.
Pustka nie jest różna od formy.
W ten sposób odczuwanie,
postrzeganie, mentalne reakcje,
i świadomość są także puste.

”

Siunjata w literaturze
Pojęcie siunjaty pojawiło się w literaturze Pradżniaparamity, potem zaś zostało 
skomentowane w tekstach Nagardżuny. Według niego sansara jak i nirwana są 
nierealne, czyli puste. Pustka jest po prostu brakiem niezależnego istnienia wszelkich
rzeczy i zjawisk. W Sutrze Serca powiedziano "Pustka jest formą a forma jest 
pustką". W Sutrze Diamentowej stwierdza się, że "wszystkie rzeczy złożone są jak 
światło, znikający obraz, migotanie lampy oliwnej, złudzenie, kropla wody, marzenie
senne i blask błyskawicy". W mahajanie w późniejszym okresie rozwoju buddyzmu 
w Indiach rozróżniono dwa główne przekazy w których zawarte są nauki o siunjacie:
przekaz Nagardżuny o madhjamace o „Środkowej Ścieżce” oraz przekaz Asangi o 
„naturze Buddy”.

Pomyłki w interpretacji pojęcia
Przez ludzi zachodu pustka często mylnie rozumiana jako "pusta przestrzeń", 
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próżnia, nicość – przez co często odnoszono buddyzm do nihilizmu. Tymczasem w 
kontekście dharmy oznacza ona bezjaźniowość, bez-esencjonalność, brak trwałej 
istoty rzeczy. Oznacza nietrwałą (pali: anicca) naturę wszystkich zjawisk. Zjawiska 
nie istnieją niezależnie, ale pojawiają się współzależnie od siebie jako skutki 
pewnych przyczyn. Przejawiają się, ale nie istnieją niezależnie i samowystarczalnie. 
Inaczej termin "pustka" oznacza brak własnej natury. Nie istnieje również oddzielnie 
od zjawisk ich obserwator, tj. jego oddzielna od wszystkiego indywidualność. Jest to 
wgląd we współzależne przejawianie się zjawisk, które prowadzi do mądrości 
wykraczającej poza zasłaniającymi ją wrażeniami istnienia i nieistnienia, poza 
wszelkimi skrajnościami takimi jak realizm i nihilizm lub optymizm i pesymizm, 
poza wszystkimi punktami odniesienia takimi jak pojęcia "skrajności" i "środka poza
skrajnościami" czy takimi które wynikają z dualizmu "subiekt-obiekt".

Tożsamość "ja" jako źródło powstawania cierpienia 
(dukkha)
Brak zrealizowania "pustości" (siunjata) tożsamości "ja" jest w buddyzmie główną 
przyczyną powstawania cierpienia (dukkha). Opisują to doktryny o naturze 
rzeczywistości w tak zwanej hinajanie, ujęcia zwanego też podejściem śrawaki, który
zdolny jest do wyzwolenia samego siebie. Zrealizowanie "pustości" tożsamości "ja", 
zwane anatmanem (język pali: anatta), związane jest z przekroczeniem splamień i nie
podleganiem prawu przyczynowo-skutkowemu karma sansary, tj. osiągnięciu stanu 
nirwany, gdzie jest się wolnym od cierpienia (język pali: dukkha) i przyczyn 
cierpienia[5].

Indywidualna tożsamość "ja" jest przyczyną cierpienia w tym sensie, gdyż 
intuicyjnie wydaje się istnieć w relacji z pięcioma skupiskami (ciało, uczucia, 
percepcja, formacje mentalne i świadomość) jako obiekt cierpienia (język pali: 
dukkha). Według nauk buddyzmu jest to jednak tylko niejasne, nawykowe i błędnie 
przyjmowane przejawienie inherentnej tożsamości "ja". Łatwo to wykazać poprzez 
wykazanie braku związku tej tożsamości z pięcioma skupiskami bądź zanegowanie 
podstawowych cech tej tożsamości:

• że jest pojedyncza,
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zanegowane jest to, gdyż nie byłoby zagrożenia zniszczeniem przez samego siebie 
lub kogoś (czegoś) innego ze względu na brak wielości komponentów tego siebie 
(pojedynczość) oraz gdyż takie "ja" nie odróżniałoby doświadczeń pomiędzy 
różnymi pięciu skupiskami,

• że jest trwała nieprzerwanie istniejąca,

zanegowane jest to, gdyż nie byłoby obaw, że coś mogłoby się stać tej tożsamości w 
następnych momentach jej trwania, tym bardziej, że wszystko się zmienia (pali: 
anicca), również pięć skupisk, nawet wiele razy w ciągu życia,

• że jest niezależna,

zanegowane jest to, gdyż nie byłoby obaw, że ta tożsamość „ja” mogłaby być 
zagrożona przez „innych” bądź nie musiałaby zależeć od otoczenia,

• tożsamość "ja" wydaje się posiadać ciało i pozostałe pięć skupisk (uczucia, 
percepcję, formacje mentalne i świadomość),

zanegowane jest to, gdyż posiadałoby się pięć skupisk oddzielnie od posiadającego 
"ja", tak jak np. posiada się ubranie, które można później oddać komuś obcemu bez 
żadnych konsekwencji jeżeli się znudzi,

• tożsamość "ja" wydaje się być w całości pięcioma skupiskami,

zanegowane jest to, gdyż nie można by było naruszyć jakiejkolwiek części tej całość 
poprzez odjęcie czegoś z pięciu skupisk (np. utrata wzroku), aby tożsamość "ja" 
nadal trwała,

• tożsamość "ja" wydaje się być jakąś częścią spośród pięciu skupisk,

zanegowane jest to, gdyż można by było bez konsekwencji naruszać inne części 
pięciu skupisk, w których nie było by tej tożsamości "ja", np. jeśli tożsamość "ja" 
byłaby tylko świadomością, można by było unieszkodliwić swoje ciało bez żadnego 
wpływu na owe "ja".

Tym niemniej wykazanie braku tożsamości "ja" w buddyzmie nie oznacza, że nie ma
żadnego związku pomiędzy pięcioma skupiskami. Podobnie jak to jest w przypadku 
jakichkolwiek innych zjawisk, relacje pomiędzy pięcioma skupiskami wydają się 
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tylko konwencjonalnie przejawiać współzależnie pod wpływem odpowiednich dla 
nich przyczyn i warunków.

"Pustość" (siunjata) istnienia zjawisk a doskonałe 
oświecenie
Zrealizowanie "pustości" (siunjata) wszystkich zjawisk oprócz doprowadzenia do 
wyzwolenia od cierpienia (dukkha) umożliwia w buddyzmie również osiągnięcie 
Doskonałego Oświecenia, kiedy przekroczone są zaciemnienia od niewiedzy. 
Opisują to doktryny o naturze rzeczywistości w tak zwanej mahajanie, ujęcia 
bodhisattwy, który szuka Doskonałego Oświecenia nie tylko dla samego siebie, ale 
przede wszystkim w celu pomocy w wyzwoleniu wszystkich czujących istot.

Zgodnie z poglądem madhjamaki, najwyższej doktryny o siunjacie w buddyzmie, 
wszystko jest współzależnie przejawiające (patrz np. Dwanaście Ogniw 
Współzależnego Powstawania oraz prawo czynów karmicznych). Dowodzenie 
Nagardżuny (główny współtwórca madhjamaki, II w. n.e) zwane "Królem 
wszystkich argumentów" prezentuje pogląd madhjamaki[9]:

Wszystko jest współzależne, w rozumieniu konwencjonalnym 
wszystkie zjawiska tworzą się i zanikają pod wpływem 
odpowiednich dla nich przyczyn i warunków, pomimo że na 
poziomie ostatecznego wglądu nie można w tych zjawiskach 
odnaleźć ich inherentnej, wrodzonej i niezależnej egzystencji, 
jednak gdyż konwencjonalnie wydają się one tak pojawiać i 
zanikać, nie ma dlatego również totalnej pustości, jako nicości.

Uzupełnia to kolejne dowodzenie Nagardżuny zwane "Czterema Granicami 
(Limitami)"[10]:

Zjawiska konwencjonalnie wydają się przejawiać, gdyż na 
poziomie ostatecznego wglądu nigdy nie powstały i nigdy nie 
znikną z powodu nieskończonej ilości niezbędnych do tego 
przyczyn i warunków. Jest niemożliwym by zaistniało 
kiedykolwiek jakiekolwiek zjawisko z powodu jednej tylko 
odseparowanej (tj. inherentnej, wrodzonej, niezależnej) przyczyny 
czy warunku bądź wielu takich przyczyn i warunków, gdyż w 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Siunjata#cite_note-CITEREFBr.C3.BCnnholzl2004254-10
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siunjata#cite_note-CITEREFBr.C3.BCnnholzl2004257-9
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagard%C5%BCuna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwana%C5%9Bcie_ogniw_wsp%C3%B3%C5%82zale%C5%BCnego_powstawania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwana%C5%9Bcie_ogniw_wsp%C3%B3%C5%82zale%C5%BCnego_powstawania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madhjamaka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodhisattwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mahajana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiedza_(buddyzm)
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_(religie_wschodu)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dukkha


64/108

istocie było nieskończenie wiele współzależnych od siebie 
warunków i przyczyn (np. by zakwitł kwiat nie wystarczy tylko 
wilgotna gleba, lecz również choćby promienie słońca, które zależą
nie tylko od zasłaniającego tę roślinę otoczenia, ale i od atmosfery 
ziemskiej, reakcji nuklearnych w słońcu, położenia układu 
słonecznego wzg galaktyki, która trwa już wiele miliardów lat itd. 
itd.). Podobnie można udowodnić, że jest niemożliwym by owe 
zjawisko kiedykolwiek w podobny sposób zanikło z powodu 
jakiekolwiek odseparowanego rezultatu bądź wielu takich 
rezultatów.

Ponadto istnieje wiele innych dowodzeń, które umożliwiają obalanie wszelkich 
"skrajności" innych systemów buddyjskich bądź nie-buddyjskich, np. przyjmujących 
błędy czterech rodzajów (inherentnie wrodzonego) powstawania (powstawania z 
siebie, z czegoś innego, z tych obu, z żadnych z nich) opisanych w dowodzeniu 
"Wadżra-iskier" Nagardżuny[11]. Zebrane są one np. w "Fundamentalnych Wersach 
o Madhjamace" (sanskryt: Prajñanamamulamadhyamakakarika), "Polemice na 
Zarzuty" (sanskryt: Vigrahavyavartanıkarika) i "Siedemdziesięciu Strofach o 
Pustości" (sanskryt: Yuktisastika) Nagardżuny, w "Wykładni Środkowej Drogi" 
(sanskryt: Madhyamakavatara) Czandrakirtiego oraz w "Iluminacji Ornamentu 
Niezkazitelnej Realizacji" (sanskryt: Abhisamayalankaraloka) Haribhadry  [12].

Madhjamaka tłumaczy jak konwencjonalnie jakiekolwiek zjawisko wyodrębniane 
jest jako istniejące niezależne. Przytacza się m.in. przykład kwiatu. Pomimo że takie 
zjawisko, które identyfikujemy konceptualnie jako kwiat, można ujrzeć i zerwać, 
jednak ostatecznie nie jest to "kwiat" jako taki, ale niepowtarzalne zjawisko, 
składające się z niepoliczalnych części, całkowicie współzależne od swego otoczenia
oraz całkowicie różne od pozostałych "kwiatów". Ze względu na niewystarczalność 
wszelkich konceptualnych założeń na temat zjawisk dowodzi się, że pełne 
zrozumienie zjawisk, tj. siunjata, możliwe jest tylko poza konceptualnymi 
wytworami. Dotyczy to również wyodrębniania indywidualnej tożsamości "ja" na tle
pięciu skupisk. Śrawakowie (hinajany) realizują brak tożsamości "ja" dopóty nie 
zostaną usunięte ich splamienia umysłu. Kiedy ich splamienia są usunięte, osiągają 
stan wyzwolenia "bez powrotu" po całkowitym wygaśnięciu pięciu skupisk z cyklu 
narodzin w sansarze. Tym czasem bodhisattwowie (mahajany), w przeciwieństwie do
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śrawaków kontynuują dalszy rozwój, aż do stanu trzech ciał Buddy, by być dalej 
użytecznymi dla czujących istot[13].

Madhjamaka to "Droga Środka", która udowadnia, że teoria "pustości" przekracza 
błędy wszystkich skrajnych poglądów, takich jak np. nihilizm (że nic nie istnieje i nie
podlega się żadnym konsekwencjom swoich czynów) oraz eternalizm (wszystko 
istnieje, tak jak się wydaje być, jako z góry ustalone, realne w sposób inherentny i 
niezmienny oraz nie ma możliwości osiągnięcia "transcendencji" np. wyobrażenie 
doskonałości jako nieosiągalnego absolutu).

"Pustość" należy więc traktować jako niczym "nieograniczoną przestrzeń" dla 
rozwoju wszystkich doskonałych cech, aby rozwijać zdolność pomocy sobie i innym 
(sanskryt: bodhiczitta) oraz dla usunięcia wszystkich błędów, np. zaciemnień od 
niewiedzy. Gdyby zjawiska były inheretne i niezależne z trwale wrodzonymi i nie 
mogącymi się już zmienić cechami, nie podlegałyby zmianom, a wszystko byłoby 
już z góry ustalone i przeznaczone. Jednakże teoria o "pustości" neguje inherentność 
zjawisk i ukazuje, że współzależność zjawisk obejmuje wszystko całkowicie. Każda 
więc czująca istota według tego ujęcia ma nieograniczone możliwości rozwoju nawet
aż do poziomu Doskonałego Oświecenia według buddyzmu. Nagardżuna to wyjaśnia
w dziele "Polemika na Zarzuty" (angielski: The Rebuttal of Objections, sanskryt: 
Vigrahavyavartanıkarika)[14]:

Dla tych którym pustość jest możliwa,
Wszystko jest możliwie.
Dla tych którym pustość nie jest możliwa,
Nic nie jest możliwe.

Natura Buddy a "pustość"
Każda nauka lub praktyka, która sprzeczna jest z właściwym zrozumieniem 
"pustości" siunjata (istnienia tożsamości "ja" bądź zjawisk) nie może być zgodna z 
naukami buddyzmu, a jeżeli sprzeczna jest z postawą bodhiczitta, nie zalicza się do 
mahajany. W mahajanie bodhisattwa w celu rozwoju tych cech kultywuje Sześć 
Paramit, zbierając nagromadzenie zasługi i mądrości, niezbędne aby osiągnąć 
oświecenie, tj. trzy ciała Buddy, co zajmuje czas trzech niezliczonych okresów 
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(sanskryt: kalpa). Również wadżrajana umożliwia to bodhisattwie za pomocą 
unikalnych dla siebie metod[15].

W mahajanie istnieją dwie tradycje nauk odnoszących się do natury rzeczywistości 
tzw. siunjaty. Pierwsza tradycja związana jest z przekazem Nagardżuny o 
madhjamace o „Środkowej Ścieżce”. Druga tradycja związana jest z przekazem 
Asangi o „naturze Buddy”, przekazem na którym później oparto nauki czittamatry. 
W praktyce wadżrajany jednak główny nacisk kładzie się na nauki o naturze Buddy, 
w celu zrealizowania bezpośrednio doskonałej obecności poza wszelkimi 
konceptualnymi wyobrażeniami, zwanej Przejrzyste Światło, stanu, który określany 
jest niekiedy jako absolutnie istniejący. Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje w 
encyklopediach buddyzmu definiuje:

"to co nazwane jest "sansarą" i "nirwaną" jedynie jest z 
perspektywy zjawisk wydających się (tylko) przejawiać (w zgodzie 
z poglądem madhjamaki). Inherentna, wrodzona natura ich obu to 
Przejrzyste Światło wolne od (konceptualnych) wytworów, które 
powiada się, że jest naturą buddy (Wylie: bde bar gshegs pa'i 
snying po, sanskryt: sugatagarbha)"[16].

Pomimo tego buddyzm, choć zawiera wiele pozornie sprzecznych ze sobą nauk, tak 
naprawdę ich nie ma. Mówią o tym np. nauki Lamrim. Istniejące obecnie różne 
tradycje, w tym wajbhaszikę, sautrantikę, czittamatrę, madhjamakę, można traktować
jako kolejne etapy w stopniowych medytacjach na zrozumienie tzw. "pustości" 
(siunjata) oraz na naturę buddy. Można wykazać, że przekaz Nagardżuny o 
„Środkowej Ścieżce” to podejście przybliżające ku naturze rzeczywistości przez 
wyeliminowanie wszystkiego tego, co nią nie jest, tzn. wszystkich niewłaściwych 
„skrajnych” poglądów i praktyk, kierując się głównie analitycznym wnioskowaniem.
Przekaz Asangi o „naturze Buddy” to podejście pomagające za to opisać naturę 
rzeczywistości taką jaką powinna ona być, pomimo że należy ją doświadczyć „poza 
słowami” przez praktykę. Tym niemniej, że przekaz Nagardżuny wydaje się być 
bardziej precyzyjny niż Asangi, oba te przekazy bezsprzecznie się wspomagają 
tworząc jedną kompleksową całość[15]. Więcej czytaj w artykule czittamatra.
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Praktyka w celu zrealizowania siunjaty
Należy zaznaczyć, że nauki o siunjacie nie dotyczą jedynie intelektualnych 
spekulacji, ale podkreślają potrzebę bezpośredniego wglądu "poza słowami" tzw. 
poza-konceptualnej mądrości np. poprzez odpowiednią praktykę, która bazuje 
również na powyższych analitycznych dowodzeniach. W buddyzmie owa praktyka 
dzieli się na dwie części: śamatha - jedno upunktowiono skupioną uważność, 
vipassana - analityczne poznawanie w celu rozwinięcia wglądu jak przejawiają się 
zjawiska. Jeżeli jedynie praktykuje się jedno upunktowiono skupioną uważność tylko
na jakimś użytecznym dla praktyki obiekcie nie będzie odpowiednich przyczyn aby 
rozwinąć wgląd mądrości w zjawiska przejawiające się jako sansara w celu 
wyzwolenia od cierpień i niewiedzy. Jeżeli jedynie praktykuje się analityczne 
rozważania nie będzie możliwe, aby powstały z tych analiz "przebłysk" wglądu mógł
stabilnie spoczywać, ponieważ umysł będzie rozpraszany strumieniem swobodnie 
pędzących myśli.

Praktyka służy temu, aby rozwijać skupioną uważność w jedności z analitycznym 
poznawaniem. Po tym jak na jakiś czas odetnie się rozproszenie pędzącymi myślami,
umysł się uspokaja na tyle, aby analitycznie poznawać konkretnie przyjęty obiekt 
analizy. Każdy obiekt analizy winien być jasno zlokalizowany np. w przypadku 
obrania tożsamości "ja" należy dokładnie zidentyfikować co i jak doświadczamy 
jako owe "ja". Jeżeli nastąpi wytrącenie uwagi z takiego obiektu vipassany, należy 
powrócić do śamathy, skupienia tylko na tym obiekcie bez analizy, aż umysł się 
uspokoi i będzie gotowy do ponownych analiz. Jeżeli praktyka jedności owych obu 
nie może być już kontynuowana, należy zakończyć sesję praktyki ze zrozumieniem, 
które będzie kontynuowane pomiędzy formalnymi sesjami, że zjawiska będą się 
przejawiać tylko konwencjonalnie, pomimo że w czasie formalnych sesji rozwija się 
zrozumienie o braku ich wrodzonej samej z siebie natury. Jeżeli pod wpływem 
analitycznego rozważania nastąpi w końcu w czasie formalnej sesji "przebłysk" 
pewności na temat ostatecznego braku przejawienia danego zjawiska (konkretnego 
obiektu analizy), należy spoczywać w tej pewności siłą śamathy bez potrzeby 
dalszych analitycznych rozważań. Następne sesje medytacyjne co do tego danego 
obiektu będą jedynie powrotem do tej pewności. Tradycyjne teksty podają tu 
przykład: to tak jak by się rozpoznało w czasie spaceru, że leżący kij nie jest wężem, 
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choć wydawał się nim z daleka, i nie trzeba już rozważać czy to wąż, czy nie, a 
następnym razem od razu będzie to jasne z odległości.

Indyjski pandita Kamalaśila (z Instytutu Nalanda, 713-763 r. n.e.) w swoim dziele 
"Etapy medytacji" (sanskryt: Bhavanakrama) o praktykach śamatha i vipassana 
pisze:

Na początku powinno się praktykować śamathę przez moment. 
Kiedy rozproszenie zewnętrznymi zjawiskami uspokoi się, 
przebywa się w stanie umysłu łatwym do prowadzenia oraz 
radosnym dla kontynuowania i skupienia do wewnątrz. To jest 
śamathą. Kiedy skupiając umysł poprzez śamathę analizuje się ten 
właśnie umysł, to jest vipassaną"[17].

Celem medytacji jest poza-konceptualna mądrość prowadząca do nirwany. Mądrość 
owa wywodzi się z pewności wynikłej z doskonałej jedności śamathy i vipassany, tak
że więcej już nie ma potrzeby podziału pomiędzy czasem formalnych sesji i czasu 
między tymi sesjami. Kamalaśila w "Etapach medytacji" podkreśla, że owa poza-
konceptualna mądrość posiada przejrzystą obecność bez dualistycznego rozróżniania 
pomiędzy doświadczanymi zjawiskami a doświadczającym, w przeciwieństwie do 
stanu umysłu gdzie jest brak mentalnych aktywności, jak np. w czasie omdlenia. 
Mądrość ta pozostaje poza wszelkimi odniesieniami pochodzącymi z analiz nie dając
żadnej podstawy by potrzebne było kontynuować praktykę. Śantidewa (z Instytutu 
Nalanda, VIII w. n.e) w swoim dziele Bodhicarya-avatara (Przewodnik po Ścieżce 
Bodhisattwy) pisze:

"Kiedy prowadziło się analizę tego co było analizowane,
Owa analiza nie pozostawia żadnej podstawy,
Ze względy na brak owej podstawy, analiza nie jest kontynuowana.
To jest przedstawiane jako nirwana"[18].

Pojęcie nirwany można odnieść do nauk nieistniejących już szkół hinajany, gdzie 
osiąga się stan śrawaki, który po swojej śmierci, czyli całkowitym wygaśnięciu 
pięciu skupisk, osiąga stan wyzwolenia z cyklu narodzin w sansarze, oraz do nauk 
mahajany, gdzie osiąga się stan buddy jako trzy ciała Buddy posiadające pięć 
mądrości (mądrość wszechprzenikającą, podobną zwierciadłu, równości, 
rozróżniającą i mądrość dharmathatu)[19].
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Obecnie w buddyzmie występuje wiele odmiennych technik w stosowaniu śamathy i 
vipassany. W therawadzie śamatha i vipassana są głównymi praktykami. Podobnie 
jest w tybetańskiej mahamudrze sutr. W buddyzmie zen są one w ramach praktyki 
zazen. W wadżrajanie w ramach praktyki jidama, np. w shingon. W szczególności w 
buddyzmie tybetańskim praktykuje się fazę spełniającą, gdzie poprzez wizualizacje - 
siłą śamathy - subtelnej sieci kanałów, wiatrów i esencji poruszającymi się we 
własnym ciele, "wypracowywuje się" sobie (w sześciu etapach według tantry 
Guhjasamadża) - co odpowiada vipassanie - dostęp do najbardziej subtelnego poza-
konceptualnego stanu natury umysłu "Przejrzyste Światło". W dzogczen natomiast 
od samego początku jest bezpośrednie wprowadzenie w rigpę przez mistrza, choć 
pewne elementy śamathy i vipassany stosowane są w praktykach przygotowawczych 
zwanych korde ruszen (Wylie: 'khor 'das ru shan), jak i w sposobach integracji z 
rozpoznaną już rigpą w trekciö (Wylie: khregs-chod) i tögal (Wylie: thod-rgal)[20].

"Pustość" a fizyka kwantowa
Również bliskie "zachodniemu", konceptualizującemu podejściu do rzeczywistości 
są próby rzutowania pojęcia buddyjskiej pustości na grunt fizyki kwantowej i 
tłumaczenia przy pomocy analogii.

"Kiedy fizycy mówią o polu kwantowym, zazwyczaj zawiera to 
całkowicie przestrzeń i jakąś energię, nawet nie cząstki. Oni mogą 
mówić o "cząstkach", jednak ten termin nie dotyczy jakiegoś 
rodzaju substancji, po prostu to statystyczne prawdopodobieństwo 
zależności. To jest bardzo podobne do tego co określa "pustość", 
wykazując że nie ma pojedynczego zjawiska (angielski: 
phenomenon) jakiegokolwiek istniejącego niezależnie tylko w 
sobie. Opis "pola kwantowego" jest bardzo podobny to tego co 
opisuje formuła z Sutry Serca "Forma jest pustką. Pustka jest 
formą. Pustka nie jest niczym innym jak formą, i forma nie jest 
niczym innym jak pustką". Wszystko jest współzależne i ciągle 
zmienne w każdym momencie, jednak całkowicie nieuchwytne[21]".
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Splamienia

Splamienia (sanskryt: klesha; pali: kilesa; angielski: afflictions, delusions) – 
kluczowy w buddyzmie termin. Splamienia powodowane odpowiednią karmą są 
obok niewiedzy głównym warunkiem istnienia cierpienia (dukkha).

Pojęcie splamień w podejściu hinajany i mahajany
Z punktu widzenia nauk mahajany istnieją dwa wzorce kultywowania, podejście 
arhata związane z hinajaną, oraz podejście bodhisattwy związane z mahajaną.

Zgodnie z teorią buddyzmu hinajany splamienia są stanami konceptualnymi bardziej 
lub mniej subtelnymi związanymi ze szkodliwymi emocjami, które muszą być 
usunięte przez arhata, aby zrealizować wyzwolenie od cierpienia (dukkha). 
Natomiast całkowite usunięcie wszystkich negatywności i błędów wiąże się jeszcze z
usunięciem bardziej subtelnych przeszkód, mianowicie zaciemnień od niewiedzy.

Zaciemnienia od niewiedzy według nauk mahajany usuwa się dopiero podczas 
zrealizowania Doskonałego Oświecenia (sanskryt: Anuttara Samjak Sambodhi), tj. 
"trzech ciał Buddy", w wyniku praktyki bodhisattwy. Bodhisattwa w zamian 
splamień ze szkodliwymi emocjami kultywuje umysł oświecenia zwany w 
sanskrycie bodhiczittą. Bodhiczitta jest tu związana z mądrością reagowania na 
rzeczywistość. Związana jest wyłącznie z pożytkiem i szczęściem dla siebie i dla 
innych. Splamienia zawsze wiążą się z postrzeganiem rzeczywistości nie do końca 
takiej jaką jest, lecz raczej jaką wydaje się tylko pojawiać oraz reagowaniem na nią 
w sposób nie do końca właściwy, często z odczuwaniem żalu, wstydu bądź straty.

Bodhisattwa dążąc do doskonałej bodhiczitty nie porzuca wszystkich emocji w 
sensie rozumienia potocznego. W terminologii buddyjskiej kulminacją realizacji 
bodhiczitty będzie stan opisywany jako niczym mityczny "Wszystko-spełniającego 
Klejnot"[1], tj. stan "trzech ciał Buddy". Stan "trzech ciał Buddy" będzie się wtedy 
przejawiać spontanicznie z dharmakaji dla dobra wszystkich "czujących istot". 
Zależeć będzie on jedynie od zdolności i możliwości czujących istot, czyli 
subiektywnej ich percepcji dualizmu "postrzegającego i postrzeganego" oraz ich 
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indywidualnych duchowych życzeń, tj. stanów konceptualnych. Z punktu widzenia 
subiektywnej percepcji danej czującej istoty bodhisattwa spontanicznie pomaga jej 
odczuwając do niej miłość.

Nie jest więc prawdą, że "buddyzm mówi o miłości jako o niebezpiecznej iluzji", jak 
to zarzucają wyznawcy innych religii[2]. W buddyzmie rozpatruje się kwestie 
użyteczności iluzji (sansary), użyteczności jedynie do czasu, aż zostanie wszelka 
iluzja (niewiedza) przekroczona. Dla przykładu główny nurt myśli buddyjskich w 
Indiach - swatantrika - nazywał się doktryną "madhjamaki, która ustanawia iluzję 
poprzez rozumowanie" i podkreślał używanie zręcznej iluzji w procesie leczenia 
czujących istot z cierpienia  [3].

Podział splamień umysłu
Wyróżnia się następujące typy splamień[4]:

6 rdzennych 
splamień

5 rdzennych 
splamień, które 
nie są poglądami

pożądanie (obiektów przyjemności)
gniew (niechęć do obiektów mogących zrobić 
krzywdę w przeszłości, obecnie lub w przyszłości)

pomieszana duma w stosunku do niżej, równie, 
wyżej usytuowanych, w przypadku posiadania 
obiektu dumy - uczucie równości w stosunku do 
lepszych, fałszywa duma z powodu niewłaściwie 
zrobionych rzeczy)
ignorancja (pomieszany umysł)

pomieszane zwątpienie (negatywne emocje 
względem oczywistych prawd, np. prawa czynów 
karmicznych, czterech szlachetnych prawd)

Jedno rdzenne 
splamienie

pomieszany pogląd, który dzieli się na pięć typów: 

1. pogląd inherentnie istniejącego istnienia 
“ja”(pojedynczego, niezależnego i 
niezmiennego wyobrażenia istniejącej 
samej z siebie tożsamości uwarunkowanej 
przez 5 skupisk)

2. skrajny pogląd na przeszłość lub przyszłość
(trwałej lub nie trwałej tożsamości siebie, 
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która nie istniała przed narodzinami i nie 
będzie istnieć po śmierci)

3. utrzymywanie błędnego poglądu jako 
bezbłędnego

4. utrzymywanie niemoralnego prowadzenia 
się jako właściwego (np. hedonizm lub 
niewłaściwa asceza)

5. błędny pogląd na temat 10 niewłaściwych 
czynów, takich jak błędne poglądy na 
temat, Dharmy, prawa czynów 
karmicznych, inherentnego istnienia 
zjawisk.

Inne 
podrzędne 
splamienia

20 drugorzędnych 
splamień

wściekłość, uraza, zawiść, skąpstwo, nieszczerość, 
złośliwość, hipokryzja, oszustwo, 
samogloryfikacja, okrucieństwo, bezwstydność, 
nie zażenowanie, letargia, agitacja, nieufność, 
lenistwo, niesumienność, zapominalstwo, 
dystrakcja, brak introspekcji

Ponadto wszystkie wyżej wymienione splamienia mogą być zawarte w terminie 
buddyjskim "trzy trucizny", gdzie wyróżnia się pożądanie, gniew i niewiedza, bądź 
w terminie "pięciu trucizn" w skład których wchodzą pożądanie, gniew, duma, 
zazdrość i niewiedza.

Karma

Karma jest podstawowym i bardzo ważnym pojęciem we wszystkich szkołach 
buddyzmu i oznacza tu jedynie "zamierzone działanie". Nie oznacza więc rezultatu 
(określanego jako owoc), efektu czy przeznaczenia. Prawo przyczyny i skutku zwane
jest w języku pali: kamma-vipaka (działanie-owoc). W buddyzmie jest to prawo 
uniwersalne i bezosobowe.

Ze względu na brak przewidywalności, jaki rezultat powstanie z niezliczonych 
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uczynków, w buddyjskiej karmie nie ma fatalizmu na podobieństwo chrześcijaństwa,
np. pojęcia grzechu śmiertelnego na wieczne piekło[4], czy fatalizmu nieuchronnej 
karmy skazującej kogoś na następne złe odrodzenie jako zwierzę. Rezultaty 
doświadczane będą tylko przez istotę, która nagromadziła ich przyczyny i nikt nie 
może zbawić z tego "z zewnątrz" lub tym bardziej potępić. Nie ma pojęć, takich jak 
bóg "zbawiciel" lub bóg karzący na wieczne piekło. 

W buddyzmie jest nauczane, że jeżeli usunie się niewiedzę realizując brak atmana 
(tłum. "duszy") podlegającego jakiejkolwiek karmie to nastąpi wyzwolenie od 
wszelkich uwarunkowanych stanów szczęśliwości i cierpień, inaczej zwane 
wyzwoleniem od dukkha, od niepewności wszelkich uwarunkowanych zjawisk[2]. 
Prawdziwe i ostateczne zrozumienie buddyjskiej karmy jest możliwe jedynie dzięki 
głębokiemu wglądowi w Bezosobowość (anattā) i Przyczynowość (paticca-
samuppāda) wszelkich zjawisk istnienia[3].

Cztery cechy karmicznych czynów
1. Rezultaty powstałe z czynów karmicznych doświadczane są tylko przez 

istotę, która je wykonała (nikt nie może wyzwolić bądź zbawić nas z 
rezultatów naszych własnych działań karmicznych oraz owe rezultaty będą 
doświadczane tylko przez nas, a nie przez innych)

2. Działania karmiczne ściśle prowadzą do odpowiadających im rezultatów, 
których doświadczymy w przyszłości odpowiednio jako szczęście bądź 
cierpienie (nie ma tu miejsca na grzech i karę bądź przeznaczenie, gdyż jest to
wyłącznie prawo przyczyn karmicznych wypracowanych z przeszłych 
odrodzeń, które warunkują obecne działania, a działania te w przyszłości 
zaowocują odpowiednimi rezultatami, tj. cierpieniem lub szczęściem, zgodnie
z procesem Dwunastu Ogniw Współzależnego Powstawania).

3. Wielce znaczący na naszą przyszłość rezultat może być wytworzony, gdy 
przeważy nawet niewielka przyczyna

4. Prawo działania przyczyn i rezultatów karmy nigdy nas nie zawiedzie bądź 
samo ulegnie zniknięciu (każde działanie karmiczne prowadzi do rezultatu 
karmicznego i przyczyn następnych działań, niewłaściwe działanie prowadzi 
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do doświadczenia cierpienia w przyszłości, a właściwe do szczęścia)

Jak powstaje karma
Istoty poprzez swoje działania gromadzą wrażenia w umyśle, negatywne bądź 
pozytywne, w zależności od tego czy są one pożyteczne dla innych istot czy też 
szkodliwe. Na skutek swojego czynu istota zasieje karmiczne nasiona w umyśle, jeśli
obecne będę następujące czynniki:

1. Świadomość położenia w jakim się znajduje
2. Zamierzenie popełnienia czynu i plan jego wykonania
3. Popełnienie czynu lub namówienie kogoś innego do jego popełnienia
4. Satysfakcja z rezultatów tego działania

W przypadku wystąpienia wszystkich czterech elementów ślad karmiczny jest 
najsilniejszy i rezultaty czynu będą najbardziej intensywne. Przykładowo: kierowca, 
który nieumyślnie spowodował wypadek samochodowy i ranił pieszego: (1) był 
świadomy, że pieszy może odczuwać cierpienie, (2) nie chciał go potrącić, (3) jednak
zrobił to, (4) wcale nie był z tego zadowolony. W tym przypadku pozostawiony 
karmiczny ślad w umyśle niefortunnego kierowcy będzie tylko częściowy.

Prawo karmy a pojęcie grzechu
W buddyzmie nie używa się pojęcia grzechu, gdyż zaprzecza to prawom karmy, 
reinkarnacji, siunjata, natura buddy.

Prawo karmy wykazuje np. że rezultaty powstałe z danych czynów doświadczane są 
tylko przez istotę, która je wykonała i nikt nie może wyzwolić bądź zbawić z tego "z 
zewnątrz".

Działania ściśle prowadzą do odpowiadających im rezultatów, które doświadczy się 
w przyszłości odpowiednio jako szczęście bądź cierpienie (w tym lub w przyszłych 
żywotach) również zgodnie z procesem reinkarnacji.

Owe prawo reinkarnacji jest sprzeczne z pojęciem "nieuchronności" grzechu. 
Wszystko jest współzależnie istniejące, tak że rezultaty, które "zaowocowałyby" 
cierpieniem w danym dogodnym do tego czasie, mogą być wyparte przez nowe 
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działania, których rezultaty "zaowocują" szczęściem w tym właśnie czasie.

Ponadto prawo Dwunastu Ogniw Współzależnego Powstawania opisuje proces 
reinkarnacji tak, że pierwszym i fundamentalnym ogniwem jest niewiedza. Pod 
wpływem owej niewiedzy indywidualnie podlega się cierpieniu. Jeżeli się usunie 
ową niewiedzę, odkryte będzie nieuwarunkowane szczęście nirwany i wrodzona 
każdemu mądrość siunjata bycia w zgodzie z naturą rzeczywistości taką jaką jest, a 
nie jaką się tylko wydaje przejawiać pod wpływem splamień umysłu.

Dukkha

Dukkha - buddyjski termin pochodzący z języka palijskiego, tłumaczony jako 
cierpienie lub bolesność, o znaczeniu zawartym w Pierwszej Szlachetnej Prawdzie o 
Cierpieniu.

Rodzaje stanów dukkha
• Sześć cierpień:

1. niepewność (zdrowia, bogactwa, czasu życia itp.)
2. brak całkowitej satysfakcji
3. odrodzenia (reinkarnacja) w ciałach wciąż znowu i od nowa
4. narodziny wciąż znowu i od nowa
5. utrata statusu (odrodzeń) wciąż znowu i od nowa
6. brak towarzystwa, samotność odrodzeń

• Osiem cierpień:

1. cierpienie narodzin
2. cierpienie starzenia się
3. cierpienie chorób
4. cierpienie umierania
5. cierpienie rozłąki z najbliższymi
6. cierpienie doświadczania niechcianego
7. cierpienie uzyskiwania własności

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reinkarnacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Splamienia_(buddyzm)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siunjata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nirwana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Duhkha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiedza_(buddyzm)


76/108

8. cierpienie utrzymywania własności

Trzy aspekty dukkha
1. dukkha jako zwyczajne cierpienie - wszelkie formy fizycznego i psychicznego 
cierpienia dające się zakwalifikować jako ból lub cierpienie.

2. dukkha jako produkt zmienności - niemożność utrzymania zadowolenia w 
doświadczaniu zjawisk, gdyż w miarę czasu choć doświadczanie początkowo 
przynosi mniej lub bardziej intensywną przyjemność, to zamienia się stopniowo w 
przesyt lub niedosyt, aż w końcu nie można go znieść.

3. dukkha jako istota uwarunkowania – stan obejmujący wszystkie istoty w sansarze, 
gdyż posiadają one skupiska (sanskryt: skandhy) uwarunkowane zgromadzoną 
splamieniami karmą, tj. indywidualnie rozwinięte ciało, uczucia, percepcje, mentalne
formacje oraz świadomość.

Owe trzy kategorie cierpienia odróżnia się ze względu na poziomy uwarunkowania 
egzystencji tj. sansary: jako oczywiste cierpienie fizyczne bądź psychiczne, jako 
nietrwałość uwarunkowanych stanów i jako samą istotę tego uwarunkowania, czyli 
niewiedzę - fundamentalne ogniwo w Dwunastu Ogniwach Współzależnego 
Powstawania.

Reinkarnacja

Pogląd na temat reinkarnacji, występuje też w buddyzmie, jednak buddyzm godzi go 
z twierdzeniem, że nie istnieje wieczne "ja", czyli dusza, które przechodziłoby do 
następnego życia. Nazywa się to anatmanem. To tylko nieustannie zmieniający się 
konglomerat, kontinuum. Doktryna anatmana (pali: anatta) jest naturalnym 
rezultatem analizy pięciu skupisk i nauki o współzależności (pali: paticca-
samuppāda; Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania)... Nie ma niczego 
poza pięcioma skupiskami, co można odnaleźć jako atman, jaźń "ja" lub inną 
niezmiennie istniejącą istotę[1]. Budda nauczał, że kiedy człowiek dostrzeże, że idea 
trwałego, metafizycznego "ja" jest iluzją, przestanie cierpieć i zadawać cierpienie 
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innym[2].

Nauki o Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania rozróżniają kontinuum 
pięciu skupisk, które można podzielić na kontinuum ciała i kontinuum umysłu. 
Kontinuum umysłu w przypadku narodzin (zapłodnienie) zaczyna być 
współzależnym z kontinuum ciała, a po śmierć nie współzależy już od niego[3]. O 
kolejnym odrodzeniu decydują rezultaty z niezliczonych uczynków zgodnie z 
buddyjskim prawem karmy. Uczynki wykonywane były nie tylko w obecnym życiu, 
ale i w poprzednich niezliczonych żywotach, jak i również, co podkreślane jest w 
buddyzmie tybetańskim, wykonywane będą nawet po śmierci w stanie przejściowym
bardo tuż przed kolejnymi narodzinami.

Buddyzm wyróżnia sześć głównych światów sansary, gdzie może nastąpić 
reinkarnacja[2]:

1. Świat istot piekielnych
2. Świat głodnych duchów
3. Świat zwierząt
4. Świat ludzi
5. Świat aśurów (półbogów)
6. Świat bogów

W buddyzmie nie występują demony jako uosobienia czystego zła. Każda istota w 
sansarze (włącznie z bogami) podlega swojej indywidualnej karmie pod wpływem 
tylko swego stanu niewiedzy. Z niewiedzy, jakakolwiek by nie była, można się 
wyzwolić. W buddyzmie tybetańskim ponadto jest nauczane, że czujące istoty zanim 
ponownie się odrodzą w jednym z sześciu głównych światów, przebywają w stanie 
przejściowym bardo pomiędzy kolejnymi odrodzeniami. W stanie tym mogą mieć 
nieznaczny kontakt z istotami z poprzedniego odrodzenia. Kontakt taki może zostać 
łatwo wtedy wzięty jako domniemane spotkanie z duchem bądź demonem.

Dwanaście Ogniw Współzależnego 
Powstawania

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bardo_(stan)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm_tybeta%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiedza_(buddyzm)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sansara#cite_note-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bardo_(stan)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm_tybeta%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reinkarnacja#cite_note-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reinkarnacja#cite_note-2


78/108

Dwanaście Ogniw Współzależnego Powstawania (pali: paticca-samuppāda; Wylie: 
rten.cing.'brel.bar.'byung.ba) – obok Czterech Szlachetnych Prawd jeden z głównych 
poglądów używanych w buddyzmie. Dwanaście Ogniw Współzależnego 
Powstawania opisują proces istnienia w sansarze. Spotyka się też interpretację, że 
Paticca-Samuppāda opisuje w szczególności Pierwszą i Drugą Szlachetną Prawdę o 
Istnieniu i Przyczynie Cierpienia  [1].

Proces reinkarnacji z punktu widzenia Dwunastu 
Ogniw Współzależnego Powstawania
W buddyzm tybetańskim rozpatruje się następujący proces reinkarnacji 
uwzględniający stan przejściowy bardo pomiędzy śmiercią i następnym 
odrodzeniem:

6 ogniw obecnych przed obecnym odrodzeniem

Niewiedza (brak rozpoznania natury egzystencji; nie-oświecenie) (1) warunkuje 
odrodzeniami Karmę (2) w Świadomości (3). Chwytanie (8) i Pożądanie (9) 
prowadzi w Procesie Powstawania (10) do kolejnego odrodzenia po tym jak nastąpiła
Śmierć w poprzednim życiu i okres przejściowy bardo.

6 ogniw obecnego odrodzenia

Nazwa i Forma (4) to pęd ku 6 zmysłom i świadomości, w kolejnym odrodzeniu w 
łonie matki (w przypadku np. odrodzenia w ciele ludzkim). Następnie manifestuje się
w łonie matki Sześć Podstaw (5) wzroku, słuchu, smaku, dotyku, zapachu i 
mentalnych zdolności. Stopniowo zmysły zaczynają się pojawiać, a kiedy ciało 
przybiera postać zdolną do odczuwania Kontaktu (6) manifestują się Uczucia (7) 
pożądania, niechęci lub neutralne w łonie matki. Następnie następują Narodziny 
(11) . Kolejne ogniwo to Starość i Śmierć (12)[11].

Madhjamaka

Madhjamaka – jest tradycją nauk mahajany, na temat m.in. siunjaty, 
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usystematyzowaną przez Nagardżunę (ok. 150-250 r n.e.). Nagardżuna zawarł w 
madhjamace esencję nauk Buddy (około 563-483 p.n.e.) jakie on przekazywał w tzw.
"Drugim Obrocie Kołem Dharmy". Obecnie madhjamaka jest akceptowana jako 
najwyższa teoretyczna wiedza we wszystkich szkołach buddyzmu tybetańskiego oraz
w innych tradycjach związanych z naukami mahajany np. w buddyzmie zen. 
Zwolennicy nauk madhjamaki nazywani są madhjamikami.

Znaczenie

Droga Środka

"Droga Środka" jest teoretyczną doktryną na temat siunjaty poza wszelkimi 
"skrajnościami" błędów popadnięcia w omylnie rozumiany stan "pustości" jako 
nicości (nihilizmu) oraz błędów eternalizmu (inherentnego, wrodzonego i 
niezależnego istnienia zjawisk).

Budda opisuje w "Sutrze Króla Medytacyjnej Koncentracji"[1]:

Zarówno egzystencja, jak i nieistnienie to skrajności.
Czystość i nieczystość to również ekstrema.
Takowoż, porzuciwszy wszelakie skrajności,
Mędrzec nie spoczywa nawet (w ich) środku.

Współzależność

Dwanaście Ogniw Współzależnego Powstawania (sanskryt: pratītyasamutpāda) to 
sedno madhjamaki. Nagardżuna w "Fundamentalnych Wersach o Madhjamace" 
(sanskryt: Prajñanamamulamadhyamakakarika)[2] objaśnia istotę współzależności:

To co jest współzależnym powstawaniem,
Jest wyjaśnione jako "pustość" (siunjata).
Oto owe współzależne powstawanie,
Jest w istocie Środkową Ścieżką.

Dowodzenie Nagardżuny o współzależności jest zwane "Królem wszystkich 
argumentów"[3]. Zaprezentować je można następująco:

Wszystko jest współzależne, w rozumieniu konwencjonalnym 
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wszystkie zjawiska tworzą się i zanikają pod wpływem 
odpowiednich dla nich przyczyn i warunków, pomimo że na 
poziomie ostatecznego wglądu nie można w tych zjawiskach 
odnaleźć ich inherentnej, wrodzonej i niezależnej egzystencji, 
jednak gdyż względnie wydają się one tak pojawiać i zanikać, nie 
ma dlatego również totalnej pustości, jako nicości.

Uzupełnieniem jest dowodzenie Nagardżuny zwane "Czterema Granicami 
(Limitami)"[4]. Zaprezentować je można następująco:

Zjawiska konwencjonalnie wydają się przejawiać, gdyż na 
poziomie ostatecznego wglądu nigdy nie powstały i nigdy nie 
znikną z powodu nieskończonej ilości niezbędnych do tego 
przyczyn i warunków. Jest niemożliwym by zaistniało 
kiedykolwiek jakiekolwiek zjawisko z powodu jednej tylko 
odseparowanej (tj. inherentnej, wrodzonej, niezależnej) przyczyny 
czy warunku bądź wielu takich przyczyn i warunków, gdyż w 
istocie było nieskończenie wiele współzależnych od siebie 
warunków i przyczyn (np. by zakwitł kwiat nie wystarczy tylko 
wilgotna gleba, lecz również choćby promienie słońca, które zależą
nie tylko od zasłaniającego tą rośliną otoczenia, ale i od atmosfery 
ziemskiej, reakcji nuklearnych w słońcu, położenia układu 
słonecznego wzg galaktyki, która trwa już wiele miliardów lat itd. 
itd.). Podobnie można udowodnić, że jest niemożliwym by owe 
zjawisko kiedykolwiek w podobny sposób zanikło z powodu 
jakiekolwiek odseparowanego rezultatu bądź wielu takich 
rezultatów.

Pustość

"Pustość" (siunjata) w madhjamace należy traktować jako niczym "nieograniczoną 
przestrzeń" dla rozwoju wszystkich doskonałych cech, aby rozwijać zdolność 
pomocy sobie i innym (sanskryt: bodhiczitta) oraz dla usunięcia wszystkich błędów, 
np. zaciemnień od niewiedzy. Gdyby zjawiska były inheretne i niezależne z trwale 
wrodzonymi i nie mogącymi się już zmienić cechami, nie podlegałyby zmianom, a 
wszystko byłoby już z góry ustalone i przeznaczone. Jednakże teoria o "pustości" 
neguje inherentność zjawisk i ukazuje, że współzależność zjawisk obejmuje 
wszystko całkowicie. Każda więc czująca istota według tego ujęcia ma 
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nieograniczone możliwości rozwoju nawet aż do poziomu Doskonałego Oświecenia 
według buddyzmu. Nagardżuna to wyjaśnia w dziele "Polemika na Zarzuty" 
(angielski: The Rebuttal of Objections, sanskryt: Vigrahavyavartanıkarika)[5]:

Dla tych którym pustość jest możliwa,
Wszystko jest możliwie.
Dla tych którym pustość nie jest możliwa,
Nic nie jest możliwe.

Natura Buddy

Główną postacią rozwoju madhjamaki był Nagardżuna (ok. 150-250 r n.e.) oraz jego 
"duchowy następca" Arjadewa (ok II w n.e.), a popularnymi obecnie wielkimi 
komentatorami byli m.in. Buddhapalita (400-450 r n.e), Bhavaviveka (500-578 r 
n.e.) i Czandrakirti (600–650 r n.e.). Podstawą nauk madhjamaki są sutry Buddy 
związane z naukami Pradżniaparamity, patrz. np. Sutra Serca, Sutra Diamentowa. 
Główny przekaz nauk o naturze buddy pochodzi natomiast od Asangi (Indie, IV 
w.n.e) a rozpowszechniony przez Vasubandhu (Indie, IV) rozwinął się jako 
jogaczara. Madhjamaka i jogaczara nie dotyczą jedynie intelektualnych spekulacji, 
ale podkreślają potrzebę bezpośredniego wglądu "poza słowami" tzw. poza-
konceptualnej mądrości. Owa potrzeba bezpośredniego zrealizowania mądrości, 
poprzez przekraczanie "skrajności" w madhjamace lub realizowanie nauk o naturze 
buddy w jogaczarze, tworzą jedną kompleksową całość mahajany. Ważne więc jest, 
aby nauki o "Drodze Środka" nie traktować jako sprzeczne z naukami o naturze 
Buddy  [6].

Nagardżuna w "Fundamentalnych Wersach o Madhjamace" (sanskryt: 
Prajñanamamulamadhyamakakarika) wyjaśnia[7]:

To, co jest naturą Sugaty (Buddy). Jest naturą istot. Jakowoż Sugata
nie posiada inherentnego istnienia, takowoż (czujące) istoty nie 
mają iherentnego istnienia (siunjata).

Dwie prawdy

Madhjamaka stosuje podział na dwie prawdy bądź dwie rzeczywistości (sanskryt: 
satya):
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Znawca Świata (epitet Siakjamuniego) rozróżnił te dwie 
rzeczywistości. Pierwszą wydającą się (angielski: the seeming), 
drugą ostateczną[8].

Tybetański madhjamika Pało Rinpocze (1504–1566):

[Wydające się] nie jest stabilną rzeczywistością, ponieważ nie 
może sprostać analizie i gdyż nie wydaje się buddom jako obiekt 
medytacji... [Ostateczność] jest autentyczna, ze względu że jest ona
niezbędna dla tych co dążą do wyzwolenia, i jest nieomylna w 
stosunku do rezultatu jakim jest stan buddy  [9].

Jednakże ów podział pomiędzy dwoma rzeczywistościami nie jest ontologiczny, ale 
elementarnie epistemologiczny. Oznacza to, że nie mówi się o dwóch oddzielnych 
zbiorach rzeczywistości, które by niezależnie i obiektywnie przebywały w dwóch 
oddzielnych sferach zwanych sansarą i nirwaną. Dwie rzeczywistości odnoszą się po 
prostu do tego, co jest "doświadczane" przez dwie kategorie "istot": 
uwarunkowanych (tzw. czujących) i nieuwarunkowanych (buddów)[10].

Tym niemniej, znaczenie soteriologiczne prawdy konwencjonalnej jest 
niezaprzeczalne. Można wyrazić to uproszczeniem: "wydające się" wydaje się coraz 
mniej, prowadząc jednak we właściwym kierunku, aż do stanu buddy. Czandrakirti w
"Wykładni Środkowej Drogi" (sanskryt: Madhyamakavatara) oznajmia[11]:

Prawda konwencjonalna jest metodą.
Prawda ostateczna jest tym co wyłania się z (tej) metody.
Ci co nie wiedzą jak rozróżniać między tymi dwiema (prawdami).
Popadną, z powodu niewłaściwego rozumowania, w poślednie 
ścieżki.

Przekraczanie skrajności

Istnieje wiele dowodzeń, które umożliwiają obalanie wszelkich "skrajności" innych 
systemów buddyjskich bądź nie-buddyjskich, np. dowodzenie "Wadżra-iskier" 
Nagardżuny[12] obalające błędy czterech rodzajów (inherentnie wrodzonego) 
powstawania (powstawania z siebie, z czegoś innego, z tych obu, z żadnych z nich). 
Pięć głównych dowodzeń Nagardżuny oraz inne dowodzenia są zawarte np. w 
"Fundamentalnych Wersach o Madhjamace" (sanskryt: 
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Prajñanamamulamadhyamakakarika), "Polemice na Zarzuty" (sanskryt: 
Vigrahavyavartanıkarika) i "Siedemdziesięciu Strofach o Pustości" (sanskryt: 
Yuktisastika) Nagardżuny, w "Wykładni Środkowej Drogi" (sanskryt: 
Madhyamakavatara) Czandrakirtiego oraz w "Iluminacji Ornamentu Niezkazitelnej 
Realizacji" (sanskryt: Abhisamayalankaraloka) Haribhadry  [13].

Wykazują one, że wszelkie podziały "prawdy" odnoszą się tylko do poziomu 
konwencjonalnego, czyli złudnego, tylko wydającego się (konceptualnie). Poziom 
ostateczny można zrealizować tylko poza-konceptualnie, przekraczając wszelkie owe
podziały zwane tzw. "skrajnościami" sprowadzającym ze "środkowej ścieżki". 
Wszystkie punkty odniesienia, takie jak: istnienie, nie-istnienie, zarówno istnienie i 
nie-istnienie, ani istnienie i ani nie-istnienie, winny być przekroczone. Prawda 
ostateczna, czyli całkowity wgląd we "współzależność wszystkich zjawisk", 
niemożliwa jest do uchwycenia w żadnym ze stanowisk. Wszelkie podziały owego 
stanu ostatecznego, np. na "trzy ciała Buddy", są jedynie dydaktyczne, a nie 
dogmatyczne  [14]. Charakterystyczna tutaj jest prasangika. Odróżnia się ona od 
innych doktryn madhjamaki tym, że obala wszelkie autonomiczne stanowiska 
(sanskryt: svatantra) poprzez doprowadzenie do absurdu w strategii "reductio ad 
absurdum", inaczej zwanej z sanskrytu "prasanga".

Należy zaznaczyć, że nauki madhjamaki nie dotyczą jedynie intelektualnych 
spekulacji, ale podkreślają potrzebę bezpośredniego wglądu "poza słowami" tzw. 
poza-konceptualnej mądrości. W tym celu madhjamakę praktykuję się poprzez 
śamathę - jedno upunktowiono skupioną uważność i vipassanę - analityczne 
poznawanie w celu doświadczenia wglądu w naturę rzeczywistości. 

Rozwój w Indiach poglądów Swatantriki i Prasangiki
W Indiach rozwinęły się różnorodne poglądy Madhjamaki, dzieląc ją m.in. na 
prasangikę i swatantrikę, co obecnie podkreśla się w buddyzmie tybetańskim[15]
[16]. Jednak nie jest jednoznaczne czy Buddhapalita (400-450 r n.e) ustanowił (jako 
pierwszy) ten podział pomiędzy prasangikę a swatantrikę i czy podział ten w Indiach 
stosowany był w celu wysunięcia prasangiki jako jedynej najbardziej precyzyjnej 
doktryny. Sama postać Czandrakirtiego, określanego współcześnie jako twórcę 
prasangiki, nie była tam wcale kluczową postacią. Tybetańczycy widzą początki tego
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podziału, kiedy Buddhapalita we wstępie swego dzieła do "Fundamentalnych 
Wersów o Madhjamace" (sanskryt: Prajñanamamulamadhyamakakarika) 
Nagardżuny zanegował wszystkie cztery rodzaje inherentnego powstawania 
(powstawania z siebie, z czegoś innego, z tych obu, z żadnych z nich, opisanych w 
dowodzeniu "Wadżra-iskier" Nagardżuny ok. 150-250 r n.e.), które jak twierdził 
przyjmowały błędnie inne systemy buddyjskie bądź niebuddyjskie. Bhavaviveka 
(500-578 r n.e.) odparł to twierdząc, że nie można tego jednak wykazać 
autonomicznie (w ramach uprawomocnienia własnego unikalnego stanowiska 
zwanego svatantra aby wyróżnić się na tle innych systemów). Czandrakirti (600–650
r n.e.) wykazał popierając Bhavavivekę, że w ten sposób system Buddhapality nie 
podlega błędom innych systemów, jedynie gdy nie wykazuje autonomicznego 
stanowiska (svatantra), ale w zamian tego wyłącznie neguje inne systemy 
doprowadzając do absurdu ich autonomiczne stanowiska (reductio ad absurdum 
inaczej prasanga). Głównym dziełem Czandrakirtiego jest "Madhjamakavatara".

Jest wiele sposobów na zastosowanie strategii reductio, a prasangika, czyli system 
ich stosowania, wykazuje błędy innych systemów analizując je do momentu, aż nie 
zostaną porzucone. W analizie nie utrzymuje się więc stanowisk, aby nie było 
możliwości wykazania błędu, który mógłby być w stosunku do nich wykazany.

Nagardżuna w dziele „Polemika na Zarzuty” (angielski: The Rebuttal of Objections, 
sanskryt: Vigrahavyavartanıkarika) pisze[17]:

Jeśli posiada się twierdzenie,
wówczas będzie się ustanowionym w błędzie.
Tymczasem nie posiadam twierdzeń,
Jestem więc sam bez błędów.

Czandrakirti w "Przejrzystych Strofach" (angielski: Clear Words, sanskryt: Prasanna-
pada) dodaje[18]:

stanowisko doprowadzone do absurdu w negacji reductio,
należy (wyłącznie) do jego zwolennika, jednak nie do nas, 
ponieważ my nie posiadamy żadnych (autonomicznych) stanowisk.

W analizie stosowanej dla zrozumienia (natury) rzeczywistości wykazuje się błędne 
stanowiska na temat jej istnienia poprzez tzw. prawomocne poznanie (angielski: 
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valid cognitions). Według prasangiki jeśli w debacie dojdzie się do porozumienia 
obydwu stron będzie to równoznaczne z ustanowienie stanowiska autonomicznego 
dla tych stron. Strona prasangiki debatuje więc ze stroną swatantriki jednak dopóty 
nie obali się stanowisk autonomicznych strony swatantriki. Przykładem tego może 
być wykazanie, że nie istnieje nawet konwencjonalnie żaden obiekt (zjawisko), które
istniałoby inherentnie (niezależnie, samodzielnie, wrodzone, esencjonalnie). 
Swatantrika wykazuje natomiast, że jej stanowiska na temat dowodzenia "pustości" 
siunjata są użyteczne i choć można wykazać w stosunku do nich błędy to przybliżają 
poprzez kolejne subtelniejsze analizy do coraz pełniejszego zrozumienia siunjaty. 
Prasangika nie ustanawia swoich autonomicznych stanowisk, ale jednak posiada 
strategię negowań reductio w stosunku do tych stanowisk autonomicznych, dopóki 
się ich nie obali.

Nagardżuna w dziele „Polemika na Zarzuty” (angielski: The Rebuttal of Objections, 
sanskryt: Vigrahavyavartanıkarika)" pisze[19]:

Tak jak emanacje mogą wysyłać emanacje,
a wyczarowana (w spektaklu) osoba może używać (czegoś) 
wyczarowanego,
aby zatrzymać iluzję (błędnych stanowisk),
negowanie (strategia reductio) działa w taki sam sposób.

Czandrakirti w dziele „Wykładni Środkowej Drogi” (sanskryt: Madhyamakavatara) 
dodaje, że konwencjonalnie występuje tylko negacja reductio tego co ma być 
zanegowane (do absurdu)[20]. Jednakże prasangika podkreśla, że nie można jej 
jednak zrozumieć stosując wyłącznie negację reductio tylko dla wygrania debat, ale 
poprzez całościową wiedzę buddyjską nie tylko na ogólny temat Trzech Obrotów 
Kołem Dharmy, ale i wnikliwie na temat innych systemów o rzeczywistości z ich 
autonomicznymi stanowiskami, np. nauk o naturze buddy. "W ramach prasangiki, nie
ma prezentacji niczego do udowodnienia, ani środków do tego. Tym niemniej stosuje
ona strategię negacji, aby wyeliminować skrajności innych systemów. Swatantrika 
jednakże w ujęciu poziomu ostatecznego również nie ma prezentacji niczego do 
udowodnienia, ani środków do tego, kiedy następuje zrealizowanie gdy w końcu nie 
ma już potrzeb analizowania. W ujęciu poziomu konwencjonalnego (tylko 
wydającego się) poprzez dowodzenia tego, co ma być dowiedzione, używając 
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stosownych do tego (autonomicznych) środków (jako zręcznych technik dociekania 
rzeczywistości) również eliminuje się "skrajności". Zarówno swatantrika, jak i 
prasangika są systemami madhjamaki wybiegającymi poza "skrajności", używając 
stosownych dla siebie technik dociekań, które dobiera się w zależności od potrzeb. 
Różnica leży tylko w tym sposobie wskazywania na ostateczną rzeczywistość, aż do 
stanu zrealizowania poza wszelkimi odniesieniami, tj. siunjaty"[21].

Czittamatra

Czittamatra – doktryna "tylko umysłu" w buddyzmie wywodząca się od przekazu 
nauk o naturze buddy Maitrei przekazanego przez Asangę (Indie, IV w.n.e) oraz 
rozpowszechnionego przez Vasubandhu (Indie, IV). Główna obecnie występująca 
doktryna mahajany obok madhjamaki, przekazu "Środkowej Ścieżki". Termin 
czittamatra oznaczający z sanskrytu "Tylko Umysł" odnosi się do istnienia 
samoświadomego i samorozświetlającego się umysłu wolnego od dualizmu 
postrzegającego i postrzeganego aspektu doświadczania, który możliwy jest do 
urzeczywistnienia bezpośrednio w czasie praktyki buddyjskiej. Niniejszy artykuł 
dotyczy również doktryny jogaczara przekazu nauk o naturze buddy.

Historia
Czittamatra powstała na bazie nauk o naturze buddy. Za początek przekazu o naturze 
buddy zainicjowanego przez Buddę Siakjamuniego w tzw. Trzecim Obrocie Kołem 
Dharmy, uważa się ukazanie traktatów spisanych przez Asangę wyróżniających się 
od dotychczasowych dzieł myśli buddyjskiej. Wśród owych traktatów w łącznej 
liczbie 5 siastr, dwie siastry Rozróżniając Zjawiska i Czystą Istotę oraz Uttara-
tantra-shastra zaginęły by wiele wieków potem być odkryte przez Majtripę. 
Vasubandhu spopularyzował przekaz wkomponowując go pomiędzy najbardziej 
uznawane ówcześnie dzieła madhjamaki. Włączając okres Vasubandhu, pojawiły się 
trzy główne nurty w rozwoju przekazu[1]:

1. oryginalny przekaz nauk o naturze buddy autorstwa Majtrei 
spisany przez Asangę i spopularyzowany przez Vasubandhu, 
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zwany w niniejszym artykule "jogaczarą",
2. późniejsza interpretacja przekazu nauczana m.in. przez 

Dharmapalę (530-561 r. n.e.), Sthiramati, Gunamati, zwana jako 
czittamatra – doktryna "tylko umysłu",

3. rozwój przekazu jako epistemologii na bazie działalności 
uczonych Dignaga (480 – 540 r. n.e.) i Dharmakirti (VII w.n.e.), 
która została przyjęta powszechnie w buddyzmie.

Oryginalny przekaz łączono również z przekazami madhjamaka w ramach np. 
interpretacji jogaczara-swatantrika-madhjamaka przez uczonego Śāntarakṣita (ok. 
VIII w n.e.). Tym niemniej nie przechowały się jednoznaczne dzieła o konflikcie 
nauk przekazu Asangi z madhjamaką, dopóki nie powstała polemika uczonego 
Bhavaviveka (500-578 r n.e.), który podjął krytyce interpretację "tylko umysłu" 
Gunamatiego jako czittamatry w ramach analiz madhjamaki[2].

W Tybecie początkowo nauczano jogaczara-swatantrika-madhjamaki i przejęto 
później epistemologię Dharmakirtiego o prawomocynym poznawaniu (tybetańska 
nazwa Lorik) jako wiedzę z sutr. Po syntezie buddyzmu dokonanego przez 
Tsongkhapę (1357-1419 r n.e.) epistemologię ową przejęto do systemu prasangiki na 
bazie Czandrakirtiego, a przekaz "tylko umysłu" posłużył dla celów interpretacji 
prasangiki jako najbardziej precyzyjnej doktryny. Szkoła "tylko umysłu" ponadto 
użyteczna jest w buddyzmie tybetańskim do rozróżniania etapów w stopniowych 
medytacjach na "pustość" (siunjata), gdzie znajduje się ona pomiędzy poglądem 
sautrantika a madhjamaka. Oryginalny przekaz Asangi wraz z pięcioma siastrami nie 
był w Tybecie tak popularny i rozbudowany jak w Indiach, choć był nauczany jako 
uzupełnienie nauk tantr np. tantry Hewadżra, a w szczególności teorii mahamudry 
przekazu Majtripy. Dolpopa Sherab Gyaltsen (1292-1361 r n.e.) dokonał na 
podstawie zachowanych w Tybecie dzieł próby całkowitego połączenia oryginalnego
przekazu z madhjamaką w jedną całość w ramach doktryny szentong.

Podstawowe założenia teorii czittamatry
Czittamatra zakłada następujące podstawowe prawdy na temat istnienia 
rzeczywistości:

• ostatecznie nie można wykazać dualizmu np. pomiędzy tzw. materią, a 
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umysłem albo pomiędzy postrzegającym a postrzeganym aspektem 
doświadczania, ponieważ aspekty te, gdyby miały odmienną naturę, nie 
mogłyby dojść do kontaktu ze sobą

• wszystko ostatecznie przejawia się jako projekcje umysłu powstające z 
nawykowych skłonności kumulowanych w wszechpodstawie 
(alajawidżniana), jednak nie jest ona rozumiana też jako indywidualne "ja", 
gdyż za takie subiektywne rozumienie odpowiadałby "zgrubny" aspekt 
świadomości klesia (Poziom 7, świadomość manas)

• wyróżnia się trzy aspekty opisujące doświadczanie rzeczywistości wg 
czittamatry: (1) aspekt wyobrażony, odnoszący się do nazw przypisywanych 
na dualistyczne obiekty umysłu i omylnie doświadczanie tych nazw jako 
obiektów, (2) aspekt zależny, odnoszący się do obiektów umysłu samych w 
sobie, czyli tworów wszechpodstawy umysłu alajawidżniany, (3) aspekt 
doskonale obecny, odnoszący się do prawdziwej natury obiektów mentalnych 
jako samoświadomej, samorozświetlającej się świadomości wolnej od 
postrzegającego i postrzeganego aspektu doświadczania. Aspekt wyobrażony 
i zależny odnosi się do prawdy relatywnej, aspekt doskonale obecny odnosi 
się do prawdy ostatecznej.

• w celu udowodnienia subiektywności rzeczywistości stosuje się przykłady 
postrzegania rzeczywistości przez różne istoty, jako dualistycznego wytworu 
ich umysłów, pomimo że rzeczywistość jest ostatecznie taka sama, np. 
człowiek postrzega całkowicie inaczej niż ryba, dla człowieka dzban wody 
może być tylko naczyniem do picia, a dla ryby może być zawsze całym jej 
światem

• w celu udowodnienia subiektywności rzeczywistości stosuje się przykład 
doświadczania snu jako wytworu umysłu jako analogii dla "jawy" jako 
wytworu umysłu, np. w czasie śnienia można postrzegać sen jako wiarygodną
rzeczywistość z takim samym dualistycznym doświadczaniem jak na "jawie" 
tzn. uczucia szczęścia bądź cierpień mogą być takie same jak na "jawie"

• ostatecznie istnieje samoświadomy i samorozświetlający się umysł wolny od 
dualizmu postrzegającego i postrzeganego aspektu doświadczania, możliwy 
do urzeczywistnienia bezpośrednio w czasie praktyki buddyjskiej
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Osiem poziomów Umysłu według czittamatry
Umysł według czittamatry dzieli się na osiem poziomów świadomości.

Pierwszych sześć poziomów to "korzenie", świadomości zmysłów tj. widzenia, 
słyszenia, smakowania, wąchania, dotykania i myślenia. Do świadomości tych 
zalicza się poszczególne narządy, przedmioty zmysłów i same zmysły. Np. oko – 
przedmiot widzenia – wzrok albo – mózg – myśli – proces myślenia. Te 6 zdolności 
tworzą ciało-umysł, który rodzi się i umiera – jednostkową świadomość. Oprócz tego
istnieją 2 wyższe poziomy świadomości, które nie znikają wraz ze śmiercią. (zobacz:
ajatana)

Poziom 7 Umysłu to świadomość manas, inaczej zwana świadomością kleśa. Jest to 
świadomość bezpośrednia manifestująca nieprzerwane doświadczanie zgodnie z 
prawem przyczynowo-skutkowym karma, które jednak poprzez nawykowe 
skłonności i splamienia sprawia wrażenie nieprzerwanego dualistycznego 
postrzegania świata i odrębnej od niego tożsamości "ja".

Ósmy poziom Umysłu to alajawidżniana, wszechpodstawa dla pozostałych 
poziomów świadomości. Jest to magazyn wszystkich doświadczeń, miejsce w 
którym są gromadzone wszelkie wzorce działań, nawyki, tożsamości i splamienia. 
Poziom dzięki któremu rozwija się karma doświadczana indywidualnie, bądź 
wspólnie.

Alajawidżniana (sanskryt: ālaya vijñāna; transliteracja Wyliego: rnam-shes) według 
nauk czittamatry może jednak być oczyszczona ze wszystkich nawykowych 
skłonności i splamień. W pełni odkryty wtedy będzie "samoświadomy i 
samorozświetlający się Umysł wolny od dualizmu doświadczenia i 
doświadczającego", potocznie zwany naturą umysłu i zarazem naturą rzeczywistości.

Poczucie tego "dualizmu subiekt-obiekt" stwarzają przykrywające tą naturę, 
zgromadzone indywidualnie zgodnie z prawem przyczynowo-skutkowym karma, 
nawykowe skłonności i splamienia. To zgrubne poziomy świadomości, które 
zanikają całkowicie w czasie procesu śmierci. Jednak dalej "reinkarnują" się te 
najsubtelniejsze, umożliwiając w bardo, jak i w kolejnym odrodzeniu powrót do 
nawykowych sił. Teksty buddyjskie przyrównują zgrubne poziomy świadomości do 
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fal oceanu, najsubtelniejsze do głębin a "samoświadomy i samorozświetlający się 
Umysł wolny od dualizmu doświadczenia i doświadczającego" do wody oceanu. 
Pojedyncze fale pojawiają się i znikają, niekiedy uchodząc w głębiny, a niekiedy 
można je wyodrębnić (śmierć, bardo i kolejne odrodzenie), ale przez cały czas 
pozostają częścią wody oceanu.

Vasubandhu: "Bezustanny ruch, jak pęd wodospadu: nasienie wywołuje obecne 
działanie, obecne działanie kształtuje nasiono, trójkąt się zamyka, przyczyna i skutek 
są jednym!".

Przekaz nauk o naturze buddy a czittamatra
Podstawą nauk o naturze buddy, na których później oparto czittamatrę, są 
następujące główne traktaty Asangi pod wpływem nauk Maitrei:

• Ozdoba dla Sutr Mahajany (sanskryt: Mahāyāna-sūtrālamkāra-kārikā; Wylie: 
theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan)

• Rozróżniając Zjawiska i Czystą Istotę (sanskryt: Dharma-dharmatā-vibhāga; 
Wylie: chos dang chos nyid rnam par 'byed pa)

• Rozróżniając Środek i Skrajności (sanskryt: Madhyānta-vibhāga-kārikā; 
Wylie: dbus dang mtha' rnam par 'byed pa)

• Ozdoba dla Czystej Realizacji (sanskryt: Abhisamaya-alamkāra; Wylie: 
mngon par rtogs pa'i rgyan)

• Wspaniała Kontynuacja Wielkiej Drogi (sanskryt: Ratna-gotra-vibhāga, znana
także jako Uttara-tantra-shastra; Wylie: theg pa chen po rgyud bla ma'i 
bstan)

Przekaz nauk o naturze buddy, szczególnie jeśli rozpatrzy się "pięć siastr", jest 
kompleksowym systemem zawierającym cały zakres nauk buddy. System ten 
rozwijał się po tym jak ugruntowano w Indiach system "Środkowej Ścieżki" od 
Mandziuśriego i Nagardżuny.

Rozwijał się jako dopełnienie rozwoju buddyzmu. W odpowiedzi na ówczesne 
trendy negowania wszelkich "skrajności" odchodzenia ze "środkowej ścieżki" 
zrozumienia siunjaty, system podkreślał potrzebę opisów na temat siunjaty jako 
natury buddy, która dzięki praktyce jogi (stąd nazwa jogaczara, tłum. praktyka jogi) 
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rozwija wszelkie właściwości oświecenia.

W odróżnieniu od tego znaczenie czittamatry, szkoły "tylko umysłu" na bazie tego 
przekazu Asangi można wykazać, że jest tylko swoistą interpretacją. Jak dowodzą 
cytaty dzieł Asangi i Vasubhandu, istnienie ostatecznie "tylko umysłu" jest 
negowane. Siastra Majtrei „Ozdoba Sutr Mahajany” (sanskryt: 
Mahayanasutralankara) opisuje[3]:

(Dzięki) umysłowi jest świadomość, że nie ma niczego innego od 
umysłu.
Wtedy realizuje się, że umysł takowoż również nie istnieje.
Mędrzec świadom, że obydwa nie istnieją
spoczywa w rozległości dharm w których są one nieobecne...
...Ani istniejące, ani nieistniejące, oba owe, lub żadne z nich,
Nie pojawiające czy znikające, nie powiększające się czy 
zmniejszające się,
Ani oczyszczane, ani nawet oczyszczane ponownie-
Oto są cechy ostatecznego...
...Jest wiadome, że oświecenia jest zrealizowane,
Przez Bodhisattwów poza-konceptualnie,
Którzy są świadomi tego wszystkiego co było (poprzez siastrę) 
objaśniane,
Jako tylko konceptualne imputacje.

W odróżnieniu od czittamatry można wykazać, że terminologia przekazu Asangi 
uzupełnia madhjamakę. Dla przykładu (1) aspekt wyobrażony odpowiada temu jak 
konwencjonalnie jakiekolwiek zjawiska wyodrębniane są jako istniejące niezależne 
tylko konceptualnie wykazując na niewystarczalność wszelkich konceptualnych 
założeń na temat zjawisk i że pełne zrozumienie zjawisk, tj. siunjata, możliwe jest 
tylko poza konceptualnymi wytworami. (2) aspekt zależny tłumaczy podobnie, że 
zjawiska jednak konwencjonalnie wydają się przejawiać pomimo, że na poziomie 
ostatecznego wglądu nigdy nie powstały i nigdy nie znikną, np. z powodu 
nieskończonej ilości niezbędnych do tego przyczyn i warunków. (3) aspekt 
doskonale obecny tłumaczy podobnie mądrość jak w madhjamace.

Kamalaśila (madhjamika z Instytutu Nalanda, 713-763 r. n.e.) w "Etapach medytacji"
również podkreśla, że to poza-konceptualna mądrość posiadająca przejrzystą 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nalanda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madhjamika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamalasila
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siunjata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madhjamaka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czittamatra#cite_note-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanskryt


92/108

obecność bez dualistycznego rozróżniania pomiędzy doświadczanymi zjawiskami a 
doświadczającym, w przeciwieństwie do stanu umysłu gdzie jest brak mentalnych 
aktywności, jak np. w czasie omdlenia. Mądrość ta pozostaje poza wszelkimi 
odniesieniami pochodzącymi z analiz nie dając żadnej podstawy by potrzebne było 
kontynuować praktykę. Dowodzenie, że to aspekt doskonale obecny jako absolutnie 
istniejący, wrodzony sam z siebie, jest tylko konceptualnym wytworem aspektu 
wyobrażonego.

Przekaz Nagardżuny o „Środkowej Ścieżce” to podejście przybliżające ku tej 
mądrości przez wyeliminowanie wszystkiego tego, co nią nie jest, tzn. wszystkich 
niewłaściwych „skrajnych” poglądów i praktyk, kierując się głównie analitycznym 
wnioskowaniem. Przekaz Asangi o „naturze Buddy” to podejście by opisywać 
mądrość, taką jaką powinna ona być, ze wszystkim jej oświeconymi cechami, 
pomimo że należy to doświadczyć „poza słowami” dopiero przez praktykę. Nauki 
owe o naturze buddy można traktować jako uzupełnienie w ramach madhjamaki, 
gdzie niczym jak w swatantrice realizuje się "Środkową Ścieżkę" do stanu poza 
wszelkimi odniesieniami pochodzącymi z analiz, tzn. do pełnego zrealizowania 
siunjaty, stosując stanowiska autonomiczne.

Vasubandhu w swoim dziele "Trzydziestu Strof" (sanskryt: Trimsikakarika) w strofie
nr 23 podsumowuje[4]:

Opierając się na trzech rodzajach braku natury
Odnośnie trzech rodzajów aspektów, 
Naucza się, że wszystkie zjawiska
Są pozbawione natury.

Oparte to jest na sutrze Buddy zwanej "Sutrą Odsłaniającą Intencje"[5]:

Rozpatrując potrójny brak natury Umysłu – brak natury odnośnie 
charakterystyk, brak natury odnośnie przejawiania, i brak natury 
odnośnie ostatecznego braku natury – Nauczam, "Wszelkie zjawiska są 
pozbawione natury".

Obecnie w buddyzmie tybetańskim można dowieść, że ujmowanie nauk o naturze 
buddy jako tylko czittamatrę jest ustanawiane w celu wysunięcie prymatu 
madhjamaki. Współczesny badacz madhjamaki Karl Brunnhölzl opisuje, że choć 
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oryginalny przekaz nauk o naturze buddy i madhjamaka "Środkowa Ścieżka" zawsze
się uzupełniały, to w Tybecie często nauki o naturze buddy były marginalizowane i 
przeinaczane. W Indiach wielokrotnie łączono "poza skrajnościami" nauki 
Nagardżuny „Środkowej Ścieżki” z przekazem Asangi w wielu systemach, np. 
Śāntarakṣita (ok. VIII w n.e.) z indyjskiego centrum Nalanda nauczał jogaczara-
swatantrika-madhjamaki w celu doprowadzenia do zrozumienia poziomu 
ostatecznego poprzez jogaczarę na sposób stanowisk swatantriki.

W Tybecie m.in. po dokonaniu syntezy przez Tsongkhapę (1357-1419 r n.e.) wiele 
dzieł jogaczary zmarginalizowano do ujęcia "tylko umysłu", czyli czittamatry, na 
rzecz studiów prasangiki, jako najbardziej precyzyjnej doktryny buddyjskiej. 
Tsongkhapa wykazał używając terminologii madhjamaki, że np. samoświadomy i 
samorozświetlający się umysł wolny od dualizmu postrzegającego i postrzeganego 
aspektu doświadczania ostatecznie nie posiada sam w sobie żadnej inherentnej, 
niezależnej egzystencji.

Podobnie było w próbach całkowitego łączenia dwóch wielkich przekazów w jedną 
całość pomimo ich wyjątkowości i różnorodności terminologii. Przykładem jest 
nowy tybetański system szentong utworzony przez Dolpopa Sherab Gyaltsen (1292-
1361 r n.e.). Dolpopa znany krytyki prasangiki, jeśli chodzi o jej nie wystarczalność 
w analizie poziomu ostatecznego, dostosował nauki o naturze buddy do madhjamaki 
tworząc podział pomiędzy rangtong i szentong[6] .

Realizacja stanu Buddy według jogaczary
Stan oświecenia Buddy w mahajanie to trzy ciała Buddy. Jogaczara wyodrębnia (1) 
aspekt wyobrażony - odnoszący się do stanów konceptualnych przypisywanych na 
dualistyczne postrzeganie subiekt-obiekt, (2) aspekt zależny - odnoszący się do 
dualistycznych stanów subiekt-obiekt, (3) aspekt doskonale obecny - odnoszący do 
natury buddy poza wszelkimi stanami dualistycznymi i konceptualnymi. Aspekty 
wyobrażony i zależny odnoszą się do poziomu konwencjonalnego. Aspekt doskonale
obecny odnosi się do poziomu ostatecznego.

Poziom konwencjonalny to umysł, który dzieli się na osiem świadomości: sześć 
świadomości zmysłów (tj. widzenia, słyszenia, smakowania, wąchania, dotykania i 
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myślenia), świadomość bezpośrednia kleśa, świadomość alajawidżniana 
wszechpodstawy. Poziom ostateczny, poza tym umysłem, należy natomiast 
zrealizować jako trzy ciała Buddy, w miarę tego jak stopniowo będzie się 
przekraczać osiem świadomości na odpowiadające temu trzy kaje (tłum. ciała) 
Buddy[7].

Tradycyjnie proces ten opisany jest przykładem leczenia katarakty (alegorią do 
niewiedzy)[8]:

Aspekt wyobrażony (1) jest niczym konceptualne przekonania pacjenta, 
że omamy spowodowane kataraktą to różne widziane obiekty, np. 
opadające włosy. Aspekt zależny (2) to niczym stan samego procesu 
subiektywnego widzenia przez pacjenta tych omamów. Aspekt 
doskonale obecny (3) jest niczym stan pacjenta po jego wyleczeniu, w 
którym nie ma żadnych koncepcji na temat opadających włosów dlatego,
że proces widzenia omamów już się nie wydarza. W tym stanie po 
uzdrowieniu, nie będzie natomiast już żadnych punktów odniesienia czy 
dualistycznych podziałów. Żadnej niewiedzy. Kompletnie żadnych 
podziałów pomiędzy dharmadhatu Buddy i dharmadhatu pacjenta. 
Inaczej mówiąc będą to trzy ciała Buddy. Proces leczenia zdawał się 
wcześniej być, niczym tylko zręczna iluzja (sansary). Koniecznym było 
radzić pacjentowi, że opadające włosy są i należy je mu usunąć.

Trzy aspekty nie są trzema oddzielnymi ontologicznymi "bytami". Nie jest tak, że 
wyjmując aspekt wyobrażony (1) od aspektu zależnego (2) docieramy do aspektu 
doskonale obecnego (3), tak jak zarzuca się doktrynie czittamatry.

Jogaczara naucza o aspekcie zależnym jako dynamicznym procesie porzucania iluzji 
jedynie. Ma to status soteriologiczny: Aspekt zależny (2) odpowiedzialny jest za 
kontynuację doświadczania, które z nieoczyszczonego od aspektu wyobrażonego 
dociera do aspektu doskonale obecnego poza wszelką iluzją. Od początku tego 
procesu coraz bardziej jest się obecnym swojej prawdziwej natury, natury Buddy  [9].

Siunjata (brak tożsamości "ja" i zjawisk) jest po prostu innym 
określeniem podejścia do procesu leczenia naszych subiektywnych 
odniesień do wyobrażonych tożsamości. Tak długo jak jest błędne 
widzenie obiektów, również jest i subiektywny proces. Poprzez 
zrealizowanie, że obiekty są wyobrażone, subiektywny proces naturalnie
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ustaje. Z drugiej strony, jeśli obiekty miały by na prawdę istnieć, nie 
możliwym by było ich usunięcie[10].

Trzeci karmapa Rangdziung Dordże (1284–1339) uzupełnia to używając traktatu 
"Pochwała dharmadhatu" (sanskryt: Dharmadhātustava) autorstwa Nagardżuny  [11]:

Takowoż, kiedy wszelkie tymczasowe zasłony (niewiedzy) - ściślej 
definiując my sami jako "czujące istoty" - będziemy nieobecnymi, jest 
tylko kwestia formalną czy "nasze" dharmadhatu (natura buddy) i "cała 
reszta" dharmadhatu (czyli natura buddy wszystkich buddów) są tym 
samym czy różnią się, ponieważ to co nazywane jest "czująca istotą" jest
niczym innym jak tym właśnie błędem samym w sobie, co czyni takie 
rozróżnienia.

Innymi słowy oznacza to, że natura Buddy ze wszystkimi doskonałymi cechami jest 
wrodzona naturalnie wszystkim "czującym istotom". Główny traktat jogaczary o 
naturze Buddy, "Mahayana Uttaratantra Shastra", opisuje to następująco[12]:

Doskonała kaja Buddy (sanskryt: buddhakaya) jest wszystko 
obejmująca. (Owa) Takość jest poza wszelkimi podziałami. Wszystkie 
czujące istoty mają tą sposobność. Ponieważ one mają zawsze naturę 
Buddy. Budda powiedział: wszystkie istoty mają naturę Buddy "ze 
względu na obecność mądrości zawsze wrodzonej czującym istotom, ze 
względu na niesplamioną naturę poza dualizmem (subiekt-obiekt), ze 
względu na rezultat stanu Buddy"

Teorie jogaczary a obecne nurty buddyzmu
Nauki jogaczary miały wpływ na późniejszy rozkwit wielu obecnie popularnych 
tradycji mahajany. Szczególnie chodzi tu nauki o naturze Buddy ze wszystkimi 
doskonałymi cechami jako "wrodzonej naturalnie wszystkim czującym istotom" do 
której ma się dostęp "od samego początku praktyki" ponieważ "aspekt zależny (2)" 
odpowiedzialny jest za kontynuację realizacji "trzech ciał Buddy".

Przykładem są nauki zenu, "mahamudry esencji", dzogczen do których podchodzi się
tendencyjnie niczym jak do czittamatry.

Zarzuca się im subityzm – termin określający oświecenie (samourzeczywistnienie, 
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samorealizację) w sposób nagły[13]. W ten sposób próbuje się odróżnić te tradycje 
od innych, którym zarzuca się gradualizm, np. od tantr jogi najwyższej  [14], czy od 
praktyk mahajany "sześciu wyzwalających aktywności" (sanskryt: pāramitā). 
Ponadto zarzuca się nihilizm argumentując, że promują np. "bezwisiłkowe" 
oświecenie, tzw. "samo-wyzwolenie", bez potrzeby stosowania się do zasad 
etycznych czy innych przygotowań.

Tymczasem np. dzogczen często jest zwany „ścieżką samo-wyzwolenia” (Wylie: 
rang grol lam), gdyż podobnie jak "aspekt zależny (2)" jogaczary naucza on, że "od 
samego początku praktyki" ma się dostęp do rigpy, kontynuując praktykę aż do stanu
pełnej realizacji "trzech ciał Buddy".

Pewne podobieństwo do terminu natura Buddy wykazuje termin Przejrzyste Światło 
w tantrach jogi najwyższej i rigpa w dzogczen. Ze względu na owe domniemane 
podobieństwo zarzuca się im, że promują filozofię ostatecznego istnienia "tylko 
Umysłu" niczym czittamatra. Inaczej ujmując zarzuca się im eternalizm, a nawet 
próbuje się je zrównać z niektórymi nurtami hinduizmu, np. advaita.

Tymczasem Przejrzyste Światło i rigpa, podobnie jak w jogaczarze, nauczane są w 
celu zrealizowania wykraczającego poza dualizm "subiekt-obiekt" a nie jako jakieś 
ontologiczne "byty".

Soteriologia buddyjska
Tematyka soteriologii występuje w buddyjskiej epistemologii. Obecna jest np. w 
dziełach doktryn jogaczary i madhjamaki, których autorami byli Dignaga (ok. 480-
540)[5] i Dharmakirti (ok. 530-600) z Indii  [6]  [7].

Kluczowa tematyką soteriologii buddyjskiej jest możliwość wszystkich "czujących 
istot" realizacji "Doskonałego Oświecenia". Stan "Doskonałego Oświecenia" w 
mahajanie to trzy ciała Buddy. Nie jest to stan zbawienia ale wyzwolenia z 
niewiedzy.

W buddyjskiej doktrynie madhjamaka wyróżnia się podział na dwie prawdy bądź 
dwie rzeczywistości (sanskryt: satya):
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"Znawca Świata (epitet Siakjamuniego) rozróżnił te dwie 
rzeczywistości. Pierwszą wydającą się (angielski: the seeming), drugą 
ostateczną"[8]. Tybetański madhjamika Pało Rinpocze: "[Wydające się] 
nie jest stabilną rzeczywistością, ponieważ nie może sprostać analizie i 
gdyż nie wydaje się buddom jako obiekt medytacji... [Ostateczność] jest 
autentyczna, ze względu że jest ona niezbędna dla tych co dążą do 
wyzwolenia, i jest nieomylna w stosunku do rezultatu jakim jest stan 
buddy"[9].

Ze względów powyższych, w madhjamace, podział pomiędzy dwoma 
rzeczywistościami nie jest ontologiczny ale elementarnie epistemologiczny. Oznacza 
to, że nie mówimy o dwóch oddzielnych zbiorach rzeczywistości, które by 
niezależnie i obiektywnie przebywały w dwóch oddzielnych sferach zwanych 
sansarą i nirwaną. Dwie rzeczywistości odnoszą się po prostu do tego, co jest 
"doświadczane" przez dwie kategorie "istot": uwarunkowanych (tzw. czujących) i 
nieuwarunkowanych (buddów)[10].

Znaczenie soteriologiczne prawdy konwencjonalnej jest więc niezaprzeczalne. 
Można wyrazić to uproszczeniem: "wydające się" wydaje się coraz mniej, prowadząc
jednak we właściwym kierunku, aż do stanu buddy. Madhjamika Czandrakirti 
oznajmia[11]:

Prawda konwencjonalna jest metodą. Prawda ostateczna jest tym co 
wyłania się z (tej) metody. Ci co nie wiedzą jak rozróżniać między tymi 
dwiema (prawdami). Popadną, z powodu niewłaściwego rozumowania, 
w poślednie ścieżki.

Jogaczara wyodrębnia (1) aspekt wyobrażony - odnoszący się do stanów 
konceptualnych przypisywanych na dualistyczne postrzeganie subiekt-obiekt, (2) 
aspekt zależny - odnoszący się do dualistycznych stanów subiekt-obiekt, (3) aspekt 
doskonale obecny - odnoszący do natury buddy poza wszelkimi stanami 
dualistycznymi i konceptualnymi. Aspekty wyobrażony i zależny odnoszą się do 
poziomu konwencjonalnego (wydającego się). Aspekt doskonale obecny odnosi się 
do poziomu ostatecznego.

Trzy aspekty nie są trzema oddzielnymi ontologicznymi "bytami". Nie jest tak, że 
wyjmując aspekt wyobrażony (1) od aspektu zależnego (2) osiągamy aspekt 
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doskonale obecny (3), tak jak zarzuca się doktrynie czittamatra.

Jogaczara naucza o aspekcie zależnym jako dynamicznym procesie porzucania iluzji 
jedynie. Ma to status soteriologiczny: Aspekt zależny (2) odpowiedzialny jest za 
kontynuację doświadczania, które z nieoczyszczonego od aspektu wyobrażonego 
dociera do aspektu doskonale obecnego poza wszelką iluzją. Od początku tego 
procesu coraz bardziej jest się obecnym swojej prawdziwej natury, natury 
Buddy  [12].

Siunjata (brak tożsamości "ja" i zjawisk) jest po prostu innym 
określeniem podejścia do procesu leczenia naszych subiektywnych 
odniesień do wyobrażonych tożsamości. Tak długo jak jest błędne 
widzenie obiektów, również jest i subiektywny proces. Poprzez 
zrealizowanie, że obiekty są wyobrażone, subiektywny proces naturalnie
ustaje. Z drugiej strony, jeśli obiekty miały by na prawdę istnieć, nie 
możliwym by było ich usunięcie[13].

Rozpatrując pojęcie natura Buddy warto zaznaczyć fundamentalną różnicę pomiędzy
buddyzmem a np. chrześcijaństwem, gdzie stosuje się pojęcie "grzechu 
pierworodnego". Natura Buddy ze wszystkimi doskonałymi cechami jest wrodzona 
naturalnie wszystkim "czującym istotom". Parafrazując, wszyscy ludzie mają więc 
"doskonałość pierworodną". Główny traktat jogaczary o naturze Buddy, "Mahayana 
Uttaratantra Shastra", opisuje to następująco[14]:

Doskonała kaja Buddy (sanskryt: buddhakaya, synonim trzech ciał 
Buddy) jest wszystko obejmująca. (Owa) Takość jest poza wszelkimi 
podziałami. Wszystkie czujące istoty mają tą sposobność. Ponieważ one 
mają zawsze naturę Buddy. Budda powiedział: wszystkie istoty mają 
naturę Buddy "ze względu na obecność mądrości zawsze wrodzonej 
czującym istotom, ze względu na niesplamioną naturę poza dualizmem 
(subiekt-obiekt), ze względu na rezultat stanu Buddy.

W buddyzmie przedmiotem soteriologii nie może być "zbawca z zewnątrz". 
Buddyjskie prawo karmy wykazuje, że rezultaty powstałe z danych czynów 
doświadczane będą tylko przez istotę, która je wykonała i nikt nie może wyzwolić 
bądź zbawić z nich "z zewnątrz". Rezultaty bowiem ściśle pochodzą z ich przyczyn, 
a nie z jakiegokolwiek grzechu, z "czyjejś" kary bądź z przeznaczenia. Tym niemniej
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soteriologia buddyjska dotyczy czasu aż do zrealizowania trzech ciał Buddy, "kiedy 
wszelkie tymczasowe zasłony (niewiedzy) - ściślej definiując my sami jako "czujące 
istoty" - będziemy nieobecnymi. Jest tylko kwestia formalną czy "nasze" 
dharmadhatu (natura buddy) i "cała reszta" dharmadhatu (czyli natura buddy 
wszystkich buddów) są tym samym czy różnią się, ponieważ to co nazywane jest 
"czująca istotą" jest niczym innym jak tym właśnie błędem samym w sobie, co czyni 
takie rozróżnienia"[15].

W mahajanie opisane jest, że każdy może osiągnąć trzy ciała buddy. Tym niemniej 
możliwe to będzie, jeżeli, jako bodhisattwa, praktykuje się postawę bodhiczitta oraz 
właściwe zrozumienie rzeczywistości (zgodne z naukami o "pustości" siunjata i 
naturze Buddy). Dzieje się to poprzez sześć paramit. Zbiera się w ten sposób 
stopniowo nagromadzenie tzw. zasługi (dobroczynnego potencjału) i transcendentnej
mądrości. Jednak tradycyjna mahajana podkreśla, że taka praktyka winna zająć czas 
trzech niezliczonych okresów (sanskryt: kalpa) podczas kolejnych odrodzeń 
(reinkarnacji) bodhisattwy. Czyni to owe zrealizowanie jako raczej czysto 
teoretyczne. Dopiero w tantrach jogi najwyższej (i w innych tantrach związanych z 
dzogczen) zaczęto opisywać, że zrealizowanie trzech ciał Buddy możliwe jest w 
ciągu życia osoby je praktykującej.

Trzy ciała Buddy

Trzy ciała Buddy (zwane również jako trzy kaje Buddy; sanskryt: trikaya, 
buddhakaya) – podział stanu Buddy stosowany w mahajanie. Synonim 
„Doskonałego Oświecenia” (sanskryt: Anuttarā Samyak Saṃbodhi), tj. ostatecznego 
rezultatu do którego prowadzi mahajana.

Charakterystyka[1]
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Posągi symbolizujące trzy ciała Buddy w świątyni „Dharma Flower Temple”, 
Huzhou, Zhejiang, Chiny.

Definicja

Trzy ciała Buddy to:

1. dharmakaja
2. sambhogakaja
3. nirmanakaja

W niektórych klasyfikacjach wyróżnia się ponadto dodatkowe ciała Buddy, jako 
uzupełniające. Oprócz wyżej wymienionych są to: svabhavikakaja, wadżrakaja. 
Oprócz tego stosowany jest termin rupakaja oznaczający z sanskrytu „Ciało 
Foremne” , którym są sambhogakaja i nirmanakaja.

Dharmakaja

Ciało Dharmy, ostatecznego prawa, mądrość. Wszystko obejmująca, nigdy 
nieustająca „takość”, istota i podstawa wszystkiego, nigdy nie powstała, ani 
niestworzona i nieuwarunkowana przez przyczyny i warunki.

8 cech dharmakaji:

1. identyczność dla wszystkich Buddów
2. dogłębność poznania, poza konceptualnymi barierami
3. nieustające trwanie, nieuwarunkowane przez przyczyny i warunki
4. homogeniczność, ta sama wszystko obejmująca, istota i podstawa 

wszystkiego
5. nieomylność, bezbłędność poza skrajnościami istnienia i nie istnienia
6. nieskalaność, poza błędami i złudzeniami
7. świetlistość, niekonceptualna „takość”
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8. podstawa sambhogakaji

Sambhogakaja

Ciało „radości” manifestujące się dla pożytku bodhisattwów znajdujących się na 10 
poziomach (sanskryt: Bhumi) Ścieżki

8 cech:

1. otoczenie, Bodhisattwowie znajdujący się na 10 poziomach (sanskryt: 
Bhumi) Ścieżki

2. miejsce, „czyste krainy Buddów”
3. forma, postać jaką ma Budda Wajroczana
4. znaki, 32 główne i 80 pomniejsze znaki wyglądu formy (ciała)
5. nauczanie, doskonała, wolna od błędów mahajana
6. uczynki, oświecone doskonałe czyny
7. spontaniczność, wszystko spełniająca i bezwysiłkowa
8. nie posiadająca własnej istoty, gdyż podstawą jej jest dharmakaja

Nirmanakaja

Ciało emanacji, manifestujące się dla pożytków wszystkich rodzaju czujących istot o 
mniej lub bardziej korzystnej zasłudze (potencjale). W buddyzmie wadżrajany 
mistrzowie mogą odradzać się w ludzkim ciele emanacji jako Duchowi Przewodnicy 
(tybetańscy Tulku), jednakże kompletne "ciało" nirmanakji ze wszystkimi cechami 
zamanifestował Siakjamuni Budda.

8 cech:

1. podstawa, jaką jest dharmakaja
2. przyczyna, współczucie dla wszystkich czujących istot
3. miejsce, czyste i nieczyste krajny
4. trwanie, nieprzerwane dopóki istnieje sansara
5. charakter, 3 rodzaje emanacji: twórcze jako np artyści, emanacje w zwykłych 

ciałach, doskonałe ciało nirmanakaji o 12 czynach
6. inspirowanie, naucza czujące istoty by osiągnęły Nirwanę
7. osiąganie dojrzałości, prowadzi czujące istoty do doskonałej dojrzałości 
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duchowej
8. wyzwalanie, wyzwala czujące istoty

12 czynów:

1. odrodzenie w świecie po przebywaniu w niebiosach Tushita
2. zajęcie miejsca w łonie (matki)
3. narodziny w naszym świecie
4. opanowanie mistrzostwa w światowych naukach i dyscyplinach
5. radość z przyjemności dostatku i towarzystwa przyjaciółek
6. wyrzeczenie się świata i światowych celów
7. ascetyczne wysiłki
8. udanie się do miejsce oświecenia pod drzewem Bodhi
9. pokonanie armii negatywnych mocy
10.osiągnięcie doskonałego oświecenia
11.obrócenie „kołem Dharmy”
12.zamanifestowanie Nirwany

Funkcje trzech ciał Buddy

Charakterystyka

1. dharmakaja jest dla własnego pożytku, całkowite unicestwienie 2 zasłon 
(zasłon wyzwolenia i zasłon wszechwiedzy), „ciało bezforemne”

2. ciała „foremne”: sambhogakaja i nirmanakaja są dla pożytku wszystkich 
czujących istot, całkowite nagromadzenie zasług

Przyczyny zaistnienia Ciał Formy: sambhogakaja i nirmanakaja:

1. emanacje z dharmakaji
2. zdolności i możliwości istot, dla których manifestują się emanacje
3. modlitwy i życzenia, aby osiągnąć i zamanifestować emanacje

Opis

W terminologii mahajany stan braku niewiedzy to trikāya: dharmakaja, 
sambhogakaja, nirmanakaja. Stan ten jest opisywany przykładem mitycznego 
„Wszystko-spełniającego Klejnotu” dla istot uwarunkowanych. Budda pomimo 
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odejścia w stan nirwany pojawia się istotom niczym „Wszystko-spełniającego 
Klejnot”, czyli odmiennie w zależności tylko od ich zdolności i poziomów 
zrealizowania. Dla bodhisattwów na dziesięciu stopniach zrealizowania (sanskryt: 
bhumi) jest sambhogakają w ich „Czystych Krainach” a dla "czujących istot" 
przebywających w sansarze jest ich nirmanakają. Nie można w danym momencie 
ustalić, który ze stanów Buddy jest prawdziwy, a który jedynie wydający się. 
Jakiekolwiek przejawienie Buddy zależy jedynie od zdolności i możliwości, czyli 
subiektywnej percepcji (dualizmu „postrzegającego i postrzeganego”) danej 
„czującej istoty”, oraz od modlitwy i duchowego życzenia danej "czującej istoty" 
(stanów konceptualnych).

Dla przykładu według buddyzmu tybetańskiego Budda pojawiał się mahasiddhom 
indywidualnie jako ich dany jidam, w czasach historycznych jako Siakjamuni w 
szatach mnisich, a jako niehistoryczny budda dla bodhisattwów, np. by przekazać 
sutrę lotosu. Dla innych buddów Budda jest natomiast dharmakają, poza wszelką 
uwarunkowaną percepcją, poza wszelkimi punktami odniesienia.

Śantideva (sanskryt: Śāntideva; VIII w n.e) to opisuje w „Przewodniku na Ścieżce 
Bodhisattwy" (sanskryt: Bodhisattvacaryāvatāra), wers 35, następująco[2]:

Tak jak Wszystko-spełniającego Klejnot i Wszystko-spełniające Drzewo 
całkowicie spełniają wszystkie pragnienia, Takie i jest przejawianie się 
Zwycięzców (tłum. Buddów) dla czujących istot, z powodu ich aspiracji 
(zdolności) by być prowadzonym na ścieżce (tłum. dopóki same nie 
osiągną stanu "trzech ciał Buddy")

W mahajanie opisane jest, że każdy może osiągnąć trzy ciała buddy. Tym niemniej 
możliwe to będzie, jeżeli, jako bodhisattwa, praktykuje się postawę bodhiczitta oraz 
właściwe zrozumienie rzeczywistości (zgodne z naukami o "pustości" siunjata i 
naturze Buddy). Dzieje się to poprzez sześć paramit. Zbiera się w ten sposób 
stopniowo nagromadzenie tzw. zasługi (dobroczynnego potencjału) i transcendentnej
mądrości. Jednak tradycyjna mahajana podkreśla, że taka praktyka winna zająć czas 
trzech niezliczonych okresów (sanskryt: kalpa) podczas kolejnych odrodzeń 
(reinkarnacji) bodhisattwy. Czyni to owe zrealizowanie jako raczej czysto 
teoretyczne. Dopiero w tantrach jogi najwyższej (i w innych tantrach związanych z 
dzogczen) zaczęto opisywać, że zrealizowanie trzech ciał Buddy możliwe jest w 
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ciągu życia osoby je praktykującej.

Doktryny na temat trzech ciał Buddy
Prasangika, najbardziej ceniona doktryna buddyzmu tybetańskiego, wykazuje 
wszelkie podziały „prawdy” jako odnoszące się tylko do poziomu 
konwencjonalnego, czyli złudnego, tylko wydającego się (konceptualnie). Poziom 
ostateczny można zrealizować tylko poza-konceptualnie, przekraczając wszelkie owe
podziały. Wszystkie punkty odniesienia, takie jak: istnienie, nie-istnienie, zarówno 
istnienie i nie-istnienie, ani istnienie i ani nie-istnienie, winny być przekroczone. 
Prawda ostateczna, czyli całkowity wgląd współzależności wszystkich zjawisk, 
niemożliwa jest do uchwycenia w żadnym ze stanowisk[3]. Wszelkie podziały 
owego stanu ostatecznego, np. na „trzy ciała Buddy”, są jedynie dydaktyczne, a nie 
dogmatyczne  [4]. Prasangikę odróżnia od innych doktryn to, że obala autonomiczne 
stanowiska (sanskryt: svatantra) wszelkich doktryn, poprzez doprowadzenie do 
absurdu w strategii „reductio ad absurdum” inaczej zwanej z sanskrytu „prasanga”.

W swatantrice rozpatruje się tę kwestię użyteczności iluzji (sansary), tj. prawdy 
konwencjonalnej. Użyteczności jednak jedynie do czasu, aż zostanie wszelka iluzja 
(niewiedza) przekroczona, niczym „zręczny środek”[5]:

Motywem stojącym za tym, jest zaprezentowanie usunięcia trucizny 
chwytania się wewnętrznych i zewnętrznych formacji (tłum. dualizmu i 
konceptualizmu), dzięki zrozumieniu płynącemu ze wspózależnego 
powstawania i logicznego rozumowania, jako tylko narzędzi w 
posługiwaniu się zręczną iluzją, czyli prawdą konwencjonalną. Z tego 
powodu swatantrika oryginalnie w Indiach zwana była doktryną 
„madhjamaki, która ustanawia iluzję poprzez rozumowanie”.

Znaczenie soteriologiczne prawdy konwencjonalnej jest więc w madhjamace 
niezaprzeczalne. Można wyrazić to uproszczeniem: "wydające się" wydaje się coraz i
coraz mniej, prowadząc jednak we właściwym kierunku, aż do stanu buddy. 
Madhjamika Czandrakirti w „Wykładni Środkowej Drogi” (sanskryt: 
Madhyamakavatara) oznajmia[6]:

Prawda konwencjonalna jest metodą. Prawda ostateczna jest tym co 
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wyłania się z (tej) metody. Ci co nie wiedzą jak rozróżniać między tymi 
dwiema (prawdami). Popadną, z powodu niewłaściwego rozumowania, 
w poślednie ścieżki.

Szczegółowe podejście rozpatrywane jest w doktrynie jogaczara. Jogaczara 
wyodrębnia (1) aspekt wyobrażony - odnoszący się do stanów konceptualnych 
przypisywanych na dualistyczne postrzeganie subiekt-obiekt, (2) aspekt zależny - 
odnoszący się do dualistycznych stanów subiekt-obiekt, (3) aspekt doskonale obecny
- odnoszący do natury buddy poza wszelkimi stanami dualistycznymi i 
konceptualnymi. Aspekty wyobrażony i zależny odnoszą się do poziomu 
konwencjonalnego. Aspekt doskonale obecny odnosi się do poziomu ostatecznego. 
Poziom konwencjonalny to umysł, który dzieli się na osiem aspektów: sześć 
świadomości zmysłów (tj. widzenia, słyszenia, smakowania, wąchania, dotykania i 
myślenia), świadomość bezpośrednia kleśa, świadomość alajawidżniana 
wszechpodstawy. Poziom ostateczny, poza tym umysłem, należy natomiast 
zrealizować jako trzy ciała Buddy, w miarę tego jak stopniowo będzie się 
przekraczać świadomości na odpowiadające im kaje (tłum. ciała) Buddy[7].

Tradycyjnie proces ten opisany jest przykładem leczenia katarakty (alegorią do 
niewiedzy)[8]:

Aspekt wyobrażony (1) jest niczym konceptualne przekonania pacjenta, 
że omamy spowodowane kataraktą to różne widziane obiekty, np. 
opadające włosy. Aspekt zależny (2) to niczym stan samego procesu 
subiektywnego widzenia przez pacjenta tych omamów. Aspekt 
doskonale obecny (3) jest niczym stan pacjenta po jego wyleczeniu, w 
którym nie ma żadnych koncepcji na temat opadających włosów dlatego,
że proces widzenia omamów już się nie wydarza. W tym stanie po 
uzdrowieniu, nie będzie natomiast już żadnych punktów odniesienia czy 
dualistycznych podziałów. Żadnej niewiedzy. Kompletnie żadnych 
podziałów pomiędzy dharmadhatu Buddy i dharmadhatu pacjenta. 
Inaczej mówiąc będą to trzy kaje Buddy. Proces leczenia zdawał się 
wcześniej być, niczym tylko zręczna iluzja (sansary). Koniecznym było 
radzić pacjentowi, że opadające włosy są i należy je mu usunąć. Niczym 
"Wszystko-spełniający Klejnot"...

Trzy aspekty nie są trzema oddzielnymi ontologicznymi "bytami". Nie jest tak, że 
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wyjmując aspekt wyobrażony (1) od aspektu zależnego (2) osiągamy aspekt 
doskonale obecny (3), tak jak zarzuca się doktrynie czittamatry.

Jogaczara naucza o aspekcie zależnym jako dynamicznym procesie porzucania iluzji 
jedynie. Ma to status soteriologiczny: Aspekt zależny (2) odpowiedzialny jest za 
kontynuację doświadczania, które z nieoczyszczonego od aspektu wyobrażonego 
dociera do aspektu doskonale obecnego poza wszelką iluzją. Od początku tego 
procesu coraz bardziej jest się obecnym swojej prawdziwej natury, natury Buddy  [9].

Siunjata (brak tożsamości „ja” i zjawisk) jest po prostu innym 
określeniem podejścia do procesu leczenia naszych subiektywnych 
odniesień do wyobrażonych tożsamości. Tak długo jak jest błędne 
widzenie obiektów, również jest i subiektywny proces. Poprzez 
zrealizowanie, że obiekty są wyobrażone, subiektywny proces naturalnie
ustaje. Z drugiej strony, jeśli obiekty miały by na prawdę istnieć, nie 
możliwym by było ich usunięcie[10].

Trzeci karmapa Rangdziung Dordże (1284–1339) uzupełnia to używając traktatu 
„Pochwała dharmadhatu” (sanskryt: Dharmadhātustava) autorstwa Nagardżuny  [11]:

Takowoż, kiedy wszelkie tymczasowe zasłony (niewiedzy) - ściślej 
definiując my sami jako „czujące istoty” - będziemy nieobecnymi, jest 
tylko kwestia formalną czy "nasze" dharmadhatu (natura buddy) i „cała 
reszta” dharmadhatu (czyli natura buddy wszystkich buddów) są tym 
samym czy różnią się, ponieważ to co nazywane jest "czująca istotą" jest
niczym innym jak tym właśnie błędem samym w sobie, co czyni takie 
rozróżnienia.

Innymi słowy oznacza to, że natura Buddy ze wszystkimi doskonałymi cechami jest 
wrodzona naturalnie wszystkim „czującym istotom”. Główny traktat jogaczary o 
naturze Buddy, „Mahayana Uttaratantra Shastra”, opisuje to następująco[12]:

Doskonała kaja Buddy (sanskryt: buddhakaya) jest wszystko 
obejmująca. (Owa) Takość jest poza wszelkimi podziałami. Wszystkie 
czujące istoty mają tą sposobność. Ponieważ one mają zawsze naturę 
Buddy. Budda powiedział: wszystkie istoty mają naturę Buddy "ze 
względu na obecność mądrości zawsze wrodzonej czującym istotom, ze 
względu na niesplamioną naturę poza dualizmem (subiekt-obiekt), ze 
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względu na rezultat stanu Buddy"

Zrealizowanie trzech ciał Buddy w buddyzmie 
tybetańskim
Tantry jogi najwyższej to szczególne metody, które umożliwiają praktykującemu 
przebywanie w stanie natury umysłu zwanym „Przejrzyste Światło”. Przebywa się w 
nim za życia podczas medytacji i podczas procesu snu. Jest wtedy stanem, gdy 
osiągnie się rozpuszczenie wszystkich subtelnych wiatrów (sanskryt: prana) swego 
ciała w czasie fazy dzokrim (Wylie: rdzogs rim) i stanem z którego następnie 
powstaje Ciało Iluzoryczne (Wylie: sgyu-lus)[13].

Jeżeli przebywanie w „Przejrzystym Świetle” można będzie kontynuować pod 
koniec naturalnego procesu własnej śmierci, co po tybetańsku nazywać się będzie 
tukdam (Wylie: thugs dam)[14]  [15], to w zamian formowania się stanu 
przejściowego bardo stawania się (Wylie: Sidpai bardo) nastąpi formowanie się 
tantrycznego „Iluzorycznego Ciała” (Wylie: sgyu-lus), „ciała” z którego następnie 
może być wybrane „Ciało Emanacji” (tulku, Wylie: sprul sku). Tantrycznie 
transformowane jest w ten sposób tworzenie się własnej sansary w tworzenie się 
trzech ciał Buddy[16]  [17]  [18] odpowiadających mahajanie, odpowiednio 
dharmakaji, sambhogakaji i nirmanakaji  [19]  [20]  [21]. Powszechnie znanymi 
postaciami tulku w buddyzmie są dalajlamowie i karmapowie.

Buddyzm tybetański zawiera również dzogczen. W dzogczen stan oświecenia to stan 
"pierwotnego buddy" nazywanego Samantabhadrą (Wylie: Kun-tu bzang-po). Stan 
ten według nauk nintik (Wylie: sNying thig) odpowiada "trzech ciałom Buddy" w 
rigpie: pierwotnie czystej (Wylie: Ka-dak) Esencji (Wylie: Ngo-bo), spontanicznie 
zrealizowanej (Wylie: Lhun-Grub) Naturze (Wylie: Rang bZhin), wszechobecnej 
mocy (Wylie: Rtsal) Współczucia (Wylie: Thugs rje) dla nieprzebranych 
manifestacji[22]. Padmasambhawa opisuje to tak:[23]

W rigpie trzy kaje są nierozdzielne i w pełni obecne jak jedna: pusta, 
przez nikogo nie stworzona - jest więc dharmakają, jej świetlista jasność 
reprezentuje właściwą pustce przejrzystą promienność - jest więc 
sambhogakają, jej pojawianiu się nic nie może przeszkodzić - jest więc 
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nirmanakają.

Możliwości zrealizowania dzogczen trzech ciał Buddy za życia można opisać 
następująco: do stanu "pierwotnego buddy" powraca się za życia w trekciö poprzez 
rozpoznanie pierwotnej czystości (Wylie: ka-dak) lub w tögal poprzez następujące 
Cztery Wizje (Wylie: snang ba bzhi) spontanicznego zrealizowania (Wylie: lhun-
grub) trzech ciał Buddy[24]: 1) Bezpośrednie zrealizowanie dharmaty samej w sobie 
(Wylie: Chos-nyid mngon sum) otwiera wrota do czystych krain, tzn. pozostałych 
wizji; 2) Powiększające się doświadczenie (Wylie: Nyams gong ‘phel ba) odsłania 
wizję nirmanakaji; 3) Rigpa osiąga pełną dojrzałość (Wylie: Rig-pa tshad phebs) 
odsłaniając wizję sambhogakaji; 4) Wyczerpanie wszystkich zjawisk dharmaty 
(Wylie: Chos-nyid du ‘dzin pa tsam yang zad pa), gdzie rozpuszcza się samo w sobie
skupienie na dharmacie, odsłania wizję dharmakaji, aż do stanu „pierwotnego 
buddy”.

Możliwości zrealizowania dzogczen trzech ciał Buddy zgodnie z procesem 
umierania, bardo i odrodzenia, można opisać następująco:

Ci spośród praktykujących dzogczen, którzy nie urzeczywistnili dhar-
makaji dzięki praktyce trekciö ze stanu procesu umierania, lub nie 
urzeczywistnili sambhogakaji na drodze praktyki tögal ze stanu pośred-
niego bardo dharmaty (Wylie: Chos-nyid Bar-do), mają możliwość 
osiągnięcia nirmanakaji ze stanu pośredniego bardo stawania się (Wylie: 
Srid-pa’i Bar-do)[25]  [26]
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