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Niniejszy  tom  jest jak dotąd najbogatszą prezentacją w świecie zachodnim 
dzieła   Nagardżuny,  zwanego  "drugim  Buddą",  największego  w  dziejach 
buddyzmu  filozofa, twórcy szkoły madhjamika, a także mistrza tantr, maga, 
alchemika,  lekarza  i  królewskiego  doradcy.  Znajdujemy  w  nim zarówno 
podstawowe nauki buddyjskiej mahajany, zawarte w tak znanych dziełach jego 
autorstwa  jak  "Cenny  różaniec rad dla króla" {zwany również jako "Sznur 
pereł"  (Ratnavali)},  "List  do  przyjaciela"  (Suhrllekha) i 
Kropla  pożywienia dla ludzi, dzieła filozoficzno-logiczne, w tym sławny 
Traktat  o podstawach Środkowej Drogi (Mulamadhyamika-karika) oraz 
Odparcie  argumentów  (Vigrahavyavartani), "60 wersów argumentów", 
czy  "70  wersów  na temat śunjaty", jak również "Prezentację Bodhiczitty" 
(Bodhicittavivarana),  "Nagromadzenia  dla  celu oświecenia", krótki 
tekst  Mahayana-vimśika,  a  także  dwa  hymny  do Buddy. Daje to 13 
tekstów  liczących  w  sumie  ponad  1760  wersów,  które w skondensowanej 
postaci prezentują całość Dharmy mahajany.

WSTĘP 

W  Vedali,  w południowej części [urodzi się] najsławniejszy i najbardziej 
znamienity  spośród bhikszu. Jego imię brzmi Nagahvaya. Jest on tym, który 
zniszczy  jednostronne  poglądy  oparte na istnieniu i nieistnieniu. To on 
ujawni  światu  mój  Pojazd,  niezrównaną  Mahajanę.  Po osiągnięciu Stanu 
Radości uda się do Ziemi Błogości.

Lankavatara Sutra; Sagathakam, wersy 165, 166

Skłaniam się przed Nagardżuną, 
który urodził się w oceanie mądrości doskonale oświeconego, 
który wzniósł się ponad sferę dualności;
który  ze  współczuciem  przekazał  buddyjskie  znaczenie ukrytej prawdy o 
skarbnicy buddyzmu;
który  dzięki intensywności swego wglądu, strawił poglądy swych oponentów, 
jakby były paliwem i spalił ciemności w umysłach ludzi;
niezrównana  mądrość  wypowiedzi  którego  jak  deszcz  strzał  całkowicie 
rozprasza przeciwników życia;
którego  słowa sprawują majestatyczne rządy nad trzema sferami świata, jak 
również nad buddystami i bogami.

Czandrakirti, Prasannapada

Nagardżuna Pochodzenie imienia Nagardżuny nie jest znane. Według źródeł 
chińskich  oznacza  ono  "drzewo  Nagów"  (nagowie  to  duchy  o  wężowych 
kształtach,  zamieszkujące  podziemia,  miejsca  pod skałami, drzewami czy 
źródła wody). Imię to nadano mu prawdopodobnie dlatego, iż urodził się pod 
drzewem  z  gatunku  ardżuna, a znalezienie drogi do wyzwolenia zawdzięcza 
wężom.  Natomiast  jego tybetańskie tłumaczenie, kLus-grub, oznacza "tego, 
który swą doskonałość zawdzięcza nagom". To jeden z największych mistrzów 



buddyjskich  wszystkich czasów, zwany niekiedy "drugim Buddą". Jego główne 
dzieło   filozoficzne,  Mulamadhyamika-karika  po  dziś  dzień  jest 
szeroko  czytane, przeładane i komentowane nie tylko w świecie buddyjskim, 
ale  i  poza  nim,  a  tezy  głoszonej  przez Buddę madhjamiki ("środkowej 
drogi"),  której  Nagardżuna nadał w swym dziele filozoficzną oprawę - nie 
zostały  po  dziś dzień obalone. Współczesna, XX-wieczna filozofia zachodu 
pozostaje nadal w tyle za Nagardżuną, ani bowiem Husserl ani Heidegger nie 
zrezygnowali  w  swych  koncepcjach z upartego trzymania się świadomości i 
osoby jako podstaw percepcji człowieka. 
W  "Sutrze  Królewskiego  Samadhi"  (Samadhirajasutra)  znajduje się 
przepowiednia  mówiąca,  że  w 500 lat po odejściu Buddy pojawi się wielki 
nauczyciel,  którego  obecnie  utożsamia się z Nagardżuną. "Tradycja lamów 
tybetańskich - pisze w swojej książce "Nagarjuna" (s. 33) [Dokładniejsze 
dane  bibliograficzne  można  znależć  w  bibliografii pod koniec wstępu]
indyjski  historyk i badacz twórczości Nagardżuny K. Satchidananda Murty - 
uważa,  że  Nagardżuna  urodził się w I w. n. e., żył przez 600 lat, przez 
300  lat  pracował na rzecz świata, potem na kolejnych 300 lat udał się na 
duchowe  odosobnienie, by następnie dzięki jodze przekształcić swoje ciało 
w  Ciało Tęczowe ('ja'-lus), wskutek tego ciągle żyje i stosownie do 
własnej woli może się pojawiać innym lub być niewidzialny dla ich wzroku". 
Ustalenie  datacji  życia  Nagardżuny  nie jest prostym zadaniem. Uczeni z 
zachodu powszechnie uważają, że było dwóch Nagardżunów, z których pierwszy 
-  twórca  systemu  madhjamiki  -  żył  pomiędzy połową drugiego, a połową 
trzeciego  wieku  n.  e.,  a  drugi  -  tantryk,  mag  i alchemik - żył na 
przełomie   VIII   i   IX   w.   i  był  uczniem  Sarahy,  autorem  dzieła 
Pańcakrama  i  sławnym  adeptem  tantry  Guhjasamadża.  Tybetańczycy 
uważają,  że "indyjscy oświeceni i siddhowie noszący to samo imię, uważani 
są  za  emanację tego samego aspektu umysłu, pojawiają się jako pojedyncza 
nić  ciągnąca  się  przez  wieki  albo  jako  ciąg  emanacji,  takich  jak 
tybetańscy   tulku" [ Keith  Dowman  w:  Śri  Abhayadatta,  "Żywoty  84 
Mahasiddhów",  Kraków  w Roku Ziemnego Smoka, str. 77] i że powątpiewanie 
przez   współczesnych   uczonych  w  autentyczność  pism,  które  tradycja 
tybetańska  i  chińska  uważa  za  dzieła  Nagardżuny,  "ma swoje źródło w 
wielkiej  miłości, jaką tacy uczeni żywią dla spekulacji. Mimo iż podnoszą 
oni  również istotne pytania, posiadają niefortunną tendencję do tworzenia 
chaosu". Ze wstępu wydawcy, w: "Master of Wisdom", str. x-xi. 
Tak   pisze   o  Nagardżunie  chiński  buddysta  i  podróżnik  Kumaradżiwa 
(344-413),   autor   chińskiego  przekładu  Mulamadhyamika-karika  i 
komentarza  do  tego  tekstu:  "Od samego dzieciństwa Nagardżuna wykazywał 
zadziwiające  zdolności  intelektualne  i  umiejętności  zapamiętywania. W 
wieku  20 lat osiągnął sławę jako wykształcony w tradycyjny sposób bramin. 
Porzucił   wtedy  naukę  i  oddał  się  przyjemnościom  zmysłowym.  Dzięki 
czarodziejskiej  zdolności  stawania  się  niewidzialnym, nawiedzał wraz z 
trzema  swoimi przyjaciółmi pałac królewski i zaczepiał tamtejsze kobiety. 
Przygoda  ta  skończyła  się  tragicznie; jego przyjaciele zostali zabici; 
jemu  samemu  zaś dzięki niewidzialności udało się zbiec. Czując do siebie 
odrazę  i  poczuwając się do winy, przyjął ślubowania buddyjskiego mnicha. 
Szybko zapoznał się z "Tripitaką" i sutrami mahajany; tych ostatnich uczył 
go  pustelnik  z  gór. Widząc jednak brak spójności i nieporządek panujący 
wśród istniejących tekstów, nie zadowolony z tego stanu rzeczy wędrował po 
całej   Indii  w  poszukiwaniu  "zaginionych  sutr".  Ponieważ  w  debacie 
logicznej  udawało mu się pokonać każdego, stał się arogancki. Stworzywszy 



własną  filozofię,  założył szkołę, której podstawę stanowiła doktyna 'nie 
odrzucania'  i  'spokoju  w obliczu każdego doświadczenia'. Wtedy Mahanaga 
zlitował  się  nad nim i zaprosił go do swojej podziemnej biblioteki sutr, 
które  Budda  Śakjamuni  pozostawił  nagom  dla  Nagardżuny.  Opanował  je 
wszystkie w ciągu 90 dni, lecz po odkryciu dalszych niewyczerpanych źródeł 
uświadomił  sobie,  że ważniejsze jest praktyczne urzeczywistnienie treści 
sutr,  niż  poznawanie  i  uczenie się ogromnej ich ilości. Pogrążył się w 
samadhi  'cierpliwości  nie-bycia',  stworzył  śastry madhjamiki i napisał 
szczegółowe  komentarze  mahajanistyczne. Życie swoje zakończył wtedy, gdy 
bramin  wyzwał go na magiczny pojedynek. [Z pomocą magii] stworzył słonia, 
który  schwytał  i  zranił  bramina  siedzącego  w  lotosie  na  magicznym 
jeziorze.  Kiedy  bramin  zlekceważył  Nagardżunę,  mistrz  zamknął  się w 
pokoju.  W  chwili  kiedy  uczniowie wyłamali prowadzące do niego drzwi, z 
wnętrza  wyleciała cykada". "Żywoty 84 Mahasiddhów", dz. cyt. str. 77 - 
78. 
Historyk   tybetański  Buston  Rinpocze,  autor  fundamentalnej  "Historii Dharmy" 
rzuca nieco światła [str. 78 - 79. ]  na niejasności dotyczące śmierci  mistrza. 
Nagardżuna  wraz  z z królem Antivahaną przyjął eliksir nieśmiertelności i 
powiedział,  że  muszą  umrzeć  razem.  Żądny  władzy syn królewski chciał 
pozbawić  Nagardżunę  głowy  i  mistrz,  wypełniając  ślubowanie  służenia 
wszystkim  istotom,  wziął  źdźbło  trawy kuśa i odciął sobie głowę. Trawa 
kuśa  była  jedynym  narzędziem  mogącym  pozbawić  go  życia,  ponieważ w 
poprzednim  życiu  jej  łodyżką  zabił owada. 'Udaję się do Sukhawati, ale 
ponownie  wrócę  do  tego  ciała'  - takie były ostatnie słowa Nagardżuny. 
Książę  przeniósł jego głowę cztery kilometry od ciała, ale ani głowa, ani 
ciało  się nie rozkładały. Każdego roku zbliżają się do siebie, aż w końcu 
spotkają się, a Nagardżuna będzie pracował dla dobra wszystkich istot". 

Osobnego wprowadzenia wymaga trudna do zrozumienia dla racjonalnego umysłu 
madhjamika   Nagardżuny,   oparta   na   dwuwartościowej  logice  czterech 
alternatyw  (catuskoti): "jest", "nie jest", "zarazem jest jak i nie 
jest"  oraz  "ani  jest  ani  nie  jest".  "Filozofia  Nagardżuny  - pisze 
Satchidananda Murty ("Nagarjuna", s. 80-82) - unika skrajności afirmacji i 
negacji  -  'jest'  i  'nie  jest'.  Nie utrzynuje, że Jaźń lub Substancja 
istnieją, ani też nie przeczy temu. Usiłuje w krytyczny sposób badać to co 
jest  i  uświadamiać  sobie  rzeczy  takimi  jakie  są. Jest ona Środkowym 
Podejściem  lub Środkową Doktryną. Nie jest realizmem, ani idealizmem, ani 
-  oczywiście  - nihilizmem. Nic nie posiada własnej natury; wszystko jest 
tym  czym  jest  w  relacji  do innych rzeczy, nic nie posiada niezależnej 
egzystencji.  Co  więcej, nic nie jest integralną całością: rzeczy, jakimi 
je  widzimy  i sposób, w jaki z nimi postępujemy, są złożone ze składników 
(dharm).    Lecz    nawet    te   ostateczne   składniki   nie   posiadają 
substancjonalności  czy  ego,  nie  są ani trwałe, ani chwilowe. Wszystkie 
rzeczy  są z sobą wzajemnie powiązane i uzależnione: ta obopólna zależność 
i  wzajemne  powiązanie  sprawia,  że  są  one tym, czym są. Przyczynowa i 
uwarunkowana  natura wszystkich rzeczy, ich wzajemna zależność, tworzą ich 
pustkę  -  śunjatę....  Świat znajduje się w ruchu, rzeczy nieustannie się 
zmieniają,  są  przyczynami  i  mają swoje przyczyny, działają, powstają i 
giną.  Zatem  wszystko w świecie i świat jako całość również nie posiadają 
własnej  tożsamości  czy  istoty,  nie mają żadnej trwałej czy wyjątkowej, 
sobie  właściwej natury. Rzeczy, które są uwarunkowane i które wzajemnie z 
siebie  powstają  - nie są rzeczywiste. Świat tworzą wzajemne relacje, ale 



są  one  niezrozumiałe. Relacja nie jest ani tożsamością, ani różnicą, ani 
czymś  co  można porzucić; związane z sobą rzeczy nie są z sobą połączone, 
ani od siebie oddzielone. Nasze kategorie, idee dzięki którym działamy, są 
sprzeczne  w  sobie  i  niemożliwe  do wyjaśnienia. Chociaż w istocie mogą 
istnieć,  nie  są  rzeczywiste.  Stąd 'nie ma narodzin ani śmierci, nie ma 
różnic,  stałości,  jedności,  wielości,  przychodzenia  ani odchodzenia'. 
Wsparta   doświadczeniem   świadomość   prawdziwej   natury  rzeczy  czyli 
wszystkich składników egzystencji, jest pradżnią. Taka świadomość ujawnia, 
że  rzeczy  nie  są ani wieczne ani nie-wieczne, nie są substancjalne, ani 
niesubstancjalne.  Dlatego  jest to filozofia advaya ("nie dwójni"), 
wgląd  wolny od dualności 'jest' i 'nie jest', bycia i stawania się, [ego] 
(atma) i [nie ego] (nairatmya). 
Istnieje  jednak  rzeczywistość,  której  nie da się poznać myślą, i która 
jest  nieuwarunkowana, spokojna, nieokreślona i niemożliwa do wyrażenia za 
pomocą  słów. Jest to rzeczywistość elementów egzystencji (dharmata) 
-  niezrodzona  i  nie zanikająca. Nie da się o niej pomyśleć jako o bycie 
czy  stawaniu  się,  świadomości  czy  materii,  jednym czy wielu. Jest to 
prawda  ostateczna,  pustka  własnego  bytu,  pustka  wszystkich elementów 
egzystencji,  natomiast  ta  prawda,  którą  możemy poznać dzięki zdrowemu 
rozsądkowi i nauce, jest prawdą konwencjonalną i empiryczną.... 
Dlatego  nie  ma dualizmu tego co ostateczne i co zjawiskowe, wyzwolenia i 
niewoli,  Nirwany  i  samsary. To co jest Nirwaną, jest też samsarą; Budda 
jest  przemieszczającą  się  jednostką; transcendentalne jest empirycznym. 
Nirwana  jest  wolnością  od  wszelkich  koncepcji. Jest to punkt widzenia 
śunjaty;  jednak  śunjata nie jest po prostu jednym poglądem więcej - jest 
to  'pogląd',  który  uwalnia  od  wszystkich innych poglądów. Pustka jest 
prawdą prawd. Wgląd w pustkę - to wyzwolenie". 
Warto  w  tym miejscu dodać, że zwołany w VIII w. przez rządzącego Tybetem 
króla  Trisong  Detsena  sobór  w  Lhasie  uznał  za sprawą Kamalaśili, że 
system  Nagardżuny  jest  jedyną  uznaną  za ortodoksyjną nauką. Trisong 
Detsen  ogłosił, że "odtąd wszyscy Tybetańczycy winni praktykować Środkową 
Doktrynę  Nagardżuny,  Nauczyciela  Wielkiego Pojazdu", który współcześnie 
określa się mianem systemu prasangika-madhjamiki. 
W  płaszczyźnie  psychologicznej  dzieło  Nagardżuny  mówi o okiełznaniu i 
rozpuszczeniu  wszystkich namiętności (kleśa), a zwłaszcza pożądania 
(raga),   nienawiści  (dvesa)  i  złudzenia  (moha).  
Na płaszczyźnie   etycznej   kładzie   nacisk   na   altruistyczny  imperatyw 
współczucia,   który   powinien   stanowić   motywację  przenikającą  całe 
postępowanie człowieka. Nagardżuna uważał, że również polityka powinna być 
oparta  na  moralności,  a  prawo na współczuciu. Nawet zbrodniarza należy 
potraktować  łagodnie,  ponieważ wszystkie istoty posiadają tę samą naturę 
Buddy. (por. Chr. Lindtner, "Master of Wisdom", s. xx-xxi)
Literacka   spuścizna   Nagardżuny  jest  ogromna.  Poza  swymi  głównymi, 
poświęconymi filozofii madhjamiki dziełami, jest autorem wielu komentarzy, 
tantr,   pism   medycznych,  alchemicznych,  podręczników  dla  mnichów  i 
świeckich  praktykujących,  a nawet dotyczących polityki i życia duchowego 
porad dla władców. 
Niniejszy   tom  jest  bodaj  pierwszą  tak  obszerną  prezentacją  dzieła 
Nagardżuny  w  świecie  zachodnim.  Jest  on  efektem  wielu  lat pracy, a 
składają  się nań nie tylko sławne teksty filozoficzno-logicze: "Traktat o 
podstawach  Środkowej  Drogi" i "Odparcie argumentów", czy prace ukazujące 
podstawy  stopniowej ścieżki mahajany, prezentujące ścieżkę do oświecenia, 



dedykowane  królewskim przyjaciołom autora: "Cenny Różaniec Rad dla Króla" 
(zwany  również  "Sznurem  pereł", Ratnavali), "List do przyjaciela" 
(Suhrllekha), czy "Kropla pożywienia dla ludzi", ale także dwa hymny 
do  Buddy  oraz  inne,  drobniejsze prace, wyjaśniające pewne poszczególne 
aspekty  Dharmy,  jak  "Prezentacja  Bodhiczitty",  "70  wersów  na  temat 
śunjaty", "Nagromadzenia dla celu oświecenia" czy Mahayana-vimśika. 
Tłumacz  pragnie  zadedykować  tę  antologię  tekstów Nagardżuny wszystkim 
poszukującym prawdy.
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CENNY RÓŻANIEC RAD DLA KRÓLA [ŚATAVAHANY]
(Rajaparikatha-ratnamala)

["Cenny  różaniec"  zawiera buddyjską ekspozycję pustki, opartą na Sutrach 
Pradżniaparamity,  prezentację  dziesięciu poziomów Bodhisattwy, opartą na 
Sutrze Daśabhumika oraz szczegółowe przedstawienie nagromadzenia zasługi i 
mądrości oparte na Sutrze Akszajamatinirdeśa. - przyp. tłum.] 

Rozdział Pierwszy 
WYSOKI STATUS I OKREŚLONE DOBRO

1.  Skłaniam  się  przed  wszechwiedzącym,  wolnym  od  wszelkich  braków, 
posiadającym wszystkie zalety, jedynym przyjacielem wszystkich istot. 

2. O królu, wyjaśnię obecnie same tylko szlachetne metody, aby skłonić cię 
do ich praktykowania i ugruntowania w naczyniu doskonałej Dharmy. 

3. Ten kto na początku praktykuje wysoki status, [Skt. abhyudaya; 



tyb:  mngon  par  mtho  ba  to  odrodzenie  się  w  postaci boga lub 
człowieka, umożliwiające praktykowanie Dharmy] później osiągnie określone 
dobro [Skt. nihśreyasa; tyb: nges par legs par] ponieważ po 
osiągnięciu wysokiego statusu stopniowo dochodzi się do określonego dobra. 

4. O wysokim statusie myśli się jako o szczęściu, o określonym dobrze jako 
o wyzwoleniu; ich kwintesencja oznacza w skrócie ufność i mądrość. 

5.   Ufność  pomaga  znaleźć  oparcie  w  praktyce,  a  mądrość  umożliwia 
poznawanie.  Z  tych dwóch, warunkiem wstępnym jest ufność, ale ważniejsza 
jest mądrość. 

6. Ten kto nie lekceważy praktyki poprzez pożądanie, nienawiść, strach czy 
niewiedzę,  jest  tym, który posiada ufność, jest najwyższym naczyniem dla 
dokładnie określonej dobroci. 

7.  Kto  po  dogłębnym  przeanalizowaniu  wszystkich  czynów ciała, mowy i 
umysłu  zrozumiał,  co  przynosi  pożytek  sobie  i  innym  i  kto  zawsze 
praktykuje - ten jest [człowiekiem] mądrym. 

8  - 9. Nie zabijanie, zaniechanie kradzieży, brak zainteresowania dla żon 
innych,  całkowite  zaniechanie  fałszu,  szorstkiej  mowy i takiej, która 
tworzy  podziały,  powstrzymanie  się  od  bezsensownej gadaniny, zawiści, 
szkodliwych  intencji  i  nihilistycznych  poglądów - oto dziesięć białych 
ścieżek działania, których przeciwieństwem są ścieżki czarne. 

10.  Nie  oszałamianie  się [alkoholem i dragami], pozytywny sposób życia, 
nie   krzywdzenie   nikogo,  rozważne  dawanie,  szanowanie  tych,  którzy 
zasługują na szacunek i miłość - na tym w skrócie polega praktyka. 

11.  Praktyka  nie  oznacza  umartwiania  ciała,  jeżeli nie przestało się 
wyrządzać krzywdy innym i nie służy im pomocą. 

12. Ten kto nie szanuje wielkiej ścieżki znakomitej Dharmy, która jaśnieje 
etyką,  dawaniem  i  cierpliwością,  zsyła nieszczęście na ciało i wybiera 
niewłaściwe ścieżki podobne do traktów w dżungli.

13. Z ciałem, pogmatwanym występnymi utrapieniami, wkroczy na długi czas w 
straszliwą dżunglę cyklicznej egzystencji z drzewami niezliczonych istot. 

14.  Zabijanie  powoduje  skrócenie  życia,  krzywdzenie  innych  -  wiele 
cierpienia, kradzież - ubogie zasoby finansowe, a cudzołóstwo - pojawienie 
się wrogów. 

15.  Z  kłamstwa  wywodzi  się obmowa, z tworzenia podziałów - rozstanie z 
przyjaciółmi,  szorstkość  prowadzi  do słuchania nieprzyjemnych rzeczy, a 
bezsensowna mowa do braku poszanowania dla własnej mowy.

16.   Zawiść   niszczy   życzenia  zawistnego,  szkodliwa  intencja  rodzi 
przerażenie,  błędne poglądy prowadzą do szkodliwych poglądów, a pijaństwo 
wpędza umysł w chaos. 



17.  Nie  dawanie  przynosi  ubóstwo,  niewłaściwy  sposób  życia skutkuje 
oszukiwaniem,  arogancja  prowadzi  do  złej  linii [przekazu], a zazdrość 
powoduje szpetotę. 

18.  Gniew  powoduje niewłaściwe zabarwienie skóry, brak wątpliwości wobec 
słów  mędrców  prowadzi  do  głupoty. Głównym owocem [Poprzednio opisane 
owoce  to  skutki  jakich  doświadcza  się  w  świecie  ludzi stosownie do 
przyczyn.   Tutaj   wskazano  na  skutki  jakich  doświadcza  się  podczas 
wszystkich   niepomyślnych   odrodzeń]   tego  wszystkiego  są  negatywne 
odrodzenia wśród ludzi.

19.   Przeciwieństwem   dobrze   znanych  owoców  tych  negatywności  jest 
pojawianie się skutków spowodowanych przez wszystkie zalety. 

20. Pragnienie, nienawiść, niewiedza i działania powodowane przez nie - są 
negatywne.  Brak  pragnienia,  nienawiści i niewiedzy oraz działania jakie 
powoduje ich brak - są pozytywne. 

21. Z tego co negatywne, wywodzi się całe cierpienie i co się z tym wiąże, 
wszystkie   niepomyślne   odrodzenia.   Wszystkie  pomyślne  odrodzenia  i 
przyjemności wszystkich narodzin mają swe źródło w tym, co pozytywne. 

22.  Zaniechanie  wszystkich negatywności i zaangażowanie się w szlachetne 
działania ciałem, mową i umysłem - nosi nazwę trzech form praktyki. 

23.  Dzięki  praktyce  można  uniknąć stania się istotą piekielną, głodnym 
duchem  czy  zwierzęciem;  odradzając się jako człowiek czy bóg, realizuje 
się rozległe szczęście, pomyślność i panowanie. 

24.   Z   pomocą  koncentracji,  niezmierzoności  i  bezforemności,  można 
doświadczyć  błogości  Brahmy,  itp.  Na tym w skrócie polega praktyka dla 
wyższego statusu i jego owoców. 

25.  Zwycięzcy  przekazywali  nieuczonym naiwnym nauki określonego dobra w 
sposób głęboki, subtelny i budzący przestrach. 

26.  "Nie  ma  mnie",  "nie  będzie mnie", "nie mam", "nie będę miał" - to 
przeraża wszystkich naiwnych i zabija strach w mądrych. 

27.  Ten,  który  naucza  tylko  dlatego, by pomóc istotom, powiedział, że 
wszystkie one powstają z pojęcia "ja" i są otoczone koncepcją "moje". 

28.  "'Ja'  istnieje,  'moje'  istnieje"  -  to  [pojęcia] błędne w sensie 
ostatecznym, ponieważ oba nie zostały ugruntowane przez prawdziwą mądrość.

29. Mentalne i fizyczne skandhy powstają z koncepcji "ja", która w istocie 
jest fałszywa. Jak może być prawdziwe to co wyrosło z fałszywego ziarna? 

30.  Po  zobaczeniu,  że  skandhy  są nieprawdziwe, koncepcja "ja" zostaje 
porzucona, wskutek czego skandhy już więcej nie powstaną. 

31 - 32. Tak jak mówi się, że odbicie czyjejś twarzy w lustrze widzi się w 



zależności  od  lustra,  chociaż [twarz w nim] w istocie nie istnieje, tak 
też  koncepcja  "ja" istnieje w zależności od skandh, chociaż jest ona tak 
samo nierzeczywista jak odbicie czyjejś twarzy w lustrze.
 
33.  Tak  jak bez lustra nie sposób ujrzeć odbicia własnej twarzy, tak też 
ja nie istnieje bez polegania na skandhach.

34.  Kiedy  najwyższy  Ananda  osiągnął  [wgląd  w]  znaczenie powyższego, 
zrealizował oko Dharmy i odtąd nieprzerwanie nauczał tego mnichów. 

35.  Dopóki  błędnie pojmuje się "ja", dopóty błędnie pojmuje się skandhy. 
Dopóki  istnieje koncepcja "ja", jest też działanie, którego rezultatem są 
narodziny. 

36.  To  koło  cyklicznej egzystencji, wraz z tymi trzema ścieżkami, które 
wzajemnie  z siebie wynikają, nie mając początku, środka czy końca, obraca 
się jak "koło" [płonącej] pochodni. 

37. Ponieważ tego koła nie można osiągnąć z siebie, z czegoś innego, lub z 
obu   [tych   przyczyn]   na  raz,  w  przeszłości,  teraźniejszości  bądź 
przyszłości,  koncepcja  "ja"  zanika, a wraz z nią działanie i odrodzanie 
się.

38. W ten sposób, ktoś kto widzi w jaki sposób przyczyna i skutek powstają 
i  zostają  zniszczone,  nie  uważa  świata  za  prawdziwie istniejący czy 
nieistniejący. 

39.  Wskutek  tego  ten  kto  usłyszał  o  Dharmie, która niszczy wszelkie 
cierpienie,  ale nie zbadał jej [szczegółowo] i obawia się nieustraszonego 
stanu, drży z powodu niewiedzy. 

40.  To  że  wszyscy  ci  nie  znajdą  się  w  Nirwanie,  nie przeraża cię 
[hinajanisto],  dlaczego  więc  wyjaśniane tutaj ich nieistnienie powoduje 
twój lęk? 

41.  "W  wyzwoleniu  nie ma ego, ani skandh". Jeżeli w ten sposób zapewnia 
się o wyzwoleniu, to dlaczego nie podoba ci się usunięcie ego i skandh? 

42.  Jeżeli  Nirwana  jest  nie-rzeczą,  to  jak  może  zawierać  w  sobie 
rzeczowość?  Wygaśnięcie  błędnego  pojmowania  rzeczy i nie-rzeczy nosi 
nazwę Nirwany. 

43  -  44. Krótko mówiąc, pogląd nihilistyczny polega na tym, że działania 
nie  powodują  żadnych  owoców,  nie przynoszą zasługi i prowadzą do złego 
stanu. Uważamy, że jest to błędny pogląd. Natomiast pogląd eternalistyczny 
polega  na  tym,  że  działania  przynoszą  owoce;  powodujące  zasługę  i 
sprzyjające  powodują  [czyny]  szczęśliwe  odrodzenia.  Uważa  się  to za 
właściwy pogląd. 

45.  Ponieważ  "jest"  i  "nie  jest"  zostały  zniszczone  przez mądrość, 
istnieje  przejście poza zasługę i negatywność, co - jak powiada Doskonały 
- jest wyzwoleniem z negatywnych i pozytywnych odrodzeń. 



46.  Dzięki  ujrzeniu,  że  wytwarzanie  [Cierpienie  powstaje za sprawą 
koncepcji  własnej  natury,  a  ścieżka  powoduje  jego  ustanie] posiada 
przyczynę, wychodzi się poza nieistnienie; widząc, że ustnie ma przyczynę, 
nie utrzymuje się już dłużej [koncepcji] istnienia. 

47.  Poprzednio  powstałe i równocześnie powstałe [wobec skutku przyczyny] 
są  nie-przyczynami;  w  ten  sposób  w  istocie  nie  są one przyczynami, 
ponieważ  [wewnętrznie istniejące] powstawanie nie jest w ogóle znane: ani 
na poziomie konwencjonalnym, ani ostatecznym. 

48.  Kiedy  jest  to,  pojawia się tamto, tak jak wówczas gdy jest niskie, 
jest  też  wysokie.  Kiedy  powstaje to, powstaje też tamto, jak światło z 
płomienia. 

49.  Jeżeli jest wysokie, musi być też niskie; oba nie istnieją same przez 
się, tak jak bez płomienia nie powstaje światło. 

50.  Widząc  w  ten  sposób,  że  skutki powstają z przyczyn, [obserwator] 
upewnia  się,  iż  [wszystko] powstaje w ramach konwencji świata i odrzuca 
nihilizm. 

51.  Ten  kto  odrzuca [we wrodzony sposób istniejące przyczynę i skutek], 
nie rozwija [poglądu o] istnieniu, [dowodząc tym samym], że prawdziwe jest 
to  co  nie  powstaje  z  konwencji.  W  ten sposób ten, kto nie polega na 
dualizmie, osiąga wyzwolenie. 

52.  Kształt,  który widzi się z oddali, widać dokładniej z bliska. Jeżeli 
miraż jest wodą, dlaczego ci, którzy znajdują się bliżej nie widzą wody? 

53.  Ci,  którzy  znajdują  się w oddali, uważają ten świat za realny, ale 
będący się w jego pobliżu widzą, że podobnie jak miraż nie ma on znamion. 

54.  Tak  jak  miraż  przypomina  wodę, choć nie jest wodą i w istocie nie 
istnieje [jako woda], tak i skandhy przypominają ego, chociaż nie są nim i 
w istocie nie istnieją [jako ego]. 

55.  Myśląc,  że miraż jest wodą i udając się w jego kierunku, będziemy po 
prostu głupi, jeśli powstanie w nas domniemanie: "Ta woda nie istnieje". 

56. Ten, który wyobraża sobie, że podobny do mirażu świat istnieje lub nie 
istnieje,  jest  konsekwentnym  ignorantem. Ten kto żyje w niewiedzy - nie 
może się wyzwolić. 

57.   Nihilista   cierpi  z  powodu  złych  inkarnacji,  ale  eternalistom 
przypadają  w udziale szczęśliwe odrodzenia. Ten kto wie, co jest właściwe 
i prawdziwe, nie polega na dualizmie, przez co wyzwala się. 

58.  Jeżeli  za  sprawą  wiedzy  o tym co jest właściwe i prawdziwe, [ktoś 
taki]  nie  utrzymuje,  że  coś  istnieje bądź nie istnieje, wskutek czego 
[myślisz,   że]   on  wierzy  w  nieistnienie,  dlaczego  nie  miałby  być 
zwolennikiem istnienia? 



59.   Jeżeli   po   odrzuceniu   [własnej]   natury  przypadnie  mu  potem 
nieistnienie,  dlaczego  po  odrzuceniu  nieistnienia,  nie  przypadnie mu 
istnienie? 

60.  Ci, którzy polegają na oświeceniu, nie mają nihilistycznych poglądów, 
zachowań czy myśli. Jak więc można ich uważać za nihilistów? 

61.   Spytaj   ludzi   światowych,   Samkhjów,   Zwolenników  Sowy  [czyli 
waiśeszików]  i  nirgranathów, rzeczników osoby i skandh, czy proponują to 
co wychodzi poza "jest" i "nie jest"? 

62.  Dlatego  wiedz, że ambrozja nauk Buddów jest zwana głęboką, niezwykłą 
Dharmą, znacznie wykraczającą poza istnienie i nieistnienie. 

63.  Jak  ostatecznie  świat  może  istnieć  z naturą, która wykracza poza 
przeszłość,  teraźniejszość  i  przyszłość, która nie odchodzi gdy została 
zniszczona, nie przychodzi i nie zatrzymuje się nawet przez chwilę? 

64.   Skoro   w  rzeczywistości  nie  ma  przychodzenia,  odchodzenia  czy 
pozostawania,  jaka  ostatecznie  różnica  istnieje  pomiędzy  światem,  a 
Nirwaną? 

65.  Jeżeli  nie  ma pozostawania, nie ma też wytwarzania, ani zaniku. Jak 
więc ostatecznie mogą istnieć wytwarzanie, pozostawanie i zanik? 

66.  W  jaki  sposób  rzeczy  mogą  być  nie-chwilowe,  jeśli  zawsze  się 
zmieniają? Jeśli się nie zmieniają, to jak w istocie mogą się zmienić? 

67.  Czy  [rzeczy]  stają  się  chwilowe wskutek częściowej bądź chwilowej 
dezintegracji?  Ponieważ  nierówność  [Nie  widziano,  żeby zmieniła się 
tylko  część jakiejś rzeczy. Jeśli jakiś atom ulega całkowitej przemianie, 
to  również i wtedy nie można powiedzieć - jak twierdzą waiśeszikowie - że 
jest trwały, ale jego stany są nietrwałe] nie jest zrozumiana, nie sposób 
dowieść [istnienia] tej chwilowości.

68.  Jeżeli  jakaś  rzecz  przestaje istnieć wskutek chwilowości, to jak w 
ogóle  cokolwiek  może  się zestarzeć? Jeśli jakaś rzecz przez swą stałość 
jest nie-chwilowa, to jak w ogóle cokolwiek może się zestarzeć? 

69.  Ponieważ  każdy  moment  czasowy kończy się, musi posiadać początek i 
środek.  Ta  potrójna  natura  momentu  czasowego oznacza, że świat nigdy, 
nawet przez chwilę, nie zatrzymuje się. 

70.  Również  początek,  środek  i koniec można zanalizować tak jak moment 
czasowy.  Dlatego początek, środek i koniec nie [powstały] z siebie, ani z 
czegokolwiek innego. 

71. Z powodu posiadania wielu części, "jedno" nie istnieje, nie ma niczego 
co  nie miałoby części. Ponadto, bez "jednego" nie istnieje też "wiele", a 
bez istnienia nie ma nieistnienia. 



72.  Jeżeli  wskutek  zniszczenia  lub  [jego] antidotum, coś istniejącego 
przestanie  istnieć,  to  jak  bez  [czegoś]  istniejącego  może  dojść do 
zniszczenia lub [jego] antidotum? 

73.  Świat nie może ostatecznie zniknąć wskutek Nirwany. Pytany, czy świat 
ma kres, Zwycięzca zachował milczenie. 

74.  Ponieważ nie nauczał tej głębokiej Dharmy światowych istot, które nie 
były odpowiednimi naczyniami, dlatego mądrzy nazywają go wszechwiedzącym. 

75.  W  ten  sposób  widzący rzeczywistość doskonali Buddowie przekazywali 
naukę  o określonym dobru, która jest głęboka, trudna do zrozumienia i nie 
posiadająca  podstawy.  To,  że  nie  posiada  podstawy oznacza, że nie 
dostarcza  podstawy  dla  koncepcji  mówiącej, że rzeczy istnieją w sposób 
wrodzony, czyli nie posiadają własnej natury. 

76.  Nieinteligentne  istoty same siebie doprowadzają do zguby. Przerażone 
tą nie posiadającą podstawy Dharmą, znajdując zadowolenie w podstawie, nie 
wychodząc poza istnienie i nieistnienie. 

77.  Obawiający  się  tego nieustraszonego miejsca pobytu, zgubieni, gubią 
innych. O królu, działaj w taki sposób, żeby zgubieni nie zgubili ciebie. 

78.  O  królu,  żebyś  nie  został  zgubiony,  z  pomocą  pism wyjaśnię ci 
ponadświatowy  sposób  zachowania,  rzeczywistość,  która  nie  polega  na 
dualizmie. 

79.  W  tej  głębi,  która  wyzwala i znajduje się poza tym co pozytywne i 
negatywne,  nie  zasmakowali ci, którzy obawiają się braku podstawy, inni, 
tirthikowie [nie buddyści], a nawet my sami. 

80.   Osoba   nie   jest  ziemią,  wodą,  ogniem,  wiatrem,  przestrzenią, 
świadomością, ani wszystkim na raz. Czy poza nimi jest jakaś inna osoba?

81.  Tak  jak  osoba nie jest czymś ostatecznym, ale stanowi zbiór sześciu 
składników, tak i każdy z nich jest złożony, a nie ostateczny. 

82.  Skandhy  nie  są ego, nie ma ich też wewnątrz ego; ego nie istnieje w 
skandhach,  ani  też  bez  nich.  Ego  nie jest zmieszane ze skandhami jak 
płomień  i paliwo. Skandh i ego nie można nie przedstawić jako jedności 
bądź  wielości,  ponieważ wszystkie zjawiska są albo jednym albo wieloma. 
Jak więc ego w ogóle może istnieć? 

83.  Trzy  elementy  Ziemia,  ogień  i  wiatr  lub: spoistość, ciepło i 
ruchliwość  nie  są  ziemią,  nie  ma też ich wewnątrz ziemi; ziemia nie 
istnieje  w  trzech elementach, ani też bez nich. Skoro ma to zastosowanie 
do każdego elementu, to - podobnie jak ego - są one fałszywe. 

84.  Ziemia,  woda,  ogień i wiatr nie istnieją w sposób samoistny. Jeżeli 
brakuje  dowolnych trzech [elementów], czwarty nie może sam istnieć. Jeśli 
brak jednego z nich, nie ma też trzech pozostałych. 



85.  Kiedy  brak  trzech  [elementów], jeden nie istnieje, a jeśli brakuje 
jednego,  trzy [pozostałe] nie istnieją. Dlatego żaden element sam w sobie 
nie istnieje. W jaki sposób zatem mogą one wytworzyć cokolwiek złożonego? 

86.  W  przeciwnym  wypadku,  jeśli każdy z nich istniałby sam w sobie, to 
dlaczego  bez  paliwa nie miałoby być ognia? W podobny sposób dlaczego bez 
ruchliwości, twardości czy spoistości nie ma wody, wiatru czy ziemi? 

87.  Jeżeli [odpowiada się, że] dobrze wiadomo, iż ogień [nie istnieje bez 
paliwa, lecz trzy pozostałe elementy istnieją niezależnie od siebie], to w 
jaki sposób twoje trzy istnieją same z siebie bez innych? Niemożliwe jest, 
żeby te trzy nie pozostawały w zgodzie ze współzależnym powstawaniem. 

88.  W jaki sposób samoistne [elementy] mogą być zależne od czegoś innego? 
W jaki sposób niesamoistne [elementy] mogą zależeć od czegoś innego? 

89.  Jeżeli natomiast [elementy] nie istnieją w sposób samoistny, to jeśli 
jeden  z nich jest obecny, trzy pozostałe są również obecne; wówczas jeśli 
nie  są z sobą zmieszane, to nie znajdują się w jednym miejscu, a jeśli są 
zmieszane - przestają być odrębnymi bytami. 

90. Elementy nie istnieją jako odrębne w sobie byty, jak więc mogą istnieć 
ich własne indywidualne cechy? To co nie istnieje w sposób niezależny, nie 
może  dominować;  Mówi  się, że potencjalności czterech elementów są we 
wszystkim  obecne;  przewaga  jednego  elementu  nad  innymi określa to co 
zamanifestowane. to co odróżnia elementy, jest uważane za konwencjonalne. 

91  -  92. Tę metodę odparcia [błędnych poglądów] można również zastosować 
do  kolorów,  smaków,  zapachów  i  przedmiotów dotyku, oka, świadomości i 
formy,  niewiedzy,  działania  i  narodzin,  sprawcy, obiektu, działania i 
liczby,  własności,  przyczyny, skutku i czasu, krótkiego, długiego, itd., 
jak również do nazwy oraz noszącego tę nazwę. 

93.  Ujarzmiciel  [negatywności  czyli Budda] powiedział, że ziemia, woda, 
ogień  i  wiatr, długi i krótki, subtelny i niesubtelny, szlachetny, itd., 
zanikają w świadomości [rzeczywistości]. 

94.  Sfery  ziemi,  wody, ognia i wiatru nie pojawiają się tej nie dającej 
się udowodnić świadomości, która całkowicie włada tym co nieograniczone. 

95.   Tutaj   długi   i  krótki,  subtelny  i  niesubtelny,  szlachetny  i 
nieszlachetny oraz nazwy i formy - wszystkie przestają istnieć. 

96.   To   co   nie   było  znane,  zostaje  poznane  w  świadomości  jako 
[rzeczywistość] wszystkiego co pojawiło się przedtem, przez co te zjawiska 
zanikną później w świadomości. 

97.  Wszystkie te związane z istotami zjawiska rozumie się jako paliwo dla 
ognia świadomości; zostają one strawione po spaleniu w świetle prawdziwego 
rozróżnienia. 

98.   Rzeczywistość  zostaje  później  sprawdzona  w  tym,  co  poprzednio 



przypisywała  [jej]  niewiedza. Jeżeli nie sposób znaleźć żadnego bytu, to 
jak może istnieć niebyt? 

99.  Ponieważ zjawiska formy są wyłącznie nazwami, przestrzeń również jest 
tylko  nazwą.  Jak  mogą  istnieć  formy  bez elementów? Stąd nawet "tylko 
nazwa" nie istnieje. 

100.  Zważywszy  na  to,  że  uczucia,  zróżnicowanie, kształtujące siły i 
świadomość przypominają elementy i ego, dlatego sześć składników Są to: 
ziemia, woda, ogień, powietrze, przestrzeń i świadomość, którym przypisuje 
się bycie ego. nie posiada tożsamości. 

Rozdział Drugi 
PRZEPLATAJĄCE  SIĘ  WYJAŚNIENIA  DOKŁADNIE  OKREŚLONEGO  DOBRA I 
WYSOKIEGO STATUSU 

101.  Jak niczego nie sposób znaleźć w rozerwanym na części bananowcu, tak 
samo rzecz ma się z osobą, która została podzielona na [sześć] składników. 

102.  Dlatego  Zwycięzcy mówili: "wszystkie zjawiska nie posiadają własnej 
tożsamości".  Skoro  tak się rzeczy mają, to musisz zaakceptować, że żaden 
spośród sześciu składników nie posiada [własnej] tożsamości. 

103.  W  ten  sposób  ani  ego, ani nie-ego nie są uważane za rzeczywiste. 
Dlatego Wielki Ujarzmiciel odrzucił poglądy o ego i nie-ego. 

104.  Ujarzmiciel  stwierdził, że widoki, dźwięki, itd., nie są prawdziwe, 
ani  fałszywe. Jeśli z czegoś powstaje przeciwieństwo, to obie te sytuacje 
w  istocie  nie  istnieją.  Dowiedziono  już,  że  rzeczy  i prawdy nie 
istnieją  w  sposób  wrodzony,  i  -  co  się z tym wiąże - nie ma również 
istniejących  w  sposób  wrodzony  nie-rzeczy i fałszy, ponieważ te drugie 
istnieją wyłącznie w związku z tymi pierwszymi. 

105.  Świat  ten  więc  ostatecznie  znajduje  się  poza prawdą i fałszem. 
Dlatego  [Ujarzmiciel]  nie  twierdził,  że on naprawdę istnieje, bądź nie 
istnieje. 

106.  [Wiedząc,  że]  na wszelkie możliwe sposoby one nie istnieją, to jak 
Wszechwiedzący  mógłby powiedzieć, iż mają one ograniczenia bądź nie, albo 
zarazem mają i nie mają [ograniczeń], lub też ani mają, ani ich nie mają. 

107.  "Niezliczeni  Buddowie  pojawili się, pojawią się i są obecni teraz; 
istnieją  dziesiątki  milionów  czujących  istot, ale Buddowie są obecni w 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

108.  Wygaśnięcie  świata  w  trzech  czasach  nie spowoduje jego wzrostu; 
dlaczego  więc Wszechwiedzący nie mówi o granicach świata?" Ktoś mógłby 
się  tutaj  sprzeciwić  i  powiedzieć: "Niezliczeni Buddowie uskuteczniają 
wyzwolenie  nawet większej ilości czujących istot. Ponieważ nie ma żadnych 
nowych   czujących  istot,  dlatego  z  czasem  wszystkie  powinny  zostać 
wyzwolone.  Ponieważ  oczywiście  takie  wyzwalanie  czy  też  wygaśnięcie 



światowych  istot nie zwiększa ich ilości, świat musi w końcu znaleźć swój 
kres. Dlaczego więc Budda milczał, kiedy pytano go o kres świata?" 

109.  To  co  jest  tajemne  dla  zwykłej  istoty,  jest  głęboką  Dharmą, 
iluzoryczną naturą świata, ambrozją nauk Buddy. 

110  -  111.  Tak  jak  można  zobaczyć powstawanie i rozpad iluzorycznego 
słonia,  chociaż powstawanie i rozpad naprawdę nie istnieją, tak też można 
dostrzec  powstawanie i rozpad iluzorycznego świata, chociaż powstawanie i 
rozpad ostatecznie nie istnieją. 

112  -  113.  Tak  jak  iluzoryczny, ale oszałamiający świadomość słoń nie 
pojawia  się  znikąd,  nie  zostaje  naprawdę  i nie odchodzi, tak też ten 
oszałamiający  świadomość  świat  złudzenia  nie  pojawia  się znikąd, nie 
zostaje naprawdę i nie odchodzi. 

114.  Wskutek  tego  jego  natura  znajduje się poza czasem. Jaki, inny od 
konwencji,  świat  jest  tam  faktycznie  obecny, świat, o którym można by 
powiedzieć, że "jest" lub "nie jest"? 

115.  To  dlatego  Budda  przez  cały  czas milczał, kiedy rzecz dotyczyła 
poczwórnego  formatu: ograniczony, nieograniczony, zarazem ograniczony jak 
i  nieograniczony,  oraz  ani  ograniczony ani nieograniczony. Pierwszą 
skrajność  świata  jako  posiadającego  granice  głoszą  nihiliści, którzy 
powiadają, że ego znajduje kres w tym życiu i nie przechodzi do następnego 
życia.  Drugą  skrajność  świata  jako  nie  posiadającego  granic  głoszą 
samkhjowie,   którzy   powiadają,  że  ego  przechodzi  z  tego  życia  do 
następnego.  Trzecią skrajność świata jako zarówno posiadającego jak i nie 
posiadającego granic głoszą dżajnowie, którzy powiadają, że stany ego mają 
granice,  lecz  natura  ego  jest nieograniczona. Czwartą skrajność świata 
jako    ani   posiadającego   ani   nie   posiadającego   granic,   głoszą 
przedstawiciele  buddyjskiej  szkoły  pudgalawada,  którzy  utrzymują,  że 
całkowicie  niemożliwe  do  przewidzenia  jako  to, czy prawdziwe ego jest 
trwałe czy nietrwałe. 

116  -  117.  Kiedy  ciało, które - jako obiekt zmysłów - jest nieczyste i 
niesubtelne,  nie  zatrzymuje się w umyśle [jako nieczyste], chociaż przez 
cały  czas  jest  widoczne, to w jaki wówczas sposób ta Dharma, która jest 
najsubtelniejsza, głęboka, która nie posiada podstawy i nie przejawia się, 
może się bez trudu pojawić umysłowi? 

118.   Rozumiejąc,   że  ta  Dharma  jest  ponadto  głęboka  i  trudna  do 
zrozumienia, Budda, Ujarzmiciel, zrezygnował z jej nauczania. 

119.  Ta  Dharma,  błędnie  zrozumiana, niszczy niemądrych, Niemądry to 
ktoś  kto  akceptuje  pustkę,  ale  uważa ją za nicość. ponieważ [wskutek 
tego] ugrzęzną w brudach nihilistycznych poglądów. 

120. Co więcej, głupiec, który wyobraża sobie, że jest mędrcem, To ktoś 
kto  uważa, że pustka oznacza odrzucenie przyczyny i skutku, wskutek czego 
odrzuca  pustkę. doprowadza swą naturę do zguby przez odrzucenie [pustki] 
i z powodu swego błędnego rozumienia wpada do przerażającego piekła. 



121  - 122. Tak jak wskutek niewłaściwego odżywiania można się doprowadzić 
do  zguby, a dzięki prawidłowemu odżywianiu osiągnąć długie życie, uwolnić 
się od chorób, zyskać siłę i zadowolenie, tak też niewłaściwym rozumieniem 
można  się  doprowadzić  do  zguby,  można  też jednak z pomocą właściwego 
zrozumienia osiągnąć błogość i całkowite oświecenie. 

123. Dlatego po porzuceniu wszystkich nihilistycznych poglądów dotyczących 
pustki,   dołóż   wszelkich   starań,  aby  we  właściwy  sposób  osiągnąć 
zrozumienie w celu osiągnięcia wszystkich swoich celów. 

124.  Jeżeli  ta  nauka  nie  zostanie  prawdziwie zrozumiana, zatriumfuje 
koncepcja "ja", wskutek czego pojawią się pozytywne i negatywne działania, 
co z kolei spowoduje pomyślne i niepomyślne odrodzenia. 

125.  Dopóki  nauka,  która  niszczy  błędną  koncepcję  "ja" nie zostanie 
poznana, zawsze dbaj o praktykę dawania, etyki i cierpliwości. 

126.  Królowi,  który  wykonuje  działania ze wstępną, pośrednią i końcową 
praktykę, nic złego się nie stanie teraz, ani w przyszłości. 

127.  Wraz  z  praktyką  pojawi  się sława i szczęście; nie doświadczy się 
strachu,  ani  teraz,  ani w godzinę śmierci. W następnym życiu rozkwitnie 
szczęście; dlatego zawsze praktykuj. 

128.   Praktyka  to  najlepsza  polityka;  to  dzięki  niej  świat  osiąga 
zadowolenie. Ani teraz, ani w przyszłości nie zostanie się oszukanym przez 
zadowolony świat. 

129.   Świat   wyraża   swe   niezadowolenie   polityką  niepraktykowania; 
niezadowolenie  świata  nie  przyniesie  ci  zadowolenia  ani teraz, ani w 
przyszłości. 

130.  W jaki sposób ci, którzy posiadają niewłaściwe rozumienie i znajdują 
się  na ścieżce wiodącej do negatywnych odrodzeń, nieszczęśnicy całkowicie 
pochłonięci   wprowadzaniem  w  błąd  innych,  mający  błędne  cele,  mogą 
zrozumieć to co posiada znaczenie? 

131.   Jak   ktoś  kto  jest  pochłonięty  oszukiwaniem  innych  może  być 
politykiem? Postępując w ten sposób będzie oszukiwany w tysiącach żywotów. 

132.  Ten  kto poszukuje niełaski dla wroga, powinien pominąć jego błędy i 
dostrzec  jego  zalety.  Pomoże w ten sposób sobie i sprowadzi niełaskę na 
wroga. 

133.  Poprzez  dawanie,  przyjemną  mowę, celowe zachowanie i harmonię, 
Przyjemna   mowa  oznacza  konwersację  opartą  na  wysokim  statusie  i 
określonym  dobru.  "Celowe  zachowanie"  to skłonienie innych do praktyki 
tego,  co jest użyteczne. "Harmonia" to osobiste praktykowanie tego, czego 
naucza  się  innych.  powinieneś  zgromadzić  to  co  religijne  i  to co 
światowe. 



134. Tak jak prawdziwe słowa królów same w sobie rodzą silne zaufanie, tak 
też fałszywe słowa są najlepszym sposobem spowodowania nieufności. 

135.  To  co  nie  jest  kłamliwe, jest prawdą, a nie tworem umysłu. To co 
innym  służy  wyłączną  pomocą,  jest  prawdą; przeciwieństwem jest fałsz, 
ponieważ niczemu nie pomaga. 

136. Tak jak wspaniała dobroczynność skrywa błędy królów, tak też skąpstwo 
niszczy całe ich bogactwo. 

137.  W  spokoju  istnieje głębia, z której powstaje najwyższy szacunek. Z 
szacunku wywodzi się władza i panowanie; dlatego zachowaj spokój. 

138.  Z  mądrości  powstaje  niezachwiany  umysł. Nie polegając na innych, 
dochowując wierności i nie oszukując, całkowicie oddaj się mądrości. 

139.  Władcę ludzi posiadającego cztery rodzaje dobroci - prawdę, dawanie, 
spokój  i  mądrość  - wychwalają bogowie i ludzie, jako że same w sobie są 
one czterema dobrymi praktykami. 

140.  Zawsze  zwiększa  się  mądrość  i  praktyka  kogoś,  kto  dotrzymuje 
towarzystwa  tym,  których  mowa jest zbawienna, którzy są czyści, mądrzy, 
współczujący i nieskalani. 

141.  Usłużni mówcy są rzadkością, jeszcze rzadsi są słuchacze, ciągle też 
brakuje słów, które, chociaż nieprzyjemne, natychmiast pomagają. 

142. Dlatego po zrozumieniu, że nieprzyjemne jest pomocne, działaj szybko, 
jak chory przyjmujący lek wymiotny od kogoś kto ma kochającą naturę. 

143.  Zawsze  mając  na  względzie  to,  że  życie,  zdrowie i własność są 
nietrwałe, dokonasz intensywnego wysiłku, aby po prostu dopełnić praktyki. 

144.  Widząc,  że  śmierć  jest pewna, że po śmierci będzie się cierpieć z 
powodu  negatywności,  nie  powinieneś  ich  popełniać, chociaż mogą dawać 
przemijającą przyjemność. 

145. Czasami [już w tym życiu] doświadcza się czegoś strasznego, a czasami 
nie;  Jeżeli  ktoś  pociesza  się  tym,  [że  teraz nie doświadcza jeszcze 
skutków  swych  czynów],  to  dlaczego  nie  obawia  się czegoś innego? 
Dlaczego  pojawia  się  strach  przed  nie popełnionymi działaniami, kiedy 
widoczne są ich skutki? 

146.  Oszałamianie  się  [alkoholem i dragami] prowadzi do pogardy świata, 
marnuje  się  zdrowie,  doprowadza  do zguby swoje sprawy. Stany złudzenia 
powodują niewłaściwe działania - dlatego nigdy się nie odurzaj.

147.  Hazard  powoduje skąpstwo, nieporozumienia, nienawiść, szachrajstwo, 
oszukiwanie,  dzikość,  kłamstwa,  bezsensowną  i  szorstką mowę - dlatego 
nigdy nie zajmuj się hazardem. 

148.  Żądza  wobec  kobiety pochodzi głównie z myślenia, że jej ciało jest 



czyste. Jednak w kobiecym ciele nie ma nic czystego. 

149.  Usta  to  naczynie, które wypełnia cuchnąca ślina i brud kryjący się 
między zębami; w nosie są płyny, smarki i śluz, oczy to brud i łzy. 

150.  Ciało  to  naczynie  wypełnione  ekskrementami,  moczem,  płucami  i 
wątrobą;  ten kto posiada nieczyste widzenie i nie postrzega kobiety w ten 
sposób - pożąda jej ciała. 

151.  Tak  jak  niektórzy głupcy pragną ozdobnego garnka z brudem, tak też 
żyjący w niewiedzy ignorant i człowiek światowy pożądają kobiet. 

152.  Jeżeli  świat  jest  silnie  przywiązany do wstrętnego, obrzydliwego 
ciała,  które  powinno  spowodować  utratę  przywiązania,  to  jak może to 
prowadzić do uwolnienia się od pożądania? 

153.  Tak  jak  świnie  bardzo  tęsknią  za  źródłem ekskrementów, moczu i 
wymiotów,  tak i pożądliwi kierują swą żądzę do źródła ekskrementów, moczu 
i wymiotów. 

154.  To  brudne  miasto  ciała  z dziurami wystawionymi na elementy, jest 
przez głupie osoby nazywane obiektem przyjemności. 

155.  Jeżeli  raz  zobaczyłeś  brud ekskrementu, moczu itd., to jak możesz 
czuć pociąg do ciała, które się zeń składa? 

156.  Dlaczego  miałbyś  pożądliwie  pragnąć tego w czym dostrzegasz formę 
brudu,  wytworzoną  z ziarna, którego esencją jest brud, mieszanina krwi i 
spermy? 

157.  Ten kto leży na ohydnej masie, pokrytej skórą wilgotną od płynów, po 
prostu leży na czubku kobiecego pęcherza. 

158.  Jeżeli  wszystkie  ciała kobiece są ohydne, bez względu na to czy są 
piękne  czy brzydkie, stare czy młode, to czemu należy przypisać powstanie 
żądzy?

159. Podobnie jak pożądanie brudu nie jest odpowiednie, chociaż posiada on 
dobry  kolor  i  kształt  w  całej swej świeżości, tak samo rzecz się ma z 
kobiecym ciałem. 

160.  Jak  się  to  dzieje, że natura tych obrzydliwych zwłok, zgniła masa 
pokryta  z  zewnątrz  skórą,  nie  jest widoczna, skoro wygląda tak bardzo 
przerażająco? 

161.  "Skóra nie jest cuchnąca, jest jakby płaszczem". Jak może być czysta 
jeśli skrywa masę brudu? 

162.  Chociaż  wazon  może  wyglądać  pięknie z zewnątrz, pomstuje się na 
niego,  gdy  wypełnia  go brud. Dlaczego jednak nie pomstuje się na ciało, 
które z natury jest cuchnące? 



163.  Jeżeli pomstujesz na brud, dlaczego nie narzekasz na to ciało, które 
kala czyste kadzidła, girlandy, pożywienie i napoje? 

164.  Jeżeli  pomstuje  się na własne lub cudze brudy moralne, to dlaczego 
sprzeciwu nie budzą własne i cudze brudy cielesne? 

165.  Skoro  twoje  ciało  jest  tak  brudne  jak  ciało kobiety, czyż nie 
powinieneś zaniechać pożądania ego własnego i innych? 

166.  Jeżeli  sam  oczyszczasz  to  ciało, sączące się z dziewięciu ran 
Dziewięć cielesnych otworów to: oczy, uszy, nos, usta, genitalia i odbyt. 
i  nadal  nie uważasz je za brudne, jaki pożytek wyniesiesz z najgłębszych 
pouczeń? 

167.  O  jakże bezwstydny jest każdy kto układa wiersze stosując metafory, 
które uwznioślają to ciało! O jakże głupi! Jak żenujący w obliczu mędrców!

168. Czujące istoty, które przesłania ciemność niewiedzy, kłócą się z sobą 
o to czego pragną, jak psy wyszarpujące sobie odrobinę brudu. 

169.  Kiedy  draśnie  się ranę, można w tym znaleźć przyjemność, ale wciąż 
bardziej   przyjemne   jest  nie  posiadanie  żadnych  ran.  W  światowych 
pragnieniach  można znaleźć przyjemność, lecz większą przyjemność daje nie 
posiadanie pragnień.
 
170.  Jeżeli  przeanalizujesz to w ten sposób, to nawet jeśli nie uwolnisz 
się  od  pragnień,  to  ponieważ  twoje  pragnienia  się  zmniejszyły, nie 
będziesz już czuł pożądania w stosunku do kobiet. 

171.  Polowanie  na zwierzęta stanowi nie kończącą się przyczynę krótkiego 
życia, cierpienia i piekła; dlatego powstrzymaj się od zabijania. 

172.  Zły jak wąż z zatrutymi kłami, z ciałem poplamionym brudem, jest ten 
kto budzi przerażenie w napotkanych cielesnych istotach. 

173.  Tak  jak rolnicy cieszą się, widząc zbierające się chmury deszczowe, 
tak też ten kto zadowala napotkane cielesne istoty, jest dobry. 

174  -  175. W ten właśnie sposób zawsze stosuj zasady praktyki, a nie te, 
które się im sprzeciwiają. 

Jeżeli   ty   i  świat  pragniecie  osiągnąć  najwyższe  oświecenie,  jego 
korzeniami są: altruistyczna aspiracja do oświecenia, współczucie stabilne 
jak  Meru,  król  gór,  które  dociera  do  wszystkich  części świata oraz 
mądrość, która nie polega na dualizmie. 

176. O wielki królu, posłuchaj jak twoje ciało zostanie wyposażone w dwa i 
trzydzieści znamiona wielkiej istoty. 

177.  Dzięki właściwemu poszanowaniu dla relikwiarzy, Tutaj relikwiarze 
oznaczają  rzeczywistych  Buddów.  świątobliwych  istot,  zwierzchności i 
starszych,  staniesz  się  Władcą  Wszechświata,  a na twoich przepięknych 



rękach i stopach pojawi się znak kół [Dharmy]. 

178.  O  królu,  jeżeli  zawsze  będziesz ściśle przestrzegał związanych z 
praktyką ślubowań, staniesz się Bodhisattwą o bardzo płaskich stopach.

179.  Dzięki  darom  i  łagodnej  mowie, celowemu, zgodnemu i harmonijnemu 
zachowaniu,  narodzisz  się  z  dłońmi  o przepięknych palcach połączonych 
[świetlnymi] błonami. 

180.  Dzięki  obfitemu  rozdawaniu najlepszego jedzenia i picia, otrzymasz 
przepiękne  i  miękkie  ręce i stopy; twoje dłonie, stopy, kości łopatki i 
kark  szyi  będą  szerokie, wskutek czego będziesz miał duże ciało, a tych 
siedem rejonów będzie szerokich. 

181.  Jeżeli nikomu nie będziesz szkodził i uwolnisz skazanych, osiągniesz 
piękne,  proste, duże i bardzo wysokie ciało o długich palcach i szerokich 
tyłach pięt. 

182. Dzięki sprzyjaniu praktykom, które ślubowałeś wykonywać, kolor twojej 
skóry  zyska  na  znakomitości,  twoje kostki nie będą wydatne, a włosy na 
ciele będą rosnąć do góry. 

183.  Dzięki  gorliwemu  poznawaniu  wiedzy,  sztuk, itd., a także wskutek 
dzielenia   się  z  innymi  swoim  poznaniem,  otrzymasz  łydki  antylopy, 
inteligentny umysł i wielką mądrość. 

184.  Jeżeli  inni  szukają  twojego  bogactwa  i  posiadłości,  to dzięki 
dyscyplinie  natychmiastowego  dawania  otrzymasz szerokie ręce, przyjemną 
powierzchowność i staniesz się przywódcą świata. 

185.  Dzięki  pogodzeniu  zwaśnionych  przyjaciół,  twój wspaniały tajemny 
organ wycofa się do wewnątrz.

186. Dzięki dawaniu dobrych domów i miłych, wygodnych dywanów, twoja skóra 
będzie bardzo miękka jak nieskazitelnie czyste złoto. 

187.  Dzięki  dawaniu  najwyższej  władzy  [czyli  królestw]  i właściwemu 
naśladowaniu   nauczyciela,  zostaniesz  obdarzony  wszystkimi  włosami  i 
kręgiem włosów pomiędzy brwiami. 

188.  Dzięki  łagodnej  i ujmującej mowie, jak również dzięki wpływaniu na 
dobrą mowę [innych], osiągniesz zakrzywione ramiona i podobną do lwa górną 
połowę ciała. 

189.  Jeżeli  opiekujesz  się chorymi i leczysz ich, będziesz miał szeroką 
pierś, żył w naturalny sposób i wszystko będzie ci smakować najlepiej. 

190.  Dzięki  inicjowaniu  działań harmonizujących z praktyką, na szczycie 
twojej  głowy  zarysuje  się wypukłość, a [twoje ciało] będzie symetryczne 
jak drzewo bananowca. 

191. Dzięki mówieniu przez lata prawdziwych i miękkich słów, twój język, o 



panie ludzi, będzie długi, a twój głos będzie głosem Brahmy.

192.  Dzięki mówieniu słów prawdy, twoje policzki - zawsze i we wszystkich 
czasach jak policzki lwa - będą twarde i wspaniałe. 

193.  Dzięki okazywaniu wielkiego szacunku, służeniu innym i robieniu tego 
co należy, twoje zęby będą lśnić, bardzo białe i równe.

194.  Dzięki  długotrwałej  prawdomówności  i  mowie,  która  nie  stosuje 
podziałów, będziesz miał czterdzieści zębów, ustawionych równo w rzędzie. 

195. Dzięki patrzeniu na rzeczy z miłością i bez pożądania, nienawiści czy 
złudzenia, twoje oczy będą jasne i niebieskie, z rzęsami jak u byka. 

196.  W ten sposób można w skrócie przedstawić te dwa i trzydzieści oznaki 
wielkiego lwa istot, wraz z ich przyczynami. 

197.  Osiem  mniejszych  znamion powstaje z harmonijnej przyczyny miłości; 
Obawiając się, żeby ten tekst nie był zbyt długi, nie będę go wyjaśniał, o 
królu. 

198.  Uważa  się,  że  posiadają  je  wszyscy  Władcy  Wszechświata,  lecz 
czystości,  blasku i piękna ich ciała, nie można nawet próbować porównać z 
tymi jakie posiada Budda. 

199.  Mówi się, że wszystkie większe i mniejsze oznaki Władcy Wszechświata 
powstają z pojedynczego aktu ufności w Króla Ujarzmicieli. 

200. Jednak zasługa nagromadzona jednoupunktowionym umysłem przez sto razy 
dziesięć  milionów  eonów  nie  jest w stanie wytworzyć nawet jednego poru 
skóry  Buddy. Jak jasność słońc przypomina nieco blask świetlików, tak też 
znamiona Buddy nieco przypominają te, które posiada Władca Wszechświata. 

Rozdział Trzeci 
NAGROMADZENIA DLA OŚWIECENIA 

201.   Usłysz,  o  wielki  królu,  jak  wielkie  pisma  mahajany  mówią  o 
powstawaniu znamion Buddy z niepojętej zasługi. 

202.   Zasługa,   która   stwarza   wszystkich  śrawaków,  nie-śrawaków  i 
pratjekabuddów  oraz całą zasługę przemijającego świata, jest niezmierzona 
jak sam wszechświat. 

203.  Dzięki  takiej zasłudze, powiększonej dziesięć razy osiąga się jeden 
por ciała Buddy. W ten sam sposób powstają wszystkie pory ciała Buddy. 

204.  Dzięki  stukrotnemu  powiększeniu  zasługi, która wytwarza wszystkie 
pory ciała Buddy, osiąga się jedno pomyślne, mniejsze znamienie. 

205.   O  królu,  tyle  zasługi  ile  potrzeba  dla  jednego,  pomyślnego, 
mniejszego znamienia, potrzeba dla każdego z osiemdziesięciu znamion. 



206.  Dzięki  stokrotnemu zwiększeniu nagromadzenia zasługi, które pozwala 
na osiągnięcie osiemdziesięciu pomyślnych, mniejszych znamion, pojawia się 
jedna większa oznaka wielkiej istoty. 

207.   Dzięki   tysiąckrotnemu   zwiększeniu  obszernej  zasługi,  będącej 
przyczyną  osiągnięcia  trzydziestu mniejszych znamion, powstaje skarbnica 
włosów  [czyli krąg włosów pomiędzy brwiami] podobna do wschodu księżyca w 
pełni. 

208.   Dzięki   stutysiąckrotnemu   zwiększeniu   zasługi   potrzebnej  na 
osiągnięcie  skarbnicy  włosów,  powstaje wybrzuszenie na szczycie głowy o 
niewidocznym [rozmiarze]. 

[Dzięki  zwiększeniu  o  milion razy powiększonej sto tysięcy razy zasługi 
potrzebnej  do  osiągnięcia  skarbnicy  włosów,  pojawia  się wspaniałość, 
nadająca    właściwą   eufonię   mowie   Buddy   i   jej   sześćdziesięciu 
właściwościom.] 

209  -  210. Chociaż taka zasługa jest niezmierzona, ponieważ mówi się, że 
zwięzłość  posiada  miarę,  a to wszystko dziesięć razy przewyższa zasługę 
świata,  to  jeśli  już  przyczyny  Nirmanakaji  Buddy są niezmierzone jak 
[przyczyny] świata, to jak można zmierzyć przyczyny Dharmakaji? 

211.  Jeżeli  przyczyny  wszystkich rzeczy są niewielkie, chociaż powodują 
szeroko  rozgałęzione  skutki, myśl, że niezmierzone przyczyny Stanu Buddy 
posiadają możliwe do zmierzenia skutki, musi zostać wyeliminowana. 

212.  Nirmanakaja  Buddy powstaje z nagromadzenia zasługi, a Dharmakaja, o 
królu, powstaje, mówiąc pokrótce, z nagromadzenia mądrości. 

213.  W  ten sposób te dwa nagromadzenia powodują osiągnięcie Stanu Buddy. 
Krótko mówiąc, zawsze polegaj na zasłudze i mądrości. 

214.  Nie  bądź  opieszały,  jeśli  chodzi  o  to [nagromadzenie] zasługi, 
[pozwalające na] osiągnięcie oświecenia, ponieważ rozumowanie i pisma mogą 
odświeżyć własny umysł. 

215.  Tak  jak  ziemia,  woda,  ogień  i wiatr są we wszystkich kierunkach 
nieograniczone, tak i cierpienie czujących istot nie zna granic. 

216.  Dzięki  swemu współczuciu Bodhisattwowie wyprowadzają te niezliczone 
czujące istoty poza cierpienie i ugruntowują je wyraźnie w Stanie Buddy. 

217  - 218. Bez względu na to czy ten kto pozostaje nieugięty, śpi czy nie 
śpi,  po  dogłębnym  przyjęciu na siebie [ślubowania współczucia], mimo iż 
może  stać się niesumienny, zawsze gromadzi zasługę tak nieograniczoną jak 
wszystkie  czujące  istoty,  ponieważ  ich ilość nie zna granic. Wiedz, że 
skoro  [przyczyny] są nieograniczone, to nietrudno osiągnąć nieograniczony 
Stan Buddy. 

219.  [Bodhisattwa]  przebywa  [w  świecie] przez nieograniczony czas, dla 



nieograniczonych  czujących  istot  szuka  nieograniczonych  [właściwości] 
oświecenia i wykonuje nieograniczone pozytywne działania. 

220.  Chociaż  oświecenie  jest nieograniczone, jak może go nie osiągnąć z 
pomocą  tych czterech nieograniczonych nagromadzeń, jeśli tylko nie będzie 
zwlekał długo zwlekał? 

221.   Nieograniczone   nagromadzenia   zasługi   i  mądrości  najszybciej 
wykorzeniają cierpienia ciała i umysłu. 

222.  Fizyczne  cierpienie  złych odrodzeń, takie jak głód czy pragnienie, 
powstaje  z  negatywności;  Bodhisattwa  ich nie popełnia, a dzięki swojej 
zasłudze nie [cierpi fizycznie] w kolejnych odrodzeniach.   

223.  Mentalne  cierpienie  pożądania,  strachu, skąpstwa itd., powstaje z 
zaciemnień;  [Bodhisattwa]  wie,  że  nie mają one oparcia i dlatego [całe 
cierpienie mentalne] może zostać szybko wykorzenione. 

224.  Jeżeli  fizyczny  i mentalny ból nie wyrządza mu szkody, dlaczego ma 
się zniechęcać, skoro prowadzi czujące istoty we wszystkich światach? 

225.  Ciężko jest znosić cierpienie nawet przez chwilę. Po co więc mówić o 
tym   przez   dłuższy   czas?   Co  może  kiedykolwiek  wyrządzić  krzywdę 
szczęśliwemu człowiekowi, który nigdy, nawet przez chwilę nie cierpiał? 

226.  Jeżeli  jego  ciało nie cierpi, jak może cierpieć jego umysł? Dzięki 
swemu  wielkiemu  współczuciu  odczuwa dla świata ból i dlatego przebywa w 
nim  tak  długo. Ten ból jest szczególną formą szlachetności i stąd nie 
wynika, że jest on niepożądany. 

227.  Nie  popadaj  więc  w  lenistwo,  myśląc,  że  Stan Buddy jest czymś 
odległym. Dołóż wszelkich starań, aby zlikwidować błędy i skompletować oba 
nagromadzenia. 

228. Rozumiejąc, że niewiedza, pożądanie i nienawiść są wadami, całkowicie 
jej porzuć. Zdając sobie sprawę z tego, że brak pożądania, brak nienawiści 
i brak niewiedzy są zaletami, praktykuj je z siłą. 

229.  Pożądanie  prowadzi  do  odrodzenia  się  w  postaci głodnego ducha, 
rezultatem  nienawiści  będzie  piekło,  a  niewiedzy  -  świat zwierzęcy; 
powstrzymanie  tych  [trucizn] powoduje odrodzenie się w postaci boga bądź 
człowieka. 

230. Praktyki wysokiego statusu mają na celu wyeliminowanie wszystkich wad 
i  utrzymywanie  zalet.  Praktyka  określonego  dobra  służy  pozbyciu się 
wszystkich błędnych koncepcji z pomocą świadomości [rzeczywistości]. 

231.  Z  szacunkiem  i  nie  oszczędzając  się,  powinieneś  przygotowywać 
wizerunki  Buddy,  relikwiarze,  wznosić  świątynie  i  zapewniać obfitość 
bogactw, pożywienia, rzeczy niezbędnych [do życia] itd. 

232.  Sporządź, proszę, ze wszystkich cennych substancji wizerunki Buddy o 



wspaniałych  proporcjach, dobrze zaprojektowane, zasiadające na lotosach i 
ozdobione wszystkimi cennymi substancjami. 

233  -  234.  Ze wszystkich sił powinieneś podtrzymywać znakomitą Dharmę i 
zgromadzenie  mnichów,  a  także  ozdabiać  relikwiarze złotem i fryzami z 
klejnotów.  Aby uszanować relikwiarze, przyozdabiaj je złotymi i srebrnymi 
kwiatami,  diamentami,  koralami,  perłami,  szmaragdami, kocimi oczkami i 
szafirami. 

235.   Chcąc   uszanować   nauczycieli   Dharmy,   należy  ich  zadowolić, 
[ofiarowując] dobra, służąc im i niezmiennie polegając na Dharmie.

236.  Z  czcią  i  szacunkiem  słuchaj  nauczyciela, służ mu i módl się do 
niego; zawsze też darz szacunkiem [innych] Bodhisattwów. 

237.  Nie powinieneś szanować ani składać hołdu innym, tirthikom, ponieważ 
wskutek tego ignorant mógłby się rozmiłować w błędach. 

238.  Powinieneś  dotować słowo Króla Ujarzmicieli i traktaty, których był 
autorem,  jak  również  wydawanie  ksiąg i koniecznych do tego celu piór i 
atramentu. 

239. Gdziekolwiek jest szkoła, zapewnij środki egzystencji nauczycielom, a 
[w  celu  zabezpieczenia  ich  na przyszłość] nadaj [im] tytuły własności. 
Jest to metoda powiększenia mądrości. 

240.  Aby  wykorzenić  cierpienie  czujących  istot,  starych,  młodych  i 
słabych,  powinieneś  - korzystając ze swych wpływów - sprowadzić do swego 
królestwa golibrodów i medyków. 

241.  Działaj,  proszę,  w  sposób mądry i spraw, aby pojawiły się hotele, 
ośrodki  zabaw,  groble,  stawy, oberże, zbiorniki wodne, łóżka, jedzenie, 
trawa i drewno. 

242.  We  wszystkich  świątyniach  i  miastach  załóż domy noclegowe, a we 
wszystkich jałowych zakątkach kraju pobuduj zbiorniki wodne. 

243.  Zawsze  współczująco  dbaj o chorych, bezbronnych, dotkniętych przez 
cierpienie,  tych  o niskim pochodzeniu i ubogich. Dołóż wszelkich starań, 
aby ich nakarmiono. 

244.  Jeślii  nie obdarowujesz mnichów i żebraków odpowiednim na daną porę 
roku  jedzeniem,  piciem,  płodami  rolnymi,  ziarnem  i  owocami, sam nie 
powinieneś ich spożywać. 

245.  W  miejscach  gdzie  znajdują  się  zbiorniki  wodne,  umieść  buty, 
parasole,   filtry  wodne,  pincety  do  usuwania  kolców,  igły,  nitki  i 
wachlarze.

246.  Do  naczyń  włóż trzy lecznicze owoce, trzy leki na gorączkę, masło, 
miód, balsam do oczu, antidota na trucizny, spisane zaklęcia i recepty. 



247.  W miejsach gdzie znajdują się naczynia, umieść maści dla ciała, stóp 
i głowy, wełnę, niewielkie krzesła, papki, słoje, garnki, siekiery, itd. 

248.  W  cieniu  umieść,  proszę,  niewielkie  pojemniki z sezamem, ryżem, 
ziarnem, jadłem, melasą i odpowiednią wodą. 

249.  Nakaż,  proszę,  godnym  zaufania  ludziom,  aby  w  pobliżu otworów 
mrówczych kopców zawsze kładli jedzenie, wodę, cukier i stertę ziarna. 

250.  Przed  i  po jedzeniu ofiaruj odpowiednie pożywienie głodnym duchom, 
psom, mrówkom, ptakom, itd. 

251.  Zapewnij  szeroką  opiekę  skazanym,  ofiarom  [klęsk  żywiołowych], 
dotkniętym przez choroby, oraz światowym istotom w rejonach walk.

252.   Zapewnij   dotkniętym   nieurodzajem   rolnikom   ziarno  i  środki 
egzystencji, a poprzez obniżenie progu wyeliminuj wysokie podatki. 

253. Ochraniaj [biednych] od bólu niedostatku, nie nakładaj nowych opłat i 
zredukuj  te, [które są ciężkie], uwolnij ich od cierpienia [spowodowanego 
widokiem] stojącego pod drzwiami [poborcy podatkowego].  

254.  W  swoim  i  innych  krajach  wyeliminuj złodziei i bandytów. Ustal, 
proszę, sprawiedliwe ceny, a [gdy brak rzeczy] utrzymuj poziom dochodów.

255.  Powinieneś  w pełni zapoznać się z dobrymi [radami] proponowanymi ci 
przez  ministrów  i  zawsze  przestrzegać  ich, jeśli przyniesie to światu 
pożytek. 

256.  Tak  jak uwielbiasz myśleć o tym, co zrobić, aby pomóc samemu sobie, 
tak  też  powinieneś  pokochać  myśli  o  tym, co należy zrobić, aby pomóc 
innym. 

257  -  258.  Jeżeli  tylko  przez  chwilę  udostępnisz siebie dla pożytku 
innych,  tak  jak  ziemia, woda, ogień, wiatr, zioła i drzewa [są dostępne 
dla  wszystkich],  to nawet w czasie jakiego potrzeba na wykonanie siedmiu 
kroków,  w  Bodhisattwach,  którzy  dobrze rozporządzają rozdawaniem dóbr, 
powstanie zasługa nieograniczona jak niebo. 

259.  Jeżeli  dajesz  potrzebującym  obdarzone urodą dziewczęta, to dzięki 
temu opanujesz zaklęcia, które pozwolą ci utrzymać wyśmienitą Dharmę. 

260.  Poprzednio  Ujarzmiciel  dostarczał  obok  wszelkich innych potrzeb, 
itd., osiemdziesiąt tysięcy dziewcząt przystrojonych we wszystkie ozdoby. 

261.  Z  miłością  rozdawaj  wśród  żebraków  błyszczące  ubiory,  ozdoby, 
perfumy, girlandy i rozmaite przyjemności.

262.  Nie  ma większego pożytku od zapewnienia [udogodnień] tym, którzy są 
pozbawieni możliwości [studiowania] Dharmy. 

263.  Możesz  nawet  podać truciznę tym, którym ona pomoże, lecz nie dawaj 



nalepszego jedzenia tym, którym ono nie pomoże. 

264.  Tak  jak niektórzy powiadają, że pomoże odcięcie palca, który ukąsił 
wąż,  tak  też  mówi  się,  że  Ujarzmiciel  pomaga innym zsyłając na nich 
niewygody. 

265. Powinieneś z najwyższym szacunkiem odnosić się do znakomitej Dharmy i 
tych,  którzy  jej  nauczają;  powinieneś  z  uszanowaniem  słuchać jej, a 
następnie przekazywać ją innym. 

266.  Nie  szukaj  przyjemności  w  światowych  rozmowach,  lecz  w tym co 
wykracza   poza   świat.  Spraw,  aby  u  innych  pojawiły  się  pozytywne 
właściwości, tak jak pragniesz ich dla siebie. 

267.  Nie  zadowalaj się naukami, o jakich słyszałeś, proszę, ale zachowaj 
ich  znaczenie  i  odróżniaj [jedne od drugich]. Zdobądź się też na wielki 
wysiłek, proszę, aby obdarować nauczycieli. 

268.  Nie  powtarzaj  tekstów  światowych  nihilistów,  zaprzestań dysput, 
których  motywem  jest duma, nie wychwalaj swoich pozytywnych właściwości, 
ale podkreślaj je nawet u swoich wrogów. 

269.  Nie mów tego co rani, sprawia ból, nie mów ze złym zamiarem o innych 
i sam analizuj własne błędy. 

270.  Powinieneś  się  całkowicie  uwolnić  od  błędów o jakich wspominają 
mędrcy, a z pomocą swej władzy spraw, aby inni uczynili to samo. 

271.  Weź  pod  uwagę  fakt,  że  krzywdy  jakie teraz wyrządzają ci inni, 
spowodowały  twoje  poprzednie  czyny,  nie wpadaj więc w gniew, działaj w 
taki  sposób,  żeby  nie  powodować więcej cierpienia, a twoje błędy mogły 
zaniknąć. 

272.  Pomagaj  innym  bez  nadziei  na nagrodę, znoś samotnie cierpienie i 
dziel przyjemności z żebrakami.

273.  Nie  nadymaj  się  dumą, kiedy zdobyłeś dobrobyt bogów. Nie wpadaj w 
depresję nawet z powodu niekorzystnego ubóstwa głodnych duchów. 

274.  Dla  wlasnego  dobra zawsze mów prawdę. Nie mów w żaden inny sposób, 
nawet jeśli miałoby cię to kosztować życie lub ruinę królestwa. 

275.   Zawsze   przestrzegaj   dyscypliny  działań,  tak  jak  zostało  to 
wyjaśnione.  Wówczas,  o  sławny,  staniesz  się najlepszym przykładem dla 
innych istot na ziemi. 

276.  Zawsze  powinieneś  dobrze  przeanalizować  wszystko zanim zaczniesz 
działać; widząc rzeczy takimi jakie są, nie powinieneś polegać na innych. 

277.  Dzięki tej praktyce w twoim królestwie zapanuje szczęście, wszystkie 
kierunki okryje szeroki baldachim sławy, a twoi ministrowie będą mieli dla 
ciebie pełen szacunek. 



278.  Przyczyn  śmierci  jest  wiele;  tych,  które podtrzymują życie jest 
niewiele, a one również mogą się stać powodem śmierci. Dlatego nieustannie 
praktykuj. 

279. Jeżeli praktykujesz, to mentalne szczęście, które zagości w świecie i 
w tobie, przyniesie największy pożytek. 

280.  Dzięki praktyce będziesz zasypiał i budził się szczęśliwy, bezbłędny 
w swej wewnętrznej naturze; nawet twoje sny będą szczęśliwe. 

281.  Poświęć  się pomaganiu swoim rodzicom, bądź pełen szacunku dla zasad 
swojej  linii.  Właściwie, cierpliwie i szczodrze eksploatuj swoje zasoby; 
przemawiaj łagodnie i zgodnie z prawdą, nie tworząc podziałów. 

282.  Jeżeli  w  ciągu  jednego  życia  będziesz  przestrzegał  tego  typu 
dyscypliny,  zostaniesz  królem bogów; wówczas ciągle będziesz mógł zrobić 
więcej. Dlatego kontynuuj tę praktykę.

283.  Nawet  [zasługa  jaka  powstaje  w  wyniku]  ofiarowywania trzy razy 
dziennie  trzystu  garnków  z  gotowanym pożywieniem, nie dorównuje ilości 
zasługi jaką zdobywa się w jednej chwili miłości. 

284. Mimo iż [poprzez miłość] nie wyzwolisz się, to i tak osiągniesz osiem 
zalet  miłości,  bogowie  i  ludzie  będą ci przyjaciółmi, a nawet [istoty 
pozaludzkie] będą cię ochraniać. 

285.  Osiągniesz  przyjemności  umysłu  i  wiele [przyjemności ciała], nie 
zaszkodzą ci trucizna i broń, bez wysiłku osiągniesz swoje cele, a w końcu 
odrodzisz się w świecie Brahmy. 

286. Jeżeli sprawisz, aby czujące istoty pobudziły dążenie do oświecenia i 
umocniły  się  w  nim,  twoje  dążenie  do  oświecenia  zawsze  będzie tak 
niezachwiane jak król gór, [Meru]. 

287.  Dzięki  ufności  nie  zostaniesz pozbawiony wolnego czasu, za sprawą 
etyki  znajdziesz  pozytywne  odrodzenia,  a  dzięki  zaznajomieniu  się z 
śunjatą [pustką], nie będziesz się przywiązywał do żadnych zjawisk. 

288. Za sprawą braku niezdecydowania, twój umysł stanie się uważny; dzięki 
myśleniu  stanie się inteligentny; za sprawą szacunku zrozumiesz znaczenie 
nauk, a jeśli je zapamiętasz - osiągniesz mądrość. 

289.  Jeżeli  nie  będziesz  przeszkadzał  przekazywaniu i słuchaniu nauk, 
znajdziesz się w towarzystwie Buddów i szybko spełnisz swoje pragnienia. 

290. Dzięki brakowi przywiązania zapoznasz się ze znaczeniem Dharmy; jeśli 
nie  będziesz skąpy, powiększą się twoje zasoby; jeśli powściągniesz dumę, 
staniesz   się  przywódcą  [darzonych  szacunkiem],  a  dzięki  wytrwałemu 
trzymaniu się Dharmy, zachowasz stan posiadania. 

291.  Dzięki  dawaniu  pięciu  esencji  [cukru,  masła  ghi,  miodu, oleju 



sezamowego  i soli], jak również dzięki nie straszeniu przerażonych, żadna 
negatywność ci nie zaszkodzi; będziesz największym wśród potężnych.

292. Dzięki ofiarowaniu wielu lampek pod relikwiarze i gdzie indziej, oraz 
stawianiu lampek oliwnych w ciemnych miejscach, otworzy ci się boskie oko. 

293.  Dzięki  ofiarowaniu  dzwonków  i instrumentów służących do oddawania 
czci relikwiarzom, a gdzie indziej bębnów i trombit, otworzy ci się boskie 
oko. 

294.  Jeżeli  nie  będziesz wypominał innym błędów i nie będziesz obmawiał 
ich  ułomnych kończyn, ale będziesz chronił ich umysły, zdobędziesz wiedzę 
o umysłach innych. 

295.   Dzięki   dawaniu  pojazdów  i  obuwia,  dzięki  służeniu  słabym  i 
wspomaganiu  nauczycieli  młodą  krwią, zdobędziesz umiejętność stwarzania 
magicznych  emanacji.  Polegającą  na  zredukowaniu  wielu  emanacji do 
jednej i vice versa. 

296. Dzięki działaniom sprzyjającym Dharmie, Czyli wznoszeniu świątyń i 
znoszeniu  trudności  dla  dobra  Dharmy. pamiętaniu o jej księgach i ich 
znaczeniu,  jak i dzięki nieskazitelnemu przekazywaniu Dharmy, zapamiętasz 
kontinuum swoich żywotów. 

297.  Dzięki  dogłębnemu,  właściwemu  i  prawdziwemu  poznaniu,  że żadne 
zjawisko  nie  posiada  własnej  natury,  osiągniesz szóste jasnowidzenie, 
którze kładzie kres wszelkim splamieniom. 

298.  Dzięki  doskonaleniu  mądrości  rzeczywistości,  która  - przesycona 
współczuciem służącym wyzwoleniu wszystkich czujących istot - jest ta sama 
[dla  wszystkich  zjawisk],  staniesz się Zwycięzcą posiadającym wszystkie 
doskonałe cechy. 

299.  Dzięki  rozmaitym czystym dążeniom twoja Kraina Buddy oczyści się, a 
dzięki  ofiarowaniu  klejnotów  dla  Króla  Ujarzmicieli  będziesz wysyłał 
nieskończone światło. 

300.  Dlatego  widząc  jak działania i ich skutki zgadzają się z sobą, dla 
własnego dobra zawsze pomagaj istotom, bo w ten sposób pomagasz sobie.

Rozdział Czwarty 
POLITYKA KRÓLEWSKA 

301.  Król,  który  robi to co jest niesprawiedliwe i nieodpowiednie, jest 
najbardziej  chwalony  przez swoich poddanych, ponieważ trudno stwierdzić, 
co  będzie  lub  czego  nie  będzie  tolerował;  dlatego  też niełatwo się 
dowiedzieć co należy, a czego nie należy [mówić].

302.  Jeżeli  trudno  jest  skierować pod czyimś adresem pożyteczne słowa, 
choćby  miały  być nieprzyjemne, to cóż takiego ja, mnich, mogę powiedzieć 
królowi, który jest panem wielkiej ziemi? 



303.  Jednak  z  powodu słabości jaką czuję do ciebie i współczucia, jakie 
mam  wobec  wszystkich istot, powiem ci bez wahania to co jest pożyteczne, 
chociaż może być nieprzyjemne. 

304.   Błogosławiony   powiedział,   że  uczniom  należy  mówić  prawdę  w 
odpowiednim  czasie  i  ze współczuciem, w delikatny, uzdrawiający i pełen 
znaczenia sposób. Dlatego właśnie mówię ci to wszystko. 

305.  O  potężny, jeśli słowa prawdy wypowiada się bez gniewu, powinno się 
je zaakceptować jako coś tak odpowiedniego jak woda do kąpieli. 

306.  Zrozum,  że  mówię  ci  to co jest pożyteczne teraz i w przyszłości. 
Skorzystaj z tego, by działając, pomagać sobie i innym. 

307.  Jeżeli  nie  będziesz  wspierał  innych  bogactwem  zdobytym  dzięki 
poprzedniemu  dawaniu, to wskutek swojej niewdzięczności i przywiązania, w 
przyszłości nie będziesz bogaty. 

308.   Tutaj,  w  świecie,  pracownicy  nie  zabierają  z  sobą  na  drogę 
zaopatrzenia,  za  które  nie zapłacili. W ten sam sposób skromni żebracy, 
którzy  [to co im dałeś] stokrotnie zwielokrotnią w twoim przyszłym życiu, 
nie zrobią tego bez zapłaty. 

309.  Zawsze  miej podniosły umysł, rozkoszujący się doniosłymi czynami; z 
podniosłych działań wyłaniają się wszystkie doniosłe skutki. 

310. Stwórz ośrodki Dharmy, siedziby Trzech Klejnotów oraz sławę i chwałę, 
której skromni królowie nie są nawet w stanie wyobrazić. 

311.  O  królu,  najlepiej  jest  nie  budować  ośrodków Dharmy, które nie 
podnoszą  włosów  na  głowach sąsiednich królów, z powodu złej opinii jaka 
utrzymuje się nawet po ich śmierci.

312.  Użyj  całego swego bogactwa, aby poprzez twoje wielkie zaangażowanie 
[w  budowę  świątyń  i  służbę  publiczną] podniośli uwolnili się od dumy, 
[równi] znaleźli radość, a skromni przezwyciężyli swoje skłonności. 

313.  [W  momencie  śmierci]  będziesz  musiał  zostawić  wszystkie  swoje 
posiadłości  i  bezsilny pójść gdzieś indziej, ale wszystko to co zrobiłeś 
dla Dharmy poprzedzi cię [jako pozytywna karma]. 

314.  Wszystkie  posiadłości  poprzedniego  króla dostają się pod kontrolę 
jego  sukcesora. W jaki sposób może więc skorzystać z nich poprzedni król, 
który chce praktykować, znaleźć szczęście czy sławę? 

315.  Dzięki wykorzystaniu bogactwa, znajduje się szczęście tutaj i teraz; 
dzięki dawaniu, szczęście pojawi się w przyszłości; marnowanie [bogactwa], 
nie  używanie  lub  rozdawanie  go,  przynoszą  jedynie niedolę. Skąd więc 
miałoby się tam znaleźć szczęście? 

316.  Ponieważ  podczas  umierania  zabraknie  ci  sił, nie będą cię mogli 
zastąpić  twoi  ministrowie,  bezwstydnie  przestaną  cię darzyć afektem i 



zaczną zabiegać o łaski nowego władcy. 

317.  Kiedy  więc masz dobre zdrowie, buduj ośrodki Dharmy, angażując w to 
całe  swoje  bogactwo,  ponieważ  żyjesz  wśród przyczyn śmierci jak lampa 
stojąca na wietrze. 

318.  Również  inne  ośrodki  Dharmy  założone  przez  poprzedniego króla, 
wszystkie świątynie, itd., powinno się utrzymywać jak poprzednio. 

319. Spraw proszę, aby uczęszczali do nich ci, którzy nie krzywdzą innych, 
nie  łamią  ślubowań,  są  szlachetni,  prawdomówni,  życzliwi  dla gości, 
cierpliwi, nie są nastawieni wojowniczo i zawsze pracowici. 

320. Spraw, aby ślepi, chorzy, skromni, pozbawieni opieki, nieszczęśliwi i 
ułomni, w równym stopniu mieli zapewniony dostęp do jedzenia i picia. 

321.  Zapewnij  wszelkie  możliwe  oparcie  praktykującym,  którzy  go nie 
szukają, a nawet tym spośród nich, którzy żyją w krajach innych królów. 

322.  We  wszystkich  ośrodkach  Dharmy  mianuj ludzi, którzy mają w sobie 
energię, nie są chciwi, są skuteczni, religijni i nie ranią innych. 

323.  Mianuj  ministrów,  którzy  znają  się  na  dobrej  polityce, którzy 
praktykują  Dharmę,  są  kochający,  czyści, przyjacielscy, nieustraszeni, 
pochodzą z dobrej linii, potrafią doskonale zarządzać i są wdzięczni. 

324.  Mianuj  generałów,  którzy  są  szczodrzy,  bez przywiązań, odważni, 
kochający,  którzy  w  odpowiedni  sposób  pożytkują  [bogactwo króla], są 
nieugięci, zawsze dbają o innych i praktykują Dharmę. 

325.  Na  administratorów  mianuj  ludzi,  którzy  są starsi wiekiem, mają 
religijne  skłonności,  są czyści i utalentowani, wiedzą co należy zrobić, 
są uczeni, bez uprzedzeń, kochający i znają się na dobrej polityce. 

326.  Co  miesiąc  powinieneś  wysłuchać  jakie  mieli wpływy i wydatki, a 
następnie powinieneś powiedzieć im o wszystkim co powinno być zrobione dla 
ośrodków Dharmy, itd. 

327.  Jeżeli  twoje  królestwo  istnieje  dla  Dharmy, a nie dla sławy czy 
pragnień,  wówczas  będzie ono wyjątkowo owocne, a jeśli nie, to jego owoc 
stanie się sprawcą nieszczęścia. 

328.  O  panie  ludzi,  ponieważ  w tym świecie większość ma skłonności do 
oszukiwania  innych,  posłuchaj,  jakie  winno być twoje królestwo i twoja 
praktyka.

329.  Pozwól, aby otaczali cię ludzie doświadczeni, z dobrej linii, którzy 
wiedzą  jaka polityka jest dobra, stroniący od negatywności, sympatyczni i 
wiedzący, co należy zrobić.

330.  Nawet  jeśli  słusznie  nałożyli grzywnę, uwięzili lub w inny sposób 
ukarali  ludzi, ty, który posiadasz serce miękkie współczuciem, powinieneś 



zawsze zadbać [o przestępców]. 

331. O królu, dzięki współczuciu powinieneś zawsze pobudzić postawę pomocy 
wobec  wszystkich  tych ucieleśnionych istot, które popełniły zatrważające 
negatywności. 

332.  Wzbudź w sobie współczucie, zwłaszcza wobec morderców, których czyny 
zaprawdę  są  straszne; ci o upadłej naturze są naczyniami współczucia dla 
tych, których natura jest wielka. 

333. Po dniu lub pięciu dniach uwolnij słabych więźniów; nie myśl, że inni 
nigdy nie zostaną uwolnieni. 

334.  Z  powodu  każdego,  o  uwolnieniu  którego nie pomyślałeś, złamiesz 
ślubowania  świeckiego  praktykującego;  z  powodu  złamanego  ślubowania, 
będziesz stale gromadził błędy. 

335.  Dopóki  więźniowie  nie  zostaną  uwolnieni, powinno im się zapewnić 
wygodne  warunki  pobytu w więzieniu; należy im zapewnić fryzjera, kąpiel, 
jedzenie, picie, opiekę medyczną i ubranie.

336.  Tak  jak  niegodnych  synów  karze  się,  chcąc, aby stali się godni 
szacunku,  tak  też karę należy wprowadzać w czyn ze współczuciem, a nie z 
pomocą nienawiści czy pragnienia bogactwa. 

337.  Jeżeli raz zanalizowałeś [postępowanie] gniewnych morderców i dobrze 
się  z nim zapoznałeś, powinieneś skazać ich na banicję, a nie zabijać czy 
torturować. 

338.  W  celu  utrzymania  kontroli, nadzoruj kraj oczami swych agentów; z 
uwagą i pilnością zawsze rób to, co pozostaje w zgodzie z praktyką. 

339.  W  podniosły  sposób,  nieustannie  szanuj  tych,  którzy  są dobrze 
ugruntowani w pozytywnych właściwościach; obdarowuj i czcij nie tylko ich, 
ale także wszystkich pozostałych. 

340. Ptaki populacji siadają na królewskim drzewie, które dostarcza cienia 
cierpliwości, kwitnących kwiatów szacunku i dużych owoców jasnego dawania. 

341.  Król,  którego  naturą jest dawanie, jest lubiany, jeśli jest mocny, 
podobnie jak pocukrowany pasztecik doprawiony pieprzem kardamonowym. 

342.  Jeżeli  zanalizujesz to i wyciągniesz wnioski, twoje dziedzictwo nie 
zdegeneruje  się, nie będzie pozbawione zasad, nie stanie się też systemem 
pozbawionym rządów. 

343.  Nie zabrałeś swego królestwa z poprzedniego życia, nie zabierzesz go 
też do następnego życia. Ponieważ zdobyłeś je dzięki pozytywnym czynom, to 
działanie dla jego zdobycia z pominięciem etyki - jest błędne. 

344.  O  królu, nie szczędź wysiłków, aby uniknąć sukcesji ubogich zapasów 
dla królestwa poprzez [niewłaściwe wykorzystanie] królewskich zasobów. 



345.  O  królu,  nie  szczędź  wysiłków,  aby  zwiększyć  sukcesję zasobów 
królestwa dzięki [właściwemu wykorzystaniu] swych własnych zasobów. 

346.  Mimo  iż  Władca  Wszechświata  rządzi  czterema  kontynentami, jego 
przyjemności mają zaledwie dwojaki charakter: fizyczny i mentalny. 

347.  Fizyczne  odczucia  przyjemności  to  tylko  zmniejszający  się ból; 
przyjemności umysłu są dziełem myśli, stwarzanej wyłącznie przez intelekt. 

348.   Całe   bogactwo   światowych  przyjemności  to  tylko  pomniejszone 
cierpienie;  jest ono wyłącznie [tworem] myśli, dlatego w istocie nie jest 
one rzeczywiste. 

349.  Można się cieszyć kontynentami, krajami, miastami i domami, środkami 
transportu,  miejscami  do siedzenia, ubraniem, łożami, jedzeniem, piciem, 
słoniami, końmi i kobietami. 

350.  Kiedy  umysł przyjmuje którykolwiek [z nich za swój przedmiot], mówi 
się,  że  znajduje w nim przyjemność; jeśli jednak innym [przedmiotom] nie 
poświęca  się  żadnej  uwagi,  nie  są one w istocie realnymi [przyczynami 
przyjemności]. 

351.  Kiedy  [wszystkich]  pięć  zmysłów, oko, itd., [równocześnie] chwyta 
swoje   przedmioty,   myśl  [o  przyjemności]  nie  odnosi  się  [do  nich 
wszystkich]; dlatego wówczas nie wszystkie dają przyjemność. 

352.  Kiedykolwiek  jeden z [pięciu] zmysłów uzna [za przyjemny] dowolny z 
[pięciu]  przedmiotów,  wtedy  pozostałe [przedmioty] nie zostaną za takie 
uznane,   ponieważ   nie   są   realnymi  [przedmiotami  przyjemności]. 
Przedmioty   uchwycone  przez  inne  zmysły  nie  mogą  zostać  uznane  za 
przyjemne,  ponieważ myśl o przyjemności może za każdym razem uważać tylko 
na jeden przedmiot. 

353. Kiedy w polu umysłu znajduje się jakiś przedmiot z przeszłości, który 
został wyłowiony przez zmysły, umysł wyobraża sobie, że jest on przyjemny. 

354.  [Mówi się] również, że tutaj, [w świecie], jeden zmysł poznaje jeden 
obiekt; bez obiektu jest on tak nierzeczywisty jak ten obiekt bez niego. 

355. Mówi się, że tak jak dziecko rodzi się  w zależności od ojca i matki, 
tak też świadomość powstaje w zależności od zmysłu i formy. 

356.  Przeszłe  i przyszłe obiekty oraz zmysły są nierzeczywiste. Podobnie 
rzecz  ma  się  również  z  teraźniejszymi  [obiektami],  skoro nie są one 
odrębne  od tamtych dwóch. Teraźniejszość musi zależeć od przeszłości i 
przyszłości,  aby  móc być obecna, ale jeśli teraźniejszość nie istnieje w 
przeszłości  i  przyszłości,  nie może w pełni zależeć od nich. Jeżeli zaś 
teraźniejszość  istnieje  w  przeszłości  i  przyszłości, nie jest od nich 
różna. 

357.  Tak  jak  wskutek  błędu zawartego w oku postrzegającego, [wirującą] 



pochodnię postrzega się jako koło, tak też zmysły postrzegają teraźniejsze 
obiekty [tak jakby były rzeczywiste].

358.  Uważa  się,  że zmysły i ich obiekty składają się z elementów; skoro 
jednostkowe elementy są nierzeczywiste, to takimi są również i te obiekty. 

359.  Gdyby  każdy  element  był  odmienny,  wynikałoby  z tego, że mógłby 
zaistnieć  ogień  bez paliwa. Gdyby [elementy] były zmieszane, nie powinny 
posiadać  cech  charakterystycznych, a to jest prawdą w stosunku do innych 
elementów.  Gdyby  cztery  elementy  były  całkowicie zmieszane z sobą, 
zatraciłyby indywidualne cechy charakterystyczne. 

360. Ponieważ elementy w obu przypadkach są nierzeczywiste, tak samo rzecz 
ma  się  z  ich połączeniem. Ponieważ złożenie jest nierzeczywiste, takimi 
też są w istocie formy. 

361. Ponieważ świadomość, odczuwanie, rozróżnienie i kształtujące siły nie 
są  w żaden sposób samoistnymi realnościami, [również przyjemności] nie są 
ostatecznie rzeczywiste. 

362.  Tak  jak  zmniejszający  się  ból  jest  wyobrażany jako rzeczywista 
przyjemność, tak i zmniejszanie się przyjemności jest wyobrażane jako ból. 

363.  Dlatego  przywiązanie  do szukania przyjemności i oddzielania się od 
bólu, powinny zostać porzucone, ponieważ nie posiadają własnej natury. Ten 
kto widzi rzeczy w ten sposób, osiąga wyzwolenie. 

364.  Co widzi [rzeczywistość]? Konwencjonalnie, powiadają, jest to umysł, 
ponieważ  bez  czynników  mentalnych  nie  byłoby  umysłu  oraz  [drugiego 
umysłu].  Ponieważ  są  nierzeczywiste,  nie  mogą być równoczesne. Czy 
istnieje  jakiś  umysł,  który poświadcza istnienie umysłu postrzegającego 
rzeczywistość?   Gdyby  równocześnie  istniał  drugi  umysł  postrzegający 
pierwszy  umysł,  mógłby  potwierdzić  prawdziwą  egzystencję  pierwszego. 
Jednak  wszystkie  umysły są uzależnione od czynników mentalnych i dlatego 
są  nierzeczywiste;  rownież  umysł potwierdzający potrzebowałby kolejnego 
umysłu  potwierdzającego.  Dlatego  wyłącznie  na poziomie konwencjonalnym 
można powiedzieć, że umysł postrzega rzeczywistość. 

365.  Zyskując  w ten sposób prawdziwą i dokładną wiedzę o tym, że czujące 
istoty  są  nierzeczywiste, nie są przedmiotem [odradzania się] i nie mają 
chwytliwych  tendencji,  wychodzi  się  [poza  cierpienie]  jak pozbawiony 
przyczyny ogień. 

366.  Również  Bodhisattwowie,  którzy  widzą to w ten sposób, z pewnością 
szukają  doskonałego  oświecenia,  zachowując ciągłość istnienia wyłącznie 
dzięki swemu współczuciu. 

367  -  368.  Tathagata  uczył  w  mahajanie  o nagromadzeniach [zasługi i 
mądrości]  Bodhisattwów.  Z  mahajany drwią zdezorientowani, którzy się na 
niej  nie  poznali. Drwią z mahajany i ci, którzy nie poznali wad i zalet, 
utożsamiają wady z zaletami albo nie lubią zalet. 



369.  Ten  kto  lekceważy  mahajanę  wiedząc,  że  szkodzenie  innym  jest 
niewłaściwe,  a  pomaganie  im jest szlachetne - jest zwany tym, który nie 
lubi zalet. 

370.  Ten  kto  lekceważy mahajanę, źródło wszystkich zalet, gdzie [naucza 
się]  szukania  przyjemności  wyłącznie  na rzecz innych, a nie dla samego 
siebie - konsekwentnie się spala. 

371.  Ten  kto  posiada  ufność  [w  śunjatę, porzuca ją] wskutek błędnego 
pojmowania;  inny,  który wpada w gniew, [porzuca pustkę] ponieważ odczuwa 
wobec  niej  niechęć.  Jeżeli  mówi  się,  że nawet ten kto posiada ufność 
zostanie  strawiony,  to  cóż  można  rzec  o  kimś  kto,  lekceważąc  ją, 
negatywnie się do niej ustosunkowuje. 

372.  Tak  jak  medycyna  mówi,  że truciznę można wydalić poza organizm z 
pomocą  trucziny,  tak  też  nie  ma  sprzeczności w powiedzeniu, że to co 
szkodliwe może zostać wydalone na zewnątrz przez cierpienie? 

373. Powszechnie wiadomo, że motywacja określa praktykę i że najważniejszy 
jest  umysł.  Jak  więc  nawet  cierpienie  nie  miałoby pomóc komuś, kogo 
motywacją jest pomaganie innym? 

374.  Jeżeli  nawet  [w codziennym życiu] ból może w przyszłości przynieść 
pożytek,  [to  akceptacja cierpienia] pożytecznego dla szczęścia naszego i 
innych,  będzie  oczywiście  pomocna. Ta praktyka od dawna jest znana jako 
wyśmienita metoda. 

375.  Poprzez zaniechanie drobnych przyjemności, pojawi się [później] dużo 
szczęścia.   Widząc   większe  szczęście,  człowiek  zdecydowany  powinien 
zaniechać [teraz] drobnych przyjemności.

376.  Jeżeli  takie  rzeczy  nie  mogą  powstać,  wówczas znikną za sprawą 
przepisanego  przez  lekarzy  ostrego  leku. [Nierozsądne] jest porzucenie 
[wielkiej przyjemności dla małej].

377. Czasami to o czym zwykle myśli się jako nieprzydatnym, mądrzy uważają 
za dobroczynne. We wszystkich traktatach wyszczególnia się ogólne reguły i 
wyjątki od nich. 

378.  Któż  inteligentny  mógłby wyśmiewać się z czynów motywowanych przez 
współczucie i niesplamioną mądrość, tak jak wyjaśnia to mahajana? 

379.  Ponieważ  mahajana posiada wielką rozciągłość i głębię, ci, którzy - 
powodowani  niewiedzą  -  wyśmiewają  się  z  niej,  to nie praktykujący i 
leniwi, którzy są wrogami samych siebie i innych. 

380.  Mahajana ma naturę dawania, etyki, cierpliwości, wysiłku, medytacji, 
mądrości i współczucia; jak w ogóle mogłaby ona wyjaśniać rzeczy opacznie? 

381.  Cele  innych  [osiąga  się] poprzez dawanie i etykę, własne cele - z 
pomocą cierpliwości i wysiłku. Medytacja i mądrość prowadzą do wyzwolenia; 
oto streszczenie sensu mahajany. 



382.  Cele  przynoszenia  pożytku sobie i innym oraz znaczenie wyzwolenia, 
zwięźle  przedstawione  przez  Buddę  [w  hinajanie], są zawarte w sześciu 
doskonałościach. Dlatego mahajana jest słowem Buddy. 

383.  Tacy  zaślepieni  ignorancją ludzie nie są w stanie znieść mahajany, 
której  Budda  nauczał  jako wielkiej ścieżki do oświecenia. Na ścieżkę tę 
składają się zasługa i mądrość. 

384.  Mówi  się,  że Zwycięzca posiada atrybuty, których nie sposób pojąć, 
ponieważ  [ich   przyczyny]  są  niepojęte  jak niebo. Dlatego pozwól, aby 
wielką naturę Buddy zaakceptowano zgodnie z wyjaśnieniami mahajany. 

385.  Jeżeli  nawet etyka [Buddy] znajdowała się poza zasięgiem Śariputry, 
dlaczego więc nie miano by zaakceptować niepojętej, wielkiej natury Buddy? 

386.  Nauki  mahajany  dotyczące  nie  wytwarzania  oraz  nauki hinajany o 
zaniku,  są  tą samą pustką, [ponieważ  ukazują, że własna natura] została 
wygaszona  i że nie powstało nic [istniejącego w sposób samoistny]. Pozwól 
więc, aby mahajana została zaakceptowana [jaka słowo Buddy]. 

387.  Jeżeli  pustkę  i  wielką  naturę  Buddy postrzega się w ten rozumny 
sposób,  to  jak  nauki  dwóch  pojazdów,  może  mieć nierówną wartość dla 
mądrych?  Ta  nierówna wartość polega na tym, że jedną grupę nauk uważa 
się za słowo Buddy, a drugą nie.

388.  To  czego Tathagata nauczał ze specjalną intencją, nie jest łatwe do 
zrozumienia.  Ponieważ  nauczał  zarówno  jednego  jak  i trzech pojazdów, 
powinieneś  więc  ochraniać  siebie  nieróżnicowaniem.  Jeżeli  wskutek 
złożoności  nie  potrafi się zrozumieć nauk Buddy, najlepszą postawą wobec 
nich jest nieróżnicowanie lub obojętność. 

389.  W  nieróżnicowaniu  nie ma błędu; błąd natomiast leży w lekceważeniu 
[nauk].   Dlatego  ci,  którzy  szukają  dobra  dla  siebie,  nie  powinni 
lekceważyć mahajany. 

390.  Skoro wszystkie dążenia, uczynki i dedykacje Bodhisattwy nie zostały 
wyjaśnione  w Pojeździe Słuchaczy, jak więc ktoś mógłby zostać Bodhisattwą 
na ich ścieżce? 

391.   [W  Pojeździe  Śrawaków]  Budda  nie  wyjaśnił  podstaw  oświecenia 
Bodhisattwy. Czyż istnieje większy autorytet w tych sprawach od Zwycięzcy? 

392.  W  jaki  sposób  owoc  Stanu Buddy mógłby być większy, [jeśli został 
osiągnięty]   na   ścieżce   właściwej   śrawakom,  której  podstawą  jest 
[oświecenie  śrawaków],  znaczenie czterech szlachetnych prawd oraz rzeczy 
wspomagające oświecenie? 

393.  To  co jest oparte na czynach Bodhisattwów, nie zostało wymienione w 
sutrach  [hinajany],  lecz wyjaśniono to w mahajanie; dostrzeżone przez to 
wyraźnie, powinno zostać zaakceptowane [jako słowo Buddy]. 



394. Tak jak gramatyk [na początku] uczy swych uczniów czytać alfabet, tak 
i Budda przekazywał swym uczniom nauki, które mogli pojąć. 

395. Jednym przekazywał nauki, które odwodziły ich od negatywności, innym: 
pozwalające  na  zgromadzenie  zasługi,  a jeszcze innym - nauki oparte na 
dualizmie. 

396.  Niektórym  przekazywał  nauki oparte na niedualizmie, innych nauczał 
tego  co  głębokie  i  budzące  przerażenie  lękliwych, co posiada esencję 
śunjaty i współczucia oraz środków osiągnięcia [najwyższego] oświecenia. 

397.  Dlatego  mądrzy  powinni  ugasić  wszelką nienawiść wobec mahajany i 
pobudzić specjalną ufność do osiągnięcia doskonałego oświecenia. 

398.  Dzięki  ufności  i  praktykom  wyjaśnionym  w  mahajanie, osiąga się 
najwyższe oświecenie, a wraz z nim - całą błogość. 

399.  W czasie [kiedy jesteś królem], powinieneś zdecydowanie uwewnętrznić 
praktykę  dawania,  etyki  i  cierpliwości, których nauki przekazuje się w 
szczególności głowom rodzin. Istotą tych nauk jest współczucie. 

400.  Jeżeli  jednak wskutek panującej w świecie niesprawiedliwości trudno 
jest  rządzić  w  sposób  religijny,  wówczas właściwe byłoby, abyś został 
mnichem, a następnie osiągnął wspaniałość, [do której prowadzi praktyka]. 

Rozdział Piąty 
CZYNY BODHISATTWY 

401.  Kiedy  zostaniesz mnichem, powinieneś przede wszystkim ćwiczyć się z 
energią  [w etyce]. Potem zajmij się dyscypliną indywidualnego wyzwolenia, 
często słuchaj [recytacji pism] i upewnij się jakie jest ich znaczenie. 

402.  Następnie, znając drobne błędy porzuć źródła, które należy porzucić; 
z wysiłkiem powinieneś w pełni zrozumieć pięćdziesiąt siedem błędów. 

403. Gniew stanowi zaburzenie umysłu, jeszcze bardziej zaburza go wrogość, 
przemilczenie to ukrycie błędów, a uraza to lgnięcie do błędnych ścieżek. 

404.  Nieuczciwość  to  skrajne  oszukiwanie;  udawanie to umysł fałszywy; 
zazdrość   jest  bólem  spowodowanym  pozytywnymi  właściwościami  innych; 
skąpstwo to strach przed dawaniem. 

405. Bycie nieskrępowanym i bezwstydnym to obojętność w stosunku do siebie 
i  innych;  bycie  nadętym  prowadzi  do  braku  szacunku, podczas gdy zły 
wysiłek to splamienie mające swe źródło w gniewie. 

406.  Arogancja  jest  wyniosłością, niesumienność to zaniedbywanie zalet; 
natomiast duma posiada siedem form, których znaczenie wyjaśnię. 

407.  Przechwalanie  się, że jest się niższym od niskich, że dorównuje się 
równym, lub jest się większym (albo równym) niskim - nosi nazwę dumy ego. 



408  -  409. Przechwalanie się, że dorównuje się tym, którzy dzięki pewnym 
właściwościom  są lepsi, jest dumą bycia najwyższym. Myślenie, że jest się 
większym  od  największego  i  uważanie siebie za największego - jest dumą 
większą od dumy. Podobnie jak wrzód w guzie jest to bardzo złośliwe. 

410.  Mówi się, że wyobrażanie sobie wskutek niewiedzy "ja" [istniejącego] 
w  pięciu  pustych  [skandhach], co nosi nazwę przywłaszczenia - jest dumą 
myślenia "ja". 

411.  Myślenie,  że  zdobyło  się  owoce  jeszcze  nie  zdobyte, jest dumą 
zarozumiałości.  Wychwalanie  siebie  za  niewłaściwe  czyny,  mądrzy  zwą 
niewłaściwą dumą. 

412.  Wyśmiewanie się z siebie, myślenie sobie: "jestem bezsensowny", nosi 
nazwę dumy skromności. Tak w skrócie przedstawia się siedem rodzajów dumy. 

413.  Hipokryzja  to  kontrolowanie  zmysłów  w  imię  dobra  i  szacunku; 
przypochlebianie się to mówienie przyjemnych słów w imię dobra i szacunku. 

414.  Nieuczciwa  zdobycz to pochwała bogactwa innych, aby potem samemu je 
zdobyć. Zręczna zdobycz to wyszydzanie innych po to, by przejąć ich dobra. 

415.   Pragnienie   dodania   korzyści   do  korzyści,  jest  wychwalaniem 
poprzednich  zdobyczy;  wyliczanie  błędów  ma  na celu powtórzenie błędów 
zrobionych przez innych. 

416.  Brak opanowania to egotyczne pobudzenie, które jest brakiem szacunku 
dla  innych;  lgnięcie  to  przywiązanie  leniwych  ludzi do niewłaściwego 
opanowania. 

417. Tworzenie różnic to zróżnicowanie zaciemnione pożądaniem, nienawiścią 
bądź  chaosem;  nie spoglądanie w umysł wyjaśnia się jako nie zastosowanie 
go do niczego. 

418.   Ten  kto  wskutek  lenistwa  traci  szacunek  dla  podobnych  sobie 
praktykujących,  jest  duchowym  przewodnikiem, który nie idzie po ścieżce 
Błogosławionego. Takiego kogoś uważa się za złego. 

419.  Przywiązanie  to  drobne uwikłanie się, jakie powstaje z pragnienia, 
podczas  gdy  [silne]  przywiązanie  to  wielkie  uwikłanie się powstałe z 
pragnienia. 

420.   Zamiłowanie   do   czegoś   to   postawa   lgnięcia  to  własności; 
nieodpowiednie zamiłowanie to przywiązanie do własności innych. 

421.  Niereligijna żądza to zmysłowe wychwalanie kobiet, które [w istocie] 
powinno  się  porzucić. Hipokryzja to [udawanie], że posiada się pozytywne 
właściwości, których się nie posiada, ponieważ pragnie się negatywności. 

422.  Wielkie  pożądanie  to  wyjątkowa  chciwość sięgająca poza szczęście 
poznania  zadowolenia; pożądanie zdobyczy jest pragnieniem, aby zawsze być 



znanym jako ktoś kto posiada najwyższe właściwości.

423.  Brak  cierpliwości  to niezdolność do znoszenia krzywd i cierpienia. 
Nieprzyzwoitość  to  nieposzanowanie  działań  duchowego  przewodnika bądź 
nauczyciela. 

424.  Nie  zważanie  na  rady  to nie poszanowanie porad tych, którzy mają 
podobną praktykę. Zamiar spotkania się z krewnymi to miłujące przywiązanie 
do krewnych. 

425. Przywiązanie do obiektów to związanie się z ich właściwościami w celu 
ich  nabycia. Wyobrażanie sobie nieśmiertelności to brak udawania odnośnie 
spraw związanych ze śmiercią. 

426.  Intencja  pozwalająca  na  zrozumienie  [własnych  właściwości] jest 
myślą,  która  dzięki  pojawieniu  się  wiedzy i bogactwa innych weźmie je 
sobie za przewodnika. 

427.  Intencja,  w  której  jest zawarte pragnienie, jest życzeniem pomocy 
innym  motywowanym  przez  pragnienie.  Bycie  dotkniętym  przez szkodliwą 
intencję oznacza, że pragnie się szkodzić innym. 

428.   Niechęć   to   umysł   chwiejny;  pragnienie  zespolenia  to  umysł 
zanieczyszczony.  Obojętność  to  niechęć  do  podjęcia  wysiłku, lenistwo 
wynikłe ze znużenia. 

429. Podatność na wzruszenia to wpływ jaki na ciało i powierzchowność mają 
nieszczęścia.   Niechęć   do   jedzenia   wyjaśnia  się  jako  dolegliwość 
spowodowaną przejedzeniem. 

430.  Naucza się, że bardzo słaby umysł jest nieśmiały i lękliwy; szukanie 
pragnień  jest  pragnieniem  i  poszukiwaniem  pięciu  atrybutów.  Pięć 
atrybutów to: formy, dźwięki, smaki, zapachy i przedmioty dotyku. 

431.  Szkodliwa  intencja  wobec  innych  wynika z dziewięciu przyczyn, na 
które  składa się bezsensowne niepokojenie się o siebie, swoich przyjaciół 
i wrogów, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

432.  Ospałość  to brak aktywności spowodowana ociężałym ciałem i umysłem; 
sen jest drzemką; pobudzenie to brak spokoju ciała i umysłu. 

433.  Skrucha  to  żałowanie  negatywnych  czynów, będące pochodną smutku. 
Wątpienie to podwójne myślenie na temat prawdy, Trzech Klejnotów, itd. 

434.  Bodhisattwowie  [będący  głowami  rodzin] porzucają powyższe [rady], 
podczas  gdy ci, którzy ściśle przestrzegają ślubowań [mnisich], porzucają 
więcej. Uwolnione od tych splamień pozytywności można łatwo stosować. 

435.  Krótko  mówiąc,  zalety  jakie  stosują Bodhisattwowie, to: dawanie, 
etyka, cierpliwość, wysiłek, medytacja, mądrość, współczucie, itd. 

436.  Dawanie  to  całkowite rozdanie wszystkiego co się posiada; etyka to 



pomaganie   innym;   cierpliwość   to  porzucenie  gniewu,  a  wysiłek  to 
przyjemność jaką znajduje się w zaletach. 

437.  Medytacja to nie dotknięte nieszczęściem jednoupunktowienie; mądrość 
to stwierdzenie znaczenia prawd; współczucie to umysł, który delektuje się 
wyłącznie litością i miłością wobec wszystkich czujących istot. 

438.  Z  dawania  powstaje  bogactwo,  z  etyki  szczęście, z cierpliwości 
pozytywny wygląd, z [wysiłku jaki wkłada się praktykowanie] zalet powstaje 
wspaniałość,   z   medytacji  spokój,  a  z  mądrości  wyzwolenie.  Dzięki 
współczuciu realizuje się wszystkie cele. 

439.  Z równoczesnej doskonałości wszystkich tych siedmiu [zalet] powstaje 
sfera niepojętej mądrości, patronat nad światem. 

440.  Tak  jak  Pojazd  Śrawaków wyjaśnia osiem poziomów śrawaków, tak też 
mahajana wyjaśnia dziesięć stopni Bodhisattwy. 

441.   Pierwszy  stopień  nosi  nazwę  Stanu  Wielkiej  Radości,  ponieważ 
Bodhisattwa   jest  uradowany.  Porzuca  trzy  związania  Uważanie,  że 
fizyczne  i  mentalne  skandhy,  które  stanowią  przejściowe złożenie, są 
prawdziwą  jaźnią;  chorobliwe  wątpinie  oraz przekonanie, że zła etyka i 
dyscyplina są pozytywne i największe. i rodzi się w linii Tathagatów. 

442.   Kiedy  te  właściwości  dojrzeją,  doskonałość  dawania  staje  się 
największa; wibruje w stu światach i staje się wielkim władcą świata. 

443.  Drugi  [stopień] nosi nazwę Stanu Nieskazitelnej Czystości, ponieważ 
dziesięć  [pozytywnych]  działań ciała, mowy i umysłu jest nieskalanych, a 
on w naturalny sposób przebywa w nich. 

444.   Kiedy   te  właściwości  dojrzeją,  doskonałość  etyki  stanie  się 
największa.   Bodhisattwa   staje  się  Władcą  Wszechświata,  pomagającym 
istotom,  mistrzem wspaniałych [czterech kontynentów] oraz siedmiu cennych 
substancji. 

445.  Trzeci  [stopień]  nosi  nazwę  Stanu  Iluminacji,  ponieważ wówczas 
powstaje  uspokajające  światło mądrości, a wraz z nim jasnowidzące wizje; 
jednocześnie całkowicie zanikają pragnienie i nienawiść. 

446. Kiedy te właściwości dojrzeją, Bodhisattwa praktykuje najwyższe czyny 
cierpliwości,  a  po  całkowitym  wygaszeniu pragnienia staje się wielkim, 
mądrym królem bogów.

447.  Czwarty  [stopień]  nosi nazwę Stanu Promiennej Mądrości, ponieważ w 
tym, który w doskonały sposób kultywuje to co wspomaga oświecenie, pojawia 
się światło prawdziwej mądrości.

448.  Kiedy  te właściwości dojrzeją, Bodhisattwa staje się królem bogów w 
[niebie  Jamy],  w którym nie ma walki, Nabiera też zręczności w tłumieniu 
poglądu mówiącego, że przemijające złożenie [jest prawdziwą jaźnią]. 



449.  Piąty  [stopień]  nosi  nazwę  Stanu  Niezwyciężonej  Mocy, ponieważ 
wszystkie  negatwyności  mają  ogromny  kłopot ze zwyciężeniem go. Zyskuje 
zręczność w poznawaniu subtelnych znaczeń szlachetnych prawd, itp. 

450.  Kiedy te właściwości dojrzeją, stanie się królem bogów i zamieszka w 
Radosnym   Niebie   Tuszita;  przezwycięży  źródła  nieszczęść  i  poglądy 
wszystkich tirthików. 

451.  Szósty  [stopień] nosi nazwę Stanu Bezpośredniej Obecności, ponieważ 
Bodhisattwa  zbliża  się wtedy do właściwości Buddy. Wskutek zaznajomienia 
się   ze   spokojnym  przebywaniem  (szine)  i  szczególnym  wglądem 
(lhagthong), osiąga zanik, przez co postępuje [w mądrości]. 

452.  Kiedy  te  właściwości  dojrzeją,  stanie się królem bogów [w niebie 
Nirmanarati],  które  sobie upodobało emanacje. Śrawakowie nie są w stanie 
go przewyższyć, ponieważ [Bodhisattwa] uspokaja dumę wyniosłości. 

453.  Siódmy  [stopień]  nosi  nazwę  Dalekosięgającego,  ponieważ wzrasta 
liczba  [właściwości  Bodhisattwy].  Z  chwili  na  chwilę  może wniknąć w 
równowagę zaniku. 

454.  Kiedy  te  właściwości dojrzeją, stanie się mistrzem bogów [w niebie 
Paranirmitavaśavartin],  kontrolującym  emanacje  innych. Zostanie wielkim 
przywódcą  nauczycieli,  ponieważ  zna  bezpośrednią realizację [czterech] 
szlachetnych prawd. 

455. Ósmy [stopień] nosi nazwę młodzieńczego Stanu Niezachwianej Stałości. 
Za sprawą braku konceptualności jest nieporuszony, a sfery aktywności jego 
ciała, mowy i umysłu są niepojęte. 

456.  Kiedy  te  właściwości  dojrzeją, staje się Brahmą, mistrzem tysiąca 
światów.  Niszczyciele  Wrogów,  Pratjekabuddowie,  itp.,  nie są w stanie 
przewyższyć go pod względem ugruntowania się [w znaczeniu nauk].

457.  Dziewiąty  stopień nosi nazwę Stanu Chwalebnej Mądrości. Bodhisattwa 
jak regent osiąga indywidualną realizację, a przez to chwalebną mądrość. 

458.  Kiedy  te  właściwości  dojrzeją, staje się Brahmą, mistrzem miliona 
światów.  Niszczyciele  Wrogów, itd., nie są w stanie przewyższyć go jeśli 
chodzi o reagowanie na problemy pojawiające się w myślach czujących istot. 

459.  Dziesiąty  [stopień] nosi nazwę Stanu Nagromadzonych Chmur Dharmy, z 
powodu  deszczu  wyśmienitej  Dharmy  jaki  spada  wtedy  na  Bodhisattwę, 
błogosławionego światłem Buddów. 

460. Kiedy te właściwości dojrzeją, [Bodhisattwa] staje się mistrzem bogów 
Czystych Sfer, najwyższym panem i mistrzem sfery nieskończonej mądrości. 

461.  W  ten  sposób  tych  dziesięć  stopni zyskało rozgłos jako dziesięć 
stopni  Bodhisattwy.  Stan  Buddy  jest  czymś  innym, ponieważ pod każdym 
względem jest niepojęty. 



462.  Mówi  się  po  prostu, że jego bezgraniczny zasięg obejmuje dziesięć 
mocy;  każda  z  jego  mocy jest również niezmierzalna jak [nieograniczona 
jest liczba] wszystkich przemieszczających się istot. 

463.  Mówi  się,  że  nieograniczoność  [właściwości]  Buddy we wszystkich 
kierunkach  przypomina  nieograniczoność przestrzeni, ziemi, wody, ognia i 
wiatru. 

464. Jeżeli przyczyny zostały [zredukowane] do zwykłej [miary] i nie uważa 
się   ich   za   nieograniczone,   nie   uwierzy  się  w  nieograniczoność 
[właściwości] Buddy.

465.  Dlatego  przed  wizerunkiem,  relikwiarzem lub czymś innym, mów trzy 
razy dziennie tych dwadzieścia strof: 

466.  Szukając  schronienia posiadającego wszelkie formy szacunku u Buddy, 
we  wspaniałej  Dharmie, Najwyższej Sandze i u Bodhisattwów - skłaniam się 
przed wszystkimi, którzy są warci czci. 

467. Odwrócę się od wszelkich negatywności; dogłębnie utrzymując wszystkie 
zalety, będę podziwiał całą zasługę wszystkich czujących istot. 

468.  Z  pochyloną głową i złożonymi dłońmi błagam doskonałych Buddów, aby 
obracali  kołem  Dharmy  i  pozostali  w  samsarze,  dopóki całkowicie nie 
opustoszeje. 

469.  Oby  dzięki  zasłudze  jaka  powstała z [napisania] tego [tekstu], a 
także  tej,  którą  zgromadziłem w przeszłości i zgromadzę w przyszłości - 
wszystkie czujące istoty zaczęły dążyć do najwyższego oświecenia. 

470.  Oby  wszystkie czujące istoty posiadły wszystkie niesplamione moce i 
właściwe  środki  utrzymania  oraz  zyskały wolność od wszelkich działań i 
chwil całkowitego zaangażowania. 

471.  Oby  wszystkie czujące istoty znalazły w swych rękach klejnoty i oby 
wszystkie,  niezliczone,  a niezbędne do życia rzeczy pozostały nie zużyte 
tak długo jak długo będzie trwać cykliczna egzystencja. 

472.  Oby  wszystkie  istoty  zawsze  [odrodziły się] jako najwięksi wśród 
ludzi.  Czyli  tacy,  którzy są w stanie praktykować ścieżki mahajany i 
wadżrajany.  Oby  wszystkie  czujące  istoty  posiadły mądrość i znalazły 
oparcie [w etyce]. 

473.   Oby   wszystkie   czujące   istoty   miały  dobrą  cerę,  przyjemną 
powierzchowność, wielką urodę, były silne, wolne od chorób i długo żyły. 

474.  Oby  wszystkie  wyćwiczyły  się w środkach [wygaszenia cierpienia] i 
wyzwoliły  się  od  niego,  zostały  wchłonięte  w Trzy Klejnoty i wielkie 
bogactwo nauki Buddy. 

475.  Oby  zostały  ozdobione  przez  niesplamioną:  miłość,  współczucie, 
radość,  bezstronność,  dawanie,  etykę, cierpliwość, wysiłek, medytację i 



mądrość. 

476.  Oby  posiadły  wszystkie  większe  i  mniejsze  znamiona [Buddy], po 
całkowitym skompletowaniu dwóch nagromadzeń [zasługi i mądrości] i oby bez 
przeszkód przemierzyły dziesięć niezrównanych stopni. 

477.  Obym  sam został całkowicie wyposażony w te i we wszystkie pozostałe 
pozytywne  właściwości,  obym  uwolnił  się  od  wszelkich  wad  i posiadł 
najwyższą miłość w stosunku do wszystkich czujących istot. 

478.  Obym udoskonalił wszystkie zalety, na zdobycie których mają nadzieję 
wszystkie   czujące   istoty  i  obym  mógł  zawsze  uśmierzyć  cierpienie 
wszystkich czujących istot. 

479.  Oby  te  istoty  we  wszystkich  światach, których zmartwieniem jest 
strach, stały się całkowicie nieustraszone, gdy tylko usłyszą moje imię. 

480  -  481. Oby dzięki ujrzeniu lub pomyśleniu o mnie, istoty osiągnęły w 
swoim  kontinuum życia wielką radość, naturalną wolność od błędów, wyraźne 
nakierowanie  na  całkowite  oświecenie  i  pięć jasnowidzących mocy. Obym 
zawsze,  na wszelkie możliwe sposoby, wszystkim czującym istotom przynosił 
pomoc i szczęście. 

482.  Obym zawsze, nie wyrządzając im krzywdy, powstrzymał równocześnie we 
wszystkich  światach  wszystkie  istoty,  które pragną popełniać negatywne 
czyny. 

483.  Obym  zawsze  stanowił  obiekt  radości,  ponieważ wszystkie czujące 
istoty  -  zgodnie  z  ich pragnieniami i bez przeszkód - są ziemią, wodą, 
ogniem, wiatrem, ziołami i lasami. 

484. Obym był tak cenny dla czujących istot jak ich własne życie i oby one 
były  dla  mnie  bardzo cenne; oby ich negatywności zaowocowały we mnie, a 
moje zalety w nich. 

485.  Obym  pozostał  [w  tym  świecie] tak długo dopóki wszystkie czujące 
istoty nie zostaną wyzwolone i obym pracował dla nich nawet po osiągnięciu 
oświecenia. 

486.  Gdyby  zasługa  jaka  powstała  dzięki  tej  modlitwie mogła uzyskać 
kształt,  nigdy  nie byłaby w stanie zapełnić światów, które są tak liczne 
jak ziarna piasku w Gangesie. 

487.   Tak  powiedział  Błogosławiony,  a  rozumowanie  jest  następujące: 
[Nieograniczoność   zasługi]   życzącej   pomocy  nieograniczonym  światom 
czujących istot przypomina [nieograniczoną ilość tych istot]. 

488.  Praktyka,  którą  pokrótce  ci wyjaśniłem, powinny zawsze być ci tak 
drogie jak własne ciało. 

489.  Ten  kto  sobie  wysoce  ceni praktykę, ceni też bardzo swoje ciało. 
Praktyka pomaga właśnie docenić [własne ciało]. 



490.   Dlatego  na  praktykę  zwracaj  uwagę  jak  na  samego  siebie,  na 
osiągnięcia zwracaj uwagę jak na praktykę, na mądrość zwracaj uwagę jak na 
osiągnięcia, a na mądrego człowieka zwracaj uwagę jak na mądrość. 

491.  Ten  kto  odczuwa  niepokój, że [poleganie] na kimś kto jest czysty, 
kochający,  inteligentny i służy pomocą odpowiednią mową, będzie dla niego 
złe, zniszczy swoje osobiste zainteresowanie. 

492   -   493.   Powinieneś   w   skrócie  poznać  kwalifikacje  duchowych 
przewodników.   Jeżeli   nauczają  cię  ci,  którzy  są  zadowoleni,  mają 
współczucie,  zachowują etykę i mądrość, potrafiącą wypędzić nieszczęścia, 
powinieneś  dowiedzieć  się  [jak  polegać  na]  nich  i jak ich szanować. 
Powinieneś   zrealizować   najwyższe   osiągnięcia,   przestrzegając  tego 
wyśmienitego systemu: 

494.  Mówić  prawdę,  łagodnie  zwracać  do czujących istot, mówić to co z 
natury jest przyjazne, co przynosi [pomyślność], co jest najtrudniejsze do 
znalezienia;  mówić  z planem, nie zniesławiając nikogo, w sposób śmiały i 
niezależny. 

495. Być zdyscyplinowanym, opanowanym, szczodrym, wyjątkowo wprost uważnym 
i  pilnym,  mieć spokojny umysł, nie pobudzać się, nie być zakłamanym, nie 
odwlekać niczego, ale wytrwać w swoich postanowieniach. 

496.  Być  pewnym  jak  księżyc  w pełni i promiennym jak jesienne słońce, 
głębokim jak ocean i stabilnym jak Góra Meru. 

497.  Po  uwolnieniu  się od wszystkich wad, wyposażony we wszelkie zalety 
stań się pożywieniem dla wszystkich czujących istot i bądź wszechwiedzący. 

498.  Nauk  tych  nie  przekazywano  tylko  po to, by pomóc królom, lecz z 
życzeniem, aby w dowolny sposób pomóc innym czującym istotom.

499.  O królu, byłoby dobrze, abyś codziennie myślał o tej radzie, tak byś 
ty i inni mogli osiągnąć całkowite i doskonałe oświecenie.

500.  Dążąca  do  oświecenia  pilna  osoba  powinna zawsze stosować etykę, 
cierpliwość,  nie  być  zazdrosnym  ani  skąpym;  powinien zawsze szanować 
najwyższego nauczyciela i altruistycznie, bez nadziei na [nagrodę] pomagać 
niemajętnym. Powinien zawsze przebywać z najwyższymi ludźmi, omijać innych 
oraz dogłębnie bronić i przestrzegać zasad Dharmy. 

Tutaj  kończy się "Cenny Różaniec Rad dla Króla", napisany przez wielkiego 
nauczyciela,   Największego   Nagardżunę.  Został  on  [po  raz  pierwszy] 
przełożony   przez   indyjskiego  opata  Vidjakaraprabhę  i  tybetańskiego 
tłumacza,  mnicha  Paltsega  (dPal-brtsegs).  Po  przejrzeniu trzech wydań 
sanskryckich,  indyjski opat Śikanakavarma i tybetański mnich Patsap Nyima 
Drak  (Pa  tshab  nyi ma grags) poprawili błędy, które nie zgadzały się ze 
szczególną myślą Największego [Nagardżuny] i jego "syna" [Arjadewy]. Tekst 
został wydrukowany w wielkim domu wydawniczym poniżej [Potali, w Lhasie].



LIST DO PRZYJACIELA, [KRÓLA GAUTAMIPUTRY] 
(Suhrllekha) 

1. O sprawiedliwy i zasługujący na powszechny szacunek, posiadający liczne 
zalety [królu], stosowne jest, abyś usłyszał tych kilka wersów Arji, jakie 
ułożyłem  po  to,  abyś  mógł aspirować do zasługi, która powstaje ze słów 
Sugaty [czyli Buddy]. 

2. Ludzie mądrzy czczą na przykład wizerunek Sugaty, wykonany z drewna lub 
innego  materiału.  I  chociaż  temu  mojemu tekstowi brakuje wdzięku, nie 
gardź nim, ponieważ roztrząsa on kwestie świętej Dharmy. 

3.  Bez  względu  na  to jak wiele słów Wielkiego Mędrca usłyszałeś i może 
nawet  zrozumiałeś,  czy ciągle nie są one pomalowaną na biało [siedzibą], 
którą za sprawą księżyca o północy staje się jeszcze bielsza? 

4.   Powinieneś   pamiętać   o   sześciu  rzeczach  godnych  zapamiętania: 
Oświeconym,  Jego  Nauce,  Zgromadzeniu  Szlachetnych,  dawaniu,  etyce  i 
bogach;  Zwycięzca  dobrze  nauczał  o  ogromie właściwości, jakie posiada 
każda z tych sześciu rzeczy godnych zapamiętania. 

5.  Zawsze  praktykuj ścieżkę dziesięciu pozytywnych czynów [wykonywanych] 
za  pośrednictwem  ciała,  mowy  i  umysłu; Dziesięć pozytywnych czynów 
stanowi  przeciwieństwo dziesięciu negatywnych czynów: trzech negatywności 
ciała  (zabijania,  kradzieży  i  niewłaściwego postępowania seksualnego), 
czterech  negatywności  mowy (kłamstwa, obmowy, szorstkiej, złośliwej mowy 
oraz  pustosłowia)  i  trzech  negatywności  umysłu  (zawiści,  wrogości i 
błędnych  poglądów)  powstrzymaj  się  od  alkoholu  i  znajdź  radość we 
właściwych sposobach zarobkowania. 

6.  Wiedząc,  że dobrobyt jest czymś niepewnym, co nie posiada substancji, 
sprawiedliwie   rozdzielaj   dary  pośród  mnichów,  braminów,  ubogich  i 
przyjaciół;  jeśli  więc  chodzi o następne życie, to nie ma doskonalszego 
krewnego od dawania. 

7.  Powinieneś  praktykować etykę, która jest nienaruszona, bez skazy, nie 
zmieszana  i  nieskalana,  ponieważ  jest  powiedziane,  że  etyka stanowi 
podstawę   wszystkich  zalet,  tak  jak  ziemia  jest  [podstawą  zarówno] 
ożywionych jak i nieożywionych rzeczy. 

8.  Powiększaj  niezmierzone  doskonałości  dawania,  etyki, cierpliwości, 
energii,  medytacji  i mądrości, by dzięki temu stać się Panem Zwycięzców, 
który dotarł na drugi brzeg oceanu egzystencji. 

9.  Ród  tych,  którzy czczą ojca i matkę znajduje się w towarzystwie rodu 
Brahmy i rodu nauczycieli. Szanując ich, osiągnie się sławę, a póżniej [po 
śmierci] - wyższe odrodzenie. 

10.  Porzuć  zabijanie,  kradzież,  niewłaściwy  seks,  kłamstwo, alkohol, 
przywiązanie  do jedzenia w nieodpowiednim czasie, przyjemności wynikające 



z  zajmowania  wysokich  siedzeń  i  spania na podwyższeniu oraz wszystkie 
rodzaje pieśni, tańców i wieńców. 

11.  Jeżeli  posiadasz  tych  osiem cech, które przypominają etykę Arhata, 
wówczas,  odżywiony  przez  religijne  ślubowania,  obdarzysz  mężczyzn  i 
kobiety przyjemnymi formami bogów sfery pożądania. 

12.   Jak   na   wrogów   spoglądaj  na:  skąpstwo,  przebiegłość,  fałsz, 
przywiązanie   do   własności,  lenistwo,  dumę,  przywiązanie  seksualne, 
nienawiść,   wyniosłość  z  powodu  kasty,  formy,  Chodzi  o  poczucie 
posiadania ciała lepszego od innych. uczoności, bycia młodym i posiadania 
wielkiej władzy. 

13  - 14. Mędrzec powiedział, że ostrożność jest źródłem nieśmiertelności, 
a brak ostrożności jest źródłem śmierci; Tutaj "źródło śmierci" oznacza 
pozostawanie w samsarze. dlatego wzmacniaj swoje zalety i przywiąż się do 
ostrożności.  Ci, którzy jak Nanda, Angulimala, Adziataśatru i Udajana, 
Wszyscy  czterej  byli  niegodziwymi  ludźmi,  którzy  znajdowali  się pod 
całkowitym  wpływem  swych  splamień;  Nanda  miał w sobie dużo pożądania, 
Angulimala  dużo  nienawiści,  Adziataśatru  zabił  swego ojca, a Udajana - 
własną  matkę. którzy poprzednio będąc nieostrożni, dopiero później stali 
się ostrożni - również będą świecić oślepiającym światłem jak uwolniony od 
chmur księżyc. 

15.  Ponieważ  nie  ma  skuteczniejszego  sposobu  zwalczania  splamień od 
cierpliwości,  dlatego  nie możesz pozwolić na to, aby umożliwiać gniewowi 
powstanie. Budda powiedział, że dzięki porzuceniu gniewu osiągnie się Stan 
Bez  Powrotu.  Osiągnięcie  tego  stanu  oznacza,  że Bodhisattwa nigdy 
więcej nie zostanie związany splamionym lassem światowej egzystencji. 

16.  "Ci  (ludzie)  znieważyli  mnie,  związali,  pobili  i  ukradli  moją 
własność";  jeśli  w  ten  sposób  żywisz  sobie w sobie wrogość, powstają 
kłótnie i spory. Ten jednak kto rezygnuje z wrogości, śpi szczęśliwie. 

17.  Rozpoznaj, że umysł przypomina pisanie na wodzie, ziemi lub kamieniu. 
Pierwszy  spośród  nich  jest  doskonały  dla  posiadających splamienia, a 
ostatni dla tych, którzy pragną Dharmy. Chodzi o to, że dane wydarzenie 
mentalne  może  mieć  bardzo  krótki  okres trwania jak rysunek na wodzie, 
względnie  długie trwanie jak rysunek na ziemi, który znika po deszczu lub 
bardzo długi okres trwania (rysunki naskalne). 

18.  Zwycięzca  stwierdził,  że  ludzie mówią w trojaki sposób: przyjazny, 
prawdziwy  i błędny; słowa jakie wypowiadają mogą przypominać miód, kwiaty 
lub brud. Porzuć ostatni rodzaj mowy. 

19.  Widzi się cztery rodzaje osób, [które przemieszczają się]: ze światła 
do najsilniejszego światła, z ciemności do skrajnych ciemności, ze światła 
do skrajnych ciemności i z ciemności do najsilniejszego światła; bądź tym, 
który należy do pierwszej grupy. 

20.  Powinno  się  zrozumieć, że osoby przypominają owoce mango, które są: 
niedojrzałe  choć  wyglądają  na  dojrzałe,  Są  to osoby o negatywnych 



intencjach   i   pozytywnych  działaniach.  dojrzałe  choć  są  na  pozór 
niedojrzałe,  To  ci, którzy mają pozytywne intencje, ale ich działania 
są  negatywne.  niedojrzałe  i wyglądające na niedojrzałe, Zarówno ich 
intencje jak i działania są negatywne. oraz dojrzałe, które również jawią 
się jako dojrzałe.  Zarówno ich intencje jak i działania są pozytywne. 

21.  Niech  twój  wzrok  nie  spoczywa  na  cudzej  żonie; jeśli jednak ją 
zobaczysz, myśl o niej - stosownie do jej wieku - jako o matce, córce bądź 
siostrze.  Jeżeli  jednak  żądza  się  utrzyma, wówczas medytuj dobrze nad 
nieczystością. 

22.  Ochraniaj  niestabilny  umysł tak jakbyś [chronił] naukę, syna, skarb 
czy  życie.  Wycofaj  umysł  z  przyjemności zmysłowych tak jak [chciałbyś 
wyjść z zasięgu] trującego [węża], trucizny, broni, wroga czy ognia. 

23.  Pan  Zwycięzców  oświadczył,  że pragnienia przypominają owoce kimbu, 
ponieważ  stanowią  one przyczynę cierpienia. Ponieważ te żelazne łańcuchy 
zakuwają światowych ludzi w więzieniu samsary - dlatego wyrzecz się ich. 

24.  [Mając  wybór] pomiędzy tym, który zwyciężył [przywiązanie do] zawsze 
niestabilnych  i  chwilowych obiektów sześciu organów zmysłów i tym, który 
zwycięża  w  bitwie wrogą armię - mędrcy wiedzą, że pierwszy z nich jest o 
wiele większym bohaterem. 

25.  Spójrz  na  ciało  młodej  kobiety  bez  ozdób  [i  ubrania]  jako na 
całkowicie  nieczyste  naczynie  pokryte  skórą,  trudne  do zaspokojenia, 
brzydko   pachnące,  zawierające  nieczystości,  które  wydobywają  się  z 
dziewięciu drzwi [ciała]. 

26.  Wiedz, że podobnie jak nawiedzeni przez owady trędowaci są całkowicie 
uzależnieni  od  przynoszącego im ulgę ognia, tak też lgnięcie do pragnień 
nie  przynosi  spokoju.  Światowe  przyjemności  prowadzą  wyłącznie do 
wzrostu cierpienia, tak jak włożenie przez trędowatego ramienia do ognia. 

27.  Skutecznie  i  we  właściwy  sposób postrzegaj rzeczy ze zrozumieniem 
[Prawdy]  Ostatecznej,  ponieważ  nie ma innej praktyki, która posiadałaby 
porównywalne właściwości.

28.  Osoba  z  najwyższej  kasty,  uczona  i posiadająca piękne ciało, nie 
będzie szanowana, jeśli nie będzie mądra i etyczna. Ten jednak kto posiada 
obie te właściwości, będzie szanowany, nawet przy braku innych. 

29.  O  znawco  świata,  osiem światowych dharm - zysk, stratę, szczęście, 
nieszczęście,  sławę¬,  niesławę,  pochwałę  i  obmowę  - należy traktować 
identycznie, ponieważ nie są [one] warte twojego umysłu. 

30.  Nie  popełniaj  negatywności  w imię braminów, mnichów, bogów, gości, 
rodziców,  dzieci,  królowej czy [jej] orszaku, ponieważ nikt nie będzie z 
tobą dzielił cierpienia piekieł. 

31.  Chociaż  niektóre  z  wykonanych  negatywnych  czynów  nie zranią cię 
natychmiast  tak  jak broń, to i tak wszelkie rezultaty [jakie powstały] z 



tych negatywnych działań zamanifestują się wraz z nadejściem śmierci. 

32.  Mędrzec  powiedział,  że  ufność  [w  Trzy Klejnoty], etyka, dawanie, 
studiowanie  [Dharmy], skromność, Unikanie negatywnych działań z powodu 
posiadania  poczucia  awersji  i  wstydu  pokora, Unikanie negatywnych 
działań  z lęku przed potępieniem ze strony innych i mądrość, Zdolność 
odróżniania  negatywnych  i  pozytywnych  działań  to siedem nieskalanych 
właściwości;   pozostałe,   zwyczajne  właściwości  uznaj  za  nie  mające 
znaczenia. 

33. Porzuć tych sześć, których rezultatem jest niesława i odrodzenie się w 
negatywnych stanach: hazardowy udział w festiwalach, lenistwo, przebywanie 
w złym towarzystwie, [które powoduje powstanie splamień], picie alkoholu i 
wałęsanie się po nocy [bez celu]. 

34.   Nauczyciel   bogów   i   ludzi   powiedział,   że  satysfakcja  jest 
najdoskonalszym  ze  wszystkich  bogactw. Zawsze więc bądź zadowolony. Ten 
kto jest zadowolony, niczego nie posiadając, jest naprawdę bogaty. 

35. O łaskawy królu, tak jak najwspanialszy z nagów cierpi z powodu ilości 
posiadanych  głów, tak też [inni] cierpią wskutek ilości posiadanych dóbr. 
Rzecz jednak ma się odmiennie dla tego kto ma niewiele pragnień. 

36  -  37.  Unikaj  tych  trzech  rodzajów żon: tej, której tak jak kata w 
sposób  naturalny  kojarzy  się  z wrogiem; tej, która - jak królowa - nie 
szanuje swego męża; i tej, która - jak złodziej - kradnie nawet niewielkie 
rzeczy.  [Żona,  którą  należy]  szanować  jak bóstwo rodzinne, przypomina 
siostrę  lub  drogiego  przyjaciela,  jest  tą, która pragnie przynosić ci 
pożytek jak matka lub jest ci oddana jak [wierny] sługa. 

38.  Zrozum,  że  jedzenie  przypomina  lek. Nigdy nie jedz z nienawiścią, 
przywiązaniem,  ani  też  dla siły, dumy czy piękna, lecz wyłącznie w celu 
podtrzymania [życia] ciała. 

39. O sprawiedliwy, po [pożytecznym] spędzeniu całego dnia oraz początku i 
końca  nocy,  śpij uważnie tylko w środkowym [okresie], aby nawet czas snu 
nie był bezowocny.

40. Zawsze medytuj w należyty sposób na miłość, Życzenie, aby wszystkie 
czujące  istoty posiadły szczęście i przyczynę szczęścia. współczucie, 
Życzenie, aby wszystkie czujące istoty były wolne od cierpienia i przyczyn 
cierpienia.  radość  Życzenie,  aby nie były oddzielone od prawdziwego 
szczęścia,  w  którym  nie  ma cierpienia. i bezstronność; Traktowanie 
wszystkich istot z całkowitą równością; życie bez przywiązania do bliskich 
i niechęci wobec innych w przeświadczeniu o równości wszystkiego co żyje. 
jeśli  nawet  w  ten  sposób  nie osiągniesz najwyższego [stanu], to i tak 
odrodzisz się w świecie Brahmy. 

41.  Po  porzuceniu  przyjemności,  radości  i  cierpień świata pożądania, 
dzięki  zastosowaniu  środków czterech koncentracji, osiąga się szczęśliwe 
poziomy [światów] bogów: Brahmy, Abhaswary, Śubhakritsny i Brihatpali.



42.  Pozytywne  i  negatywne  działania  powstają  [w  wielkiej  mierze] z 
podstawy  tych  pięciu  wielkich  czynników:  wytrwałości [w praktykowaniu 
pozytywnych  czynów],  intencji [do ich wykonywania], braku sprzeciwu [przy 
ich  wykonywaniu],  posiadania  właściwości  [niezbędnych  do  wykonywania 
pozytywnych  działań]  oraz dobroczyńców [takich jak rodzice czy religijne 
osoby]. 

43.  Zrozum,  że niewielka ilość soli może zmienić smak odrobiny wody, ale 
nie smak Gangesu; w podobny sposób niewielki negatywny czyn [nie zniszczy] 
ogromnego korzenia szlachetności. 

44.  Uświadom  sobie,  że  tych  pięć splamień to złodzieje, którzy kradną 
bogactwo  szlachetności: zuchwalstwo i żal; Odnosi się to do zajmowania 
się  światowymi  przyjemnościami, które powodują zniszczenie szlachetności 
poprzez  zuchwalstwo  i  żałowanie  dokonanych  w  przeszłości pozytywnych 
czynów.  wrogie  myśli;  apatię i ospałość; przywiązanie [do materialnych 
rzeczy i żądza]; oraz wątpliwości [dotyczące Dharmy]. 

45.  Wytrwale  wykonuj  pięć  najdoskonalszych  praktyk - ufność, energię, 
uważność,  medytację  i  mądrość.  Noszą one nazwę mocy, siły, jak również 
osiągnięcia  szczytu.  W  toku  praktyki  przechodzi  się  przez cztery 
poziomy  zwane:  "ciepłem"  (skt. usma; tyb: drod), "szczytem" 
(murdha;  rtse), "cierpliwością" (ksanti; bzod.pa) 
i  "najdoskonalszym"  (agradhama; chos.mchog). Pierwszy poziom 
jest  zapowiedzią spalenia splamień, na drugim splamienia i ogień poznania 
znajdują  się  w  równowadze, na trzecim ogień poznania jest mocniejszy od 
splamień, które zostają przezeń strawione, a na czwartym splamienia są już 
całkowicie   zniszczone.   Jest   to   najdoskonalsze  spośród  światowych 
osiągnięć.  Po  zrealizowaniu  tych czterech poziomów, osiąga się pierwsze 
bhumi na drodze do Stanu Buddy. 

46.  "W  ten  sposób  działania  wykonywane  przez  siebie  [są przyczyną] 
uniemożliwiającą  wyjście  poza  chorobę, starość, śmierć i oddzielenie od 
drogich [istot]". Jeżeli w odpowiedni sposób będzie się powtarzać tę myśl, 
wówczas arogancja się nie pojawi. 

47.  Jeżeli pragniesz nieba i wyzwolenia, przestrzegaj właściwego poglądu, 
ponieważ  nawet  ci,  którzy  wykonują  przynoszące zasługę działania, ale 
utrzymują błędny pogląd, osiągną straszne rezultaty. 

48. Wiedz, że w rzeczywistości ludzkie istoty są nieszczęśliwe, nietrwałe, 
nieczyste i nie posiadają ego; ci, którzy porzucają uważność, doprowadzają 
się do zguby z powodu negatywnej percepcji tych czterech. 

49.  Dlatego  zostało  powiedziane:  "Forma  nie jest ego, ego nie posiada 
formy,  ego  nie  przebywa  w  formie, a forma nie przebywa w ego". Zrozum 
więc, że również cztery pozostałe skandhy są puste. 

50.   Wiedz,   że   skandhy  nie  powstały  z  [wiecznego]  czasu,  natury 
(prakrti), wewnętrznego charakteru, Boga, wskutek przypadku, ani bez 
żadnej zgoła przyczyny, ale z ignoranckich czynów i pragnień. 



51. Zrozum, że trzy [poniższe cechy] są kajdanami [samsary] i przeszkodami 
[stojącymi  przed] bramami miasta wyzwolenia: przywiązywanie się wyłącznie 
do  etyki  i ascetyzmu, błędny pogląd na osobową tożsamość oraz [dotyczące 
ścieżki] wątpliwości.

52.  Ponieważ  wyzwolenie  zależy  wyłącznie od własnego wysiłku, a nie od 
jakiejkolwiek pomocy ze strony innych, dlatego z pomocą studiowania, etyki 
i koncentracji kultywuj Cztery Szlachetne Prawdy. 

53. Zawsze przestrzegaj dyscypliny najwyższej etyki, najwyższej mądrości i 
najwyższej  medytacji;  do  tych  trzech  zalicza  się  ponad 150 ślubowań 
[Winaji]. 

54.  O  panie,  Sugata  nauczał, że uważność związana z ciałem jest jedyną 
ścieżką  [do  wyzwolenia].  Ponieważ  utrata  uważności zniszczy wszystkie 
zalety, strzeż jej dobrze z pomocą nieugiętości.

55.   Życie   jest   nietrwałe,   ponieważ   [jest   obwarowane]   wieloma 
nieszczęściami  jak  bańka  wodna schwytana przez wiatr. To, że po wydechu 
następuje wdech, a po śnie przebudzenie - jest czymś wspaniałym.

56.  Wiedz,  że  niesubstancjalne  ciało - spopielone, suche, cuchnące lub 
nieczyste   -   zostanie   w  końcu  całkowicie  zniszczone  i  odarte  ze 
wszystkiego, [a] jego składniki ulegną rozproszeniu. 

57.  Ponieważ  nawet popioły nie pozostaną, gdy wszystkie rzeczy - ziemia, 
Góra Sumeru i oceany - zostaną strawione przez płomienie siedmiu słońc, 
Siedem słońc wschodzi pod koniec wielkiego eonu, mahakalpy. W każdym eonie 
pojawia  się  jeden Budda w postaci człowieka. to cóż dopiero mówić o tak 
kruchej istocie jaką jest człowiek. 

58.  O  największy  z  ludzi,  skoro  wszystko jest nietrwałe, nie posiada 
własnej natury i nie daje schronienia, uwolnij swój umysł z samsary, która 
przypomina sflaczałe drzewo bananowca. 

59.  O  panie  ludzi, uczyń to [ludzkie życie] owocnym, praktykując Świętą 
Dharmę,  ponieważ  uzyskanie  ludzkiego  odrodzenia  [po  życiu] w świecie 
zwierząt,  jest  o  wiele  trudniejsze, niż znalezienie przez szyję żółwia 
miejsca w otworze drewnianego jarzma, które pływa w tym samym oceanie. 

60.  Ten  kto  odrodził  się jako człowiek i popełnia negatywności, jest o 
wiele  głupszy  od  kogoś  kto wymiotuje do ozdobionego klejnotami złotego 
naczynia. 

61. Posiadasz cztery wielkie możliwości: przebywasz w odpowiednim miejscu, 
polegasz  na  Świętych,  w  poprzednich  [żywotach] praktykowałeś religię, 
dzięki czemu nagromadziłeś zasługę. 

62.  Mędrzec  powiedział,  że  poleganie na duchowym przyjacielu umożliwia 
spełnienie  ścieżki  do świętości. Ponieważ dzięki poleganiu na Zwycięzcy, 
bardzo wielu osiągnęło spokój, zdaj się na Świętych.



63  -  64.  O  każdym  kto urodził się jako tirthika [czyli nie buddysta], 
zwierzę, głodny duch, istota piekielna, barbarzyńca, głupiec, długo żyjący 
bóg  lub  [nawet  jako  człowiek,  ale]  w  miejscu  gdzie  nauki Buddy są 
nieobecne,  mówi  się,  że urodził się w ośmiu niepomyślnych [stanach]. Po 
osiągnięciu  możliwości  uwolnienia  się od nich, należy dołożyć wszelkich 
starań, aby nie odrodzić się już więcej. 

65.  Rozmyślaj  nad  samsarą,  która jest źródłem wielorakiego cierpienia, 
takiego  jak  nie  posiadanie  tego  [co  się] pragnie [posiadać], śmierć, 
choroba, starość, itd.; słuchaj też [tych, którzy omawiają] jej błędy. 

66. W samsarze nie ma żadnych pewników, ponieważ ojcowie stają się synami, 
matki żonami, a wrogowie - przyjaciółmi; może się też zdarzyć na odwrót. 

67.  Każda  istota  wypiła  więcej  [matczynego]  mleka, niż jest [wody] w 
czterech  oceanach.  Ponieważ ludzie światowi podążają za zwykłymi ludźmi, 
to ciągle muszą pić więcej.

68. Każda istota posiada [ze wszystkich żywotów] stos kości tak wielki, że 
jest  równy lub większy od Góry Sumeru; również ziemi nie wystarczyłoby do 
tego,  by  przygotować  z  niej pigułki o wielkości ziaren drzewa juniper, 
których  ilość  jest  równa  ilości  matek  [jakie  każda  istota miała we 
wszystkich poprzednich żywotach]. 

69.  Nawet  jeśli  ktoś  zostanie Indrą i zasłuży w ten sposób na szacunek 
świata,  to wskutek swych [poprzednich] czynów ponownie spadnie na ziemię; 
nawet władca wszechświata stanie się [w końcu] sługą sług. 

70.  Po  tym  jak ktoś przez długi czas cieszył się szczęściem pieszczenia 
talii  i piersi niebiańskich kobiet, będzie musiał ponownie znosić ten sam 
straszliwy   dotyk   urządzeń,   które  tną  i  zgniatają  narządy  istoty 
piekielnej. 

71.  Weź  pod  uwagę to, że po długim przebywaniu na szczycie Góry Sumeru, 
[gdzie]  stopy  dotykają wygodnej i usłużnej [powierzchni], doświadczy się 
straszliwego cierpienia chodzenia po rozżarzonych węglach i rozkładających 
się zwłokach. 

72  -  73.  Po  dotarciu  do  pięknych  ogrodów  i  radosnych  zabawach  z 
niebiańskimi  kobietami,  które  towarzyszą  tam [istotom], stopy, dłonie, 
uszy  i  nos  zostaną ponownie odcięte przez przypominające miecze liście, 
które  zajdują  się  w [piekielnych] ogrodach. Po wejściu do pięknej rzeki 
Mandakini,  w  której  wśród lotosów pływają niebiańskie kobiety, ponownie 
trzeba  będzie  wejść do do słonej, gorącej i trudnej do wytrzymania rzeki 
Vaitarani, [wypełnionej płonącym żelazem]. 

74  -  75. Po osiągnięciu wielkiego szczęścia bogów [świata] Kamadhatu lub 
pozbawionego namiętności szczęścia [świata] Brahmy, ponownie trzeba będzie 
znosić  nie  kończące się cierpienie stania się paliwem dla ognia [piekła] 
Avici.  Po  osiągnięciu  stanu słońca lub księżyca oraz oświetlenia całego 
świata  światłem  własnego  ciała,  ponownie  wkroczy  się w gęstą, czarną 
ciemność, w której nie zobaczy się [nawet] własnej, wyciągniętej ręki. 



76.  [Skoro]  może się zdarzyć, że będziesz musiał to wszystko wycierpieć, 
wznieś  do  góry jasną lampę potrójnej szlachetności; [w przeciwnym bowiem 
razie]  będziesz  musiał  wejść  w  nie  kończącą się ciemność, której nie 
zniszczą słońce ani księżyc. 

77.  Czujące  istoty,  które  popełniały  negatywne czyny, będą musiały je 
odcierpieć   w   [ośmiu  gorących  i  ośmiu  zimnych]  piekłach:  Samdżiwa 
["Odżywającym  na  nowo"], Kalasutra ["Czarnych nici", które narysowane na 
ciele  ofiary  służą za cel dla płonących ostrzy pił i toporów], Pratapana 
["Intensywnie     Gorącym"],     Samgata     ["Zgniatającym"],     Raurava 
["Wrzeszczącym"], Avici, itd. 

78. [W piekle Samgata] jest się zgniatanym jak sezam; w innych przerabiają 
cię  na wspaniały, oczyszczony puder; w [piekle Kalasutra] tną piłami albo 
rozczłonkowują bardzo ostrymi, przerażającymi siekierami. 

79.  Kiedy  [w  piekle  "Intensywnego Gorąca", Pratapana] płonący strumień 
grubego,  płynnego  brązu  zostaje  wlany  w  inne  istoty,  niektórzy  są 
całkowicie sparaliżowani przez gorące, haczykowate włócznie.

80  -  81.  [W  Piekłach  Sąsiadujących] niektórzy [nieszczęśnicy] z rękami 
wyciągniętymi  ku niebu są napastowani przez dzikie psy z żelaznymi kłami, 
podczas  gdy  inni,  bezradni,  są  rozrywani  prze  kruki  o straszliwych 
pazurach  i ostrych, żelaznych dziobach. Jeszcze inni, skręcają się z bólu 
i  lamentują,  traktowani  jak  pożywienie  przez robaki, czerwie, muchy i 
dziesiątki  tysięcy czarnych pszczół, pozostawiających straszliwe, ogromne 
rany. 

82.  I  znowu,  niektórzy  o  rozdziawionych ustach bez końca są paleni na 
stosach  płonących  węgli;  podczas gdy inni, wrzuceni głową w dół, gotują 
się jak ryż w wielkich, żelaznych kotłach. 

83  -  84.  Po wysłuchaniu opowieści o niezliczonych cierpieniach piekieł, 
nieszczęśni,  którzy  posiadają nieugiętą naturę, nie zostają posiekani na 
tysiące kawałków; [jednak od piekła] dzieli ich wyłącznie czas jaki upływa 
pomiędzy  początkiem,  a  końcem  oddechu. Tak jak strach pojawia się przy 
przygotowywaniu lub patrzeniu na wizerunki przedstawiające piekło, wskutek 
czytania,  przemyśliwania  lub  słuchania  o  piekle,  jeżeli więc ktoś ma 
doświadczyć straszliwych konsekwencji - to po co jeszcze mówić cokolwiek. 

85  -  86.  Tak  jak  pewne  jest,  że  wolność  od  przywiązania  stwarza 
najdoskonalsze  szczęście,  tak też najbardziej przerażające ze wszystkich 
jest  cierpienie  piekła  Avici.  Cierpienia,  jakiego [doświadcza się] od 
gwałtownych pchnięć trzystu włóczni w jeden dzień w tym świecie, nie można 
nawet porównać z ułamkiem lub drobną miarą cierpień piekieł. 

87.  W  ten  sposób  przez  sto milionów lat doświadcza się przerażającego 
cierpienia,  ponieważ  dopóki  [siła]  własnych  negatywnych [działań] nie 
zostanie wyczerpana, dopóty nie zostanie przerwane cierpienie [w piekle]. 

88.  Dlatego wykorzystując własną skuteczność w postępowaniu ciała, mowy i 



umysłu,  spróbuj  nie  przyswajać  sobie  nawet  atomu błędu - ziarna tych 
owoców negatywności. 

89.  Ci,  którzy  porzucają  szlachetność,  której rezultatem jest spokój, 
[odrodzą  się]  w  świecie  zwierząt,  gdzie  można doświadczyć rozmaitych 
strasznych  cierpień,  takich  jak:  wzajemnego  pożerania się, zabijania, 
związania, pobicia, itp. 

90. Niektóre [zwierzęta] zostają zabite dla pereł, wełny, kości, mięsa lub 
skóry,  podczas  gdy  inne wykorzystuje się, kopiąc je, bijąc, batożąc czy 
kłując żelaznymi hakami. 

91.  Również  wśród  głodnych  duchów  istnieje nieustanne, nie znajdujące 
ukojenia  cierpienie  spowodowane brakiem upragnionych obiektów. Muszą one 
znosić  straszliwe  [cierpienie] wywoływane strachem, głodem. pragnieniem, 
zimnem, gorącem i znużeniem. 

92.  Niektóre  [głodne  duchy], dręczone przez głód, nie są w stanie zjeść 
nawet  resztek  zbytecznego, surowego bądź zepsutego [pożywienia, ponieważ 
każdy  z  nich  posiada]  usta  nie  większe  od  oczka igły, przy żołądku 
wielkości góry. 

93.  Inne,  podobnie  jak wyższe gałęzie uschłej palmy winnej, są nagie, z 
ciałami  ze skóry i kości; podczas gdy jeszcze innym płomienie [wydobywają 
się] z ust, pożerają płonąćy piasek, który wpada im do ust. 

94.   Niektóre   [głodne   duchy]   nie  mogą  znaleźć  nawet  nieczystego 
[pożywienia]  takiego  jak ropa, ekskrementy, krew, itp., biją się więc po 
twarzach i pożerają ropę z nabrzmiałych wole, wyrastających im z gardeł. 

95.  W  lecie  nawet  księżyc jest dla nich gorący, a w zimie nawet słońce 
jest  dla nich zimne; drzewa tracą swe owoce, a rzeki wysychają, gdy tylko 
[głodne duchy] spojrzą na nie.

96.   Po  doświadczeniu  nieprzerwanych  cierpień,  niektóre  jednostki  - 
bezpiecznie  związane  lassem  popełnionych  negatywności - nie umrą przez 
pięć, a nawet dziesięć tysięcy lat. 

97.  Budda  powiedział:  "Chociaż  głodne  duchy  doświadczają  rozmaitego 
cierpienia, ma ono jeden smak; przyczyną jest skąpstwo i ludzka podłość".

98.  Większe  staje  się  również  cierpienie  śmierci  i  transmigracji - 
[skutek]   wielkich   przyjemności   niebiańskich.  Po  przemyśleniu  tego 
szlachetni nie powinni pragnąć nieba, które kiedyś znajdzie kres. 

99  - 100. Ich ciała stają się szpetne, zaczynają się pocić, nie lubią już 
siadać,  usychają  noszone  przez  nich  girlandy  z  kwiatów, a szaty się 
brudzą;  [nic  podobnego]  nigdy  przedtem się im nie przydarzyło. Tak jak 
pojawiające   się   na  ziemi  znaki  zapowiadają  zbliżającą  się  śmierć 
człowieka,  tak  też  pięć podanych wyżej oznak jest zapowiedzią śmierci i 
transmigracji zamieszkujących niebo bogów. 



101.  Jeżeli istoty spadające ze świata bogów nie mają już żadnej zasługi, 
wówczas,  bezsilne,  odrodzą  się  jako zwierzęta, głodne duchy czy istoty 
piekielne. 

102.  Półbogowie  również  doświadczają wielkiego cierpienia mentalnego, z 
powodu  naturalnie wrogiego nastawienia wobec świetności bogów. Chociaż są 
oni  również  inteligentni,  to  zasłony  karmy Skt. vipaka; tyb: 
'gro.ba   oznacza   dosłownie   dojrzewające  rezultaty  poprzednich 
działań. nie pozwalają [im] ujrzeć prawdy.

103. Samsara jest właśnie taka [jak wyjaśniono powyżej], dlatego narodziny 
wśród  bogów,  ludzi,  w  piekle,  wśród  głodnych  duchów i zwierząt - są 
nieszczęściem. Zrozum, że narodziny są zbiornikiem wielu negatywności. 

104.  [Tak  jak]  będziesz  gasił ogień, którym niespodziewanie zajęło się 
[twoje]  ubranie czy głowa, tak też postaraj się położyć kres odrodzeniom, 
porzucając czyny, ponieważ nie ma celu znakomitszego, niż to. 

105.  Dzięki  etyce,  mądrości i medytacji, osiągnij spokojny, opanowany i 
nieskazitelny  stan  Nirwany,  który  się  nie  starzeje,  nie umiera, nie 
wyczerpuje  się  i  jest  wolny od ziemi, wody, ognia, powietrza, słońca i 
księżyca. 

106.  Tych  siedem  gałęzi  oświecenia  -  uważność,  rozróżnienie  rzeczy 
(dharm), energia, radość, oczyszczenie, skupienie (samadhi) i zrównoważony 
spokój  -  to  nagromadzenie  zalet,  które stanowią przyczynę osiągnięcia 
Nirwany. 

107. Bez mądrości nie ma medytacji, a bez medytacji nie ma mądrości; jeśli 
jednak ktoś posiada jedną i drugą, ocean egzystencji upodobni się do [wody 
w] odcisku kopyta krowy. 

108.  Tych  czternaście wypowiedzi, Chodzi o czternaście pytań zadanych 
Buddzie,  na  które  ten nie udzielił odpowiedzi: (1) Czy wszechświat jest 
wieczny,  (b)  czy  nie  jest  wieczny, (c) czy jest zarówno wieczny jak i 
nie-wieczny, i (d) czy nie jest ani wieczny, ani nie-wieczny? 
(2)  Czy  wszechświat  jest  (a)  skończony, (b) nieskończony, (c) zarazem 
skończony jak i nieskończony, (d) ani skończony, ani nieskończony?
(3)  Czy  Tathagata  (a) istnieje po śmierci, (b) nie istnieje po śmierci, 
(c) zarazem istnieje jak i nie-istnieje po śmierci, i (d) ani istnieje ani 
nie istnieje po śmierci? 
(4) Czy dusza jest (a) identyczna z ciałem, czy (b) oddzielna od niego? 
Budda  nie  udzielił  odpowiedzi na te pytania, ponieważ nie sprzyjają one 
wyzwoleniu z samsary i stanowią przeszkodę na ścieżce wiodącej do Nirwany. 
Ponadto  zostały  one źle postawione, ponieważ obiekty dociekań faktycznie 
nie  istnieją.  Równie  dobrze  można by zapytać o to "Jak duże są domy na 
planecie  Wenus?"  które  przez  Krewnego  Słońca  [czyli  Buddę] zostały 
określone  jako  niemożliwe  do  wypowiedzenia  w  świecie,  nie sprzyjają 
spokojowi umysłu. Nie spekuluj więc na ich temat. 

109  -  111.  Mędrzec  stwierdził:  "Z  niewiedzy  powstają  predyspozycje 
[karmiczne],  z  nich powstaje świadomość, ze świadomości powstaje nazwa i 



forma, z nazwy i formy powstaje sześć organów zmysłów, z organów zmysłów - 
kontakt,  z  kontaktu  powstaje odczuwanie, z podstawy odczuwania powstaje 
pragnienie,  z pragnienia chwytanie, z chwytania powstaje stawanie się, ze 
stawania  się  powstają narodziny; tam gdzie są narodziny, powstaje wielka 
masa  cierpienia, takiego jak smutek, choroba, starość, frustracja, strach 
przed  śmiercią,  itd.  Jeśli  jednak  zniweczy się narodziny, wszystko to 
zaniknie wraz z nimi". 

112. Ta [nauka o] współzależnym powstawaniu jest głębokim i cennym skarbem 
nauk  Zwycięzcy;  ten  kto  we  właściwy  sposób  widzi  to  [współzależne 
powstawanie] , widzi najdoskonalszego Buddę, Znawcę Rzeczywistości. 

113.  Jeżeli  chcesz osiągnąć uspokojenie, praktykuj tę Ośmioraką Ścieżkę: 
właściwy  pogląd,  właściwą  intencję,  właściwą mowę, właściwe działania, 
właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwe skupienie. 

114  - 115. Te narodziny są cierpieniem; pragnienie to wielkie źródło tego 
[cierpienia];  jego  zanik  jest  wyzwoleniem;  a  metodą osiągnięcia tego 
[wyzwolenia]  jest  Szlachetna Ośmioraka Ścieżka. W ten więc sposób zawsze 
próbuj  zrealizować  Cztery  Szlachetne Prawdy, bo dzięki tej wiedzy nawet 
świecki  człowiek  spoczywający  na łonie dobrobytu może przekroczyć rzekę 
splamień. 

116.  Ci,  którzy  urzeczywistnili  Prawdę,  nie  spadają z nieba, ani nie 
wyskakują  z łona ziemi jak ziarna, ponieważ poprzednio byli [jak wszyscy] 
osobami podlegającymi splamieniom. 

117.  O  nieustraszony,  Błogosławiony powiedział, że umysł jest korzeniem 
szlachetności.  Poddaj  zatem  umysł  dyscyplinie;  jest  to  rada,  która 
przynosi pożytek, nie ma więc potrzeby, by mówić więcej. 

118. Przestrzeganie rady jakiej ci udzieliłem jest trudne nawet dla mnicha 
na  odosobnieniu; spróbuj [jednak] nadać swemu życiu znaczenie, doskonaląc 
jakość istoty dowolnej z tych praktyk. 

119  -  120a. Radując się zaletami wszystkich [czujących istot], dedykując 
również  swoje  potrójne  [ciała, mowy i umysłu] pozytywne postępowanie na 
rzecz osiągnięcia Stanu Buddy [przez wszystkie czujące istoty], po dojściu 
do   mistrzostwa   w  jodze,  za  sprawą  ogromu  tej  zasługi  osiągniesz 
niezliczone narodziny w światach bogów i ludzi. 

120b  -  121.  Bądź [jak] Arja Awalokiteśwara, który [swoim] postępowaniem 
wspomaga  wielu dotkniętych cierpieniem ludzi, rozprasza choroby, starość, 
przywiązanie  oraz nienawiść - i przez nie dające się policzyć żywoty bądź 
Obrońcą  i Opiekunem Świata tak jak  Błogosławiony Amitabha w swej krainie 
[Sukhawati]. 

122  -  123.  Po  tym  jak [twoja] wielka, nieskazitelna sława, powstała z 
mądrości,  etyki i dawania, rozejdzie się po ziemi, sięgnie nieba i dotrze 
do  świata  bogów,  bez  wątpienia  stłumi  przyjemności  bogów w niebie i 
mężczyzn  na  ziemi,  cieszących się wspaniałymi kobietami, po dotarciu do 
Władcy  Zwycięzców ugasi strach i śmierć, powstające u niezliczonej ilości 



czujących  istot,  a  spowodowane przez splamienia - osiągniesz bezbłędny, 
nie   znający   starości,  nieustraszony  stan,  [który  jest  całkowitym] 
spokojem, będąc jedynie nazwą.

NAGROMADZENIA DLA CELU OŚWIECENIA 
(Bodhisambhara[ka]) 

1.  Teraz,  w  obecności  Buddów, składam ręce i skłaniam głowę. Zamierzam 
wyjaśnić   nagromadzenia  potrzebne  do  oświecenia,  zgodnie  z  tradycją 
[przekazaną] przez Buddę. 

2.  Jak  jest  to możliwe, aby bez zaniedbania wyjaśniać nagromadzenia dla 
oświecenia?  [Dlatego  bo]  Buddowie  są  jedynymi,  którzy  indywidualnie 
osiągnęli nieskończone oświecenie! 

3.  Ciało  Buddy  posiada  nieskończone właściwości. Podstawę tworzą [dwa] 
nagromadzenia   [konieczne]   do  oświecenia.  Dlatego  nagromadzenia  dla 
oświecenia również nie posiadają ostatecznego kresu. 

4.   Jestem   w  stanie  wyjaśnić  zaledwie  drobną  cząstkę  tych  [dwóch 
nagromadzeń]. Wychwalam Buddów i Bodhisattwów. Odnoszę się z szacunkiem do 
wszystkich  Bodhisattwów i pozostałych [istot], które po kolei [staną się] 
Buddami. 

5.  Ponieważ  [Pradżniaparamita]  jest  matką  Bodhisattwów - jest również 
matką  Buddów.  Pradżniaparamita  to  główne  nagromadzenie [konieczne] do 
oświecenia. 

6.  Pradżniaparamita  jest  matką  Bodhisattwów;  ich  ojcem  są skuteczne 
metody, a córką jest współczucie. 

7.  Szczodrość, etyka, cierpliwość, energia, dhjana i [inne paramity] poza 
tymi  pięcioma,  powstają  za sprawą pradżni. Pradżniaparamita obejmuje je 
wszystkie. 

8.  Wielkie  współczucie  przenika  do  szpiku  kości. Stanowi ono oparcie 
wszystkich  żyjących  istot. Podobnie jak [miłość] ojca dla jedynego syna, 
tak i czułość [Buddy] jest wszechprzenikająca. 

9.  Jeżeli myśli się o zaletach Buddy i słucha [świadectw o] cudach Buddy, 
[powoduje   to   powstanie]   miłości,  radości,  poczucia  [szczęścia]  i 
czystości. Nosi to nazwę wielkiej radości. 

10.  Bodhisattwie nie wolno porzucić ani opuścić czujących istot. Powinien 
zawsze o nie dbać, najlepiej jak tylko potrafi. 

11.   Od   samego  początku  [ścieżki],  stosownie  do  osiągniętej  mocy, 
Bodhisattwa  powinien  w skuteczny sposób skłaniać ludzi do wstępowania na 
[ścieżkę] mahajany. 

12. Wprowadzenie na ścieżkę [hinajany] tylu istot [ile jest] ziaren piasku 
w  Gangesie,  [przynosi  ogromną  zasługę], ale skłonienie jednej [jedynej 



osoby] do [praktyki na ścieżce] mahajany - daje o wiele większą zasługę! 

13.  Niektórzy  otrzymali  nauki śrawakajany i pratjekabuddajany. Z powodu 
ograniczonych  mocy  jakie  posiadają,  nie są odpowiedni, aby wstąpić [na 
ścieżkę mahajany]. 

14.  Tym,  którzy nie posiadają zdolności, które pozwoliłyby im wstąpić na 
[ścieżkę]   śrawakajany,   pratjekabuddajany   czy   mahajany,   musi  się 
przydzielić przynoszące zasługę zadania. 

15.  Jeżeli  ludzie  są  [całkowicie] nieodpowiedni do tego, by wstąpić na 
ścieżkę, która [sprzyja odrodzeniu się w] niebie [lub] wyzwoleniu, wówczas 
[Bodhisattwa]  musi  starać  się  przyciągnąć  ich, [ukazując] korzyści na 
jakie mogą liczyć w tym świecie, stosownie do posiadanych przez nich sił. 

16.  Wobec  ludzi,  którzy  prawdopodobnie nie są podatni do wstąpienia na 
ścieżkę,  Bodhisattwa  powinien  wzbudzić  wielkie  współczucie. Nigdy nie 
wolno mu ich odrzucić!

17.  Skuteczne  środki, dzięki którym można przyciągnąć [innych] do Dharmy 
to:   obdarowywanie   ich,   nauczanie   i   słuchanie  nauk  Dharmy  oraz 
praktykowanie działań pożytecznych dla innych. 

18. Bez znużenia i bez zaniedbania [Bodhisattwa] przynosi pożytek czującym 
istotom,   wyrażając   [w  ten  sposób]  swoją  aspirację  do  oświecenia: 
przynoszenie pożytku innym jest przynoszeniem pożytku samemu sobie! 

19.  Dzięki  przeniknięciu  w  głęboką  podstawę  dharm,  uwolnieniu się i 
oddzieleniu od konceptualnych tworów, wszystkie sprawy bez żadnego wysiłku 
zostają spontanicznie porzucone. 

20.  Korzyść,  reputacja,  honory  i  przyjemność  -  to cztery rzeczy, do 
których nie należy się przywiązywać. Podobnie nie należy się dać wplątać w 
ich sprzeczności. Na tym polega wyrzeczenie się [świata]. 

21. Dopóki Bodhisattwa nie osiągnie [Stanu] Bez Powrotu, powinien spełniać 
te  działania  na  rzecz  oświecenia, tak gorliwie jak gdyby paliły mu się 
włosy.
 
22.  Wszyscy  Bodhisattwowie,  którzy  poszukują oświecenia, bez spoczynku 
rozwijają energię, ponieważ biorą na swe barki ciężkie brzemię. 

23. Jeżeli Bodhisattwa nie wytworzył jeszcze w sobie wielkiego współczucia 
i  cierpliwości,  może  nie  osiągnąć  [Stanu] Bez Powrotu i wskutek swego 
niedbalstwa upodobnić się do zwykłego śmiertelnika. 

24.  Jeżeli Bodhisattwa dostanie się na poziomy śrawaków i pratjekabuddów, 
stanie  się  śmiertelny,  ponieważ  korzenie  poznania  wyzwolenia zostaną 
odcięte. 

25.  Nawet  jeśli  Bodhisattwa  spadnie  do  piekła,  nie przestraszy się. 
Naprawdę przerażający jest dla niego poziom śrawaków i pratjekabuddów. 



26.  Podczas  gdy  upadek do piekła nie stanowi ostatecznej przeszkody dla 
oświecenia,  to  dostanie  się  do krain śrawaków i pratjekabuddów stanowi 
pewną ostateczną barierę. 

27. Mówi się, że ludzie, którzy kochają życie, obawiają się stracić głowę. 
Dokładnie w ten sam sposób krainy śrawaków i pratjekabuddów powinny budzić 
podobny lęk. 

28.  [Zaakceptowanie  całej  rzeczywistości  jako nie powstającej, oznacza 
widzenie   wszystkiego  jako]  niezrodzonego;  nie  zniszczonego;  zarazem 
niezrodzonego  jak  i  nie  zniszczonego;  oraz ani niezrodzonego, ani nie 
zniszczonego; a także ani pustego, ani nie-pustego. 

29.  Kiedy  nie  zbacza  się  ze  Środkowej  Drogi z powodu jakiegokolwiek 
zjawiska,  wówczas  nie  ma akceptacji nie powstawania, ponieważ wszystkie 
idee zostały wyeliminowane. 

30. W tej samej chwili, w której zdobędziesz to przeświadczenie, otrzymasz 
również  przepowiednie,  [że  staniesz  się  Buddą].  Jeśli raz osiągnąłeś 
[Stan] Bez Powrotu, to z pewnością staniesz się Buddą. 

31.  Dopóki  Bodhisattwa  nie osiągnie stanu Obecności, powinien wzmacniać 
swoje samadhi i nie pozwalać sobie na niedbalstwo. 

32.  [Szósty  stan],  Stan  Obecności  [przyszłego]  Buddy, jest nieugiętą 
koncentracją.  Jest  to  ojciec  Bodhisattwy,  [a] jego matką jest wielkie 
współczucie. 

33.  Jego  matką  jest  Pradżniaparamita, a jego ojcem [skuteczne] środki. 
Termin  "rodzice  Bodhisattwy"  został  użyty  dlatego,  ponieważ [wielkie 
współczucie] stwarza, a [nieugięta koncentracja] podtrzymuje. 

34.   Niewielka  ilość  zasługi  nie  sprowadzi  oświecenia,  które  można 
zrealizować  dzięki  zebraniu zasługi, której wielkość odpowiada stu górom 
Sumeru. 

35 - 36. Chociaż zasługa [Bodhisattwy] jest niewielka, musi być skuteczna. 
[Bodhisattwa] musi być oparciem dla wszystkich czujących istot [i myśleć:] 
Wszystkie  działania  jakie  wykonuję,  powinny  zawsze przynosić pożytek  czującym istotom! Kto 
jest w stanie zmierzyć zasługę podobnej intencji? 

37 - 38. Nie miłowanie własnej rodziny, własnego ciała, życia czy bogactw, 
nie  pożądanie  przyjemności  i  mocy  świata  Brahmy  i innych bogów; nie 
pragnienie Nirwany, lecz działanie dla pożytku wszystkich istot - tylko to 
jest dbałością o żyjące istoty. Kto potrafi zmierzyć taką zasługę? 

39.  Ratowanie  i ochranianie świata, któremu brak oparcia i ochrony przed 
cierpieniem   i  bólem  -  kto  potrafi  zmierzyć  zasługę  ukształtowania 
podobnych intencji? 

40.  Posiadanie Pradżniaparamity przez jeden czy kilka miesięcy, jak wtedy 



gdy  przez  krótki  czas  doi  się krowę - kto potrafi zmierzyć [płynącą z 
tego] zasługę? 

41.   Recytowanie   tekstów   głębokich  pism  sławionych  przez  Buddę  i 
wyjaśnianie innym ich rozmaitych znaczeń - przynosi to ogromną zasługę.

42.  Nagromadzenie zasługi powstałe dzięki skłonieniu niezliczonych istot, 
aby  skierowały  swe  umysły  ku  oświeceniu,  stanie się jeszcze większe, 
wskutek czego osiągnie się Stan Nieporuszony. 

43.  Naśladowanie [Buddy], obracanie zwycięskiej Dharmaczakry, którą Budda 
puścił  w  ruch oraz uspokojenie i stłumienie negatywnych impulsów - w ten 
sposób Bodhisattwa gromadzi zasługę. 

44.  Znoszenie  wielkiego cierpienia piekła [oraz dodatkowego niewielkiego 
cierpienia], po to, aby przynosić pożytek i przyjemność czującym istotom - 
to sprawi, że oświecenie znajdzie się w zasięgu ręki. 

45.  Inicjowanie  działań  nie z myślą o sobie, lecz wyłącznie po to, by z 
motywacją  współczucia  przynieść pożytek i zadowolenie czującym istotom - 
to sprawi, że oświecenie znajdzie się w zasięgu ręki. 

46.  Mądrość bez konceptualizacji, zapał bez gnuśności, hojna szczodrość - 
to sprawi, że oświecenie znajdzie się w zasięgu ręki. 

47.   Bycie  niezależnym  od  obsesyjnych  myśli,  posiadanie  doskonałej, 
niesplamionej etyki, akceptowanie [rzeczy] jako niezrodzonych - to sprawi, 
że oświecenie znajdzie sie w zasięgu ręki. 

48.  W  obecności  w  pełni oświeconych Buddów, którzy wypełniają dziesięć 
kierunków, całkowicie wyznaję swoje negatywności. 

49.   Jeżeli   Buddowie,  którzy  osiągnęli  oświecenie  we  wszechświecie 
dziesięciu  kierunków, niezbyt chętnie wyjaśniają swoje nauki, usilnie ich 
nakłaniam, aby obrócili Dharmaczakrę! 

50.  Jeżeli  w pełni oświeceni Buddowie obecni we wszechświecie dziesięciu 
kierunków, pragną porzucić życie [w samsarze], skłaniam przed nimi głowę i 
proszę, aby pozostali. 

51  - 52. Wszyscy radujemy się [taką] zasługą, jaka wypływa ze szczodrości 
i  etyki, z [pozytywnych] myśli i działań stwarzanych przez czujące istoty 
z  pomocą  środków  ciała,  mowy  i  umysłu;  zasługą,  nagromadzoną przez 
świętych i zwykłych ludzi w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

53. Gdybym tylko mógł zgromadzić całą zasługę jaką posiadam i przekazać ją 
żyjącym istotom, tak aby dzięki niej mogły osiągnąć oświecenie! 

54. Dlatego okazuję żal, zaklinam [Buddów, aby nauczali], błagam [ich, aby 
pozostali]  i  dedykuję  [swoją  zasługę]  na  rzecz  oświecenia. Musi się 
wiedzieć, że [postępując w ten sposób] upodobnię się do Buddów. 



55.  Okaż  wyrzuty  sumienia  za  niezdrowe działania, błagaj Buddów, [aby 
pozostali  w  samsarze],  ciesz  się  zasługą i dedykuj ją oświeceniu, jak 
powiadają Dżinowie. 

56.  Rób  to co trzy godziny, w dzień i w nocy, łącząc razem swe dłonie, z 
prawym  kolanem  dotykającym  ziemi  i  górną częścią odzienia ułożoną na 
jednym ramieniu. 

57.  Jeżeli powstała [w ten sposób] w ciągu jednej godziny zasługa miałaby 
widoczną,  zewnętrzną  formę, to [światy, których liczba przekracza] wiele 
tysięcy  [razy]  liczbę  ziaren piasku w Gangesie, nie byłyby w stanie jej 
objąć. 

58.  Jeżeli  [Bodhisattwa]  raz  wytworzył myśl [oświecenia; Bodhiczittę], 
powinien  ukazać  swój szacunek i dobroć wszystkim mniejszym Bodhisattwom, 
tak jakby byli jego nauczycielami czy rodzicami. 

59.  Nawet  jeśli  Bodhisattwa  zrobił coś negatywnego, nie powinien o tym 
mówić, tym bardziej nie powinien mówić nieprawdy. Mów tylko prawdę. 

60. Jeżeli jakiś człowiek ślubuje stać się Buddą, życz mu, aby nie zboczył 
ze ścieżki, ukaż [mu zasługę Buddy], rozpal jego zapał i pobudź radość. 

61. Jeżeli nie rozszyfrował jeszcze najgłębszych sutr, nie wolno mu mówić, 
że nie są to słowa Buddy. Jeśli wypowiada takie stwierdzenia, zbierze plon 
wielkiego cierpienia. 

62.  Jeśli  zebrano  by  razem wszystkie negatywności, w tym pięć ohydnych 
czynów   (anantaraya),   a  następnie  porównano  je  z  tymi  dwoma 
negatywnościami, nie stanowiłyby nawet [ich] ułamka. 

63.  Dokładnie  rozwijaj trzy drzwi do wyzwolenia: śunjatę, brak znamion i 
brak pragnień. 

64.  Ponieważ  dharmy  nie  posiadają  własnej  natury, są puste. Jeśli są 
puste,  to  jak  mogą  posiadać znamiona? Jeśli wszystkie znamiona zostały 
usunięte, to jak mędrcy mogą [czegokolwiek] pragnąć? 

65.  Podczas  gdy  [Bodhisattwa] doskonali i kontempluje te [trzy drzwi do 
wyzwolenia  i]  przemierza  ścieżkę  do  Nirwany,  nie wolno mu myśleć, że 
Buddakaja nie istnieje. Nie zmniejszaj swych wysiłków pod tym względem! 

66.  Co  do  Nirwany,  nie  zrealizuje  jej  od  razu,  ale konieczne jest 
wytworzenie tej myśli: "musimy przebudzić Pradżniaparamitę". 

67.  Mistrz  łuczników  wypuszcza  strzały w ten sposób, że każda następna 
jest  wycelowana  w  poprzednią,  podpierając  ją,  aby nie upadła. Wielki 
Bodhisattwa jest właśnie taki. 

68.   [Bodhisattwa]  pieczołowicie  nacelowuje  strzałę  umysłu  na  drzwi 
wyzwolenia  zwane "pustymi". Strzały [skutecznych środków] działają razem, 
aby  je  podeprzeć,  wskutek  czego  nie  pozwala [swojej pradżni] wpaść w 



Nirwanę. 

69.  Nie  pozwól, abyśmy porzucili czujące istoty! Chcąc przynieść pożytek 
czującym   istotom,  pobudź  najpierw  tę  postawę,  a  następnie  zacznij 
praktykować drzwi do wyzwolenia. 

70.  Są  takie  czujące  istoty,  których przywiązania utrzymują się przez 
długi  czas i które kultywują błędne poglądy i pojęcia. Wszystko to dzieje 
się wskutek złudzenia. 

71.  Ci,  którzy  są  ofiarami błędnych pojęć i poglądów, mogą je porzucić 
dzięki   głoszeniu   Dharmy.   Na   początku   należy   umysł   skupić  na 
rzeczywistości, a następnie dochodzi się do praktyki drzwi do wyzwolenia. 

72.  Bodhisattwowie przynoszą pożytek czującym istotom, a jednak nie widzą 
żadnych czujących istot! Jest to zaprawdę trudny punkt, wyborny punkt! Nie 
da się tego [łatwo] zrozumieć. 

73.  Nawet  jeśli  Bodhisattwa jest predestynowany, i tak musi praktykować 
drzwi  do  wyzwolenia.  Skoro  pierwotne  ślubowanie  nie  zostało jeszcze 
wypełnione, [Bodhisattwa] nie realizuje Nirwany. 

74.   Jeżeli   nie   osiągnął   on  jeszcze  swojej  predestynacji,  będąc 
zainteresowany  [wyłącznie] skutecznymi środkami, pierwotne ślubowanie nie 
zostało  jeszcze  spełnione.  [Bodhisattwa]  więc  ponownie  nie realizuje 
Nirwany. 

75.  [Bodhisattwa  odczuwa] skrajne obrzydzenie wobec samsary, lecz ciągle 
kieruje  się w stronę samsary. Ufność pokłada w Nirwanie, która sprawia mu 
radość, a jednak odwraca się od niej. 

76.  Obawiaj  się  splamień,  ale  nie daj się przez nie opanować; gromadź 
pozytywną karmę w celu zlikwidowania gnębiących [cię] splamień. 

77.  Bodhisattwa ma namiętną naturę; nie ma jeszcze natury Nirwany. [Jeśli 
więc]   splamienia  nie  zostały  jeszcze  strawione,  [Bodhisattwa  może] 
wytworzyć ziarno oświecenia. 

78. Bodhisattwa przepowiada [przeznaczenie] innych istot. Ta przepowiednia 
koniecznie posiada stan zasługi i skuteczności Tathagaty, pozwalając im na 
dotarcie na drugi brzeg. 

79.  [Bodhisattwa  powinien]  propagować  i  uznawać śastry, oraz rozmaite 
techniki, nauki i sztuki dla pożytku całej ludzkości.

80.  Kiedy tylko tego zapragnie, Bodhisattwa wybiera stany transmigracji i 
kasty  w świecie potencjalnych praktykujących; dzięki mocy swoich ślubowań 
akceptuje odradzanie się.

81.  Jeżeli natkniesz się na rozmaite nieczyste sprawy, ludzkie kłamstwa i 
pochlebstwa,  ubierz  silną  zbroję.  Nie  oburzaj  się [na samsarę] i nie 
obawiaj się [poszukiwania oświecenia]. 



82. Bodhisattwowie z całkowicie czystym umysłem nie schlebiają nikomu, ani 
nikogo   nie  oszukują.  Ujawniają  wszystkie  przewinienia  [istot],  ale 
ukrywają i gromadzą własne pozytywne czyny, [nie chełpiąc się nimi]. 

83.  [Bodhisattwa]  z  oczyszczoną  karmą  ciała, mowy i umysłu, doskonali 
wszystkie reguły moralne, nie pozwalając sobie na żadne zaniedbania. 

84.  [Bodhisattwa  musi]  spokojnie  przebywać  w uważności. Wybiera sobie 
jakiś przedmiot i kontempluje go w samotności, z pomocą uważności strzegąc 
samego siebie, [aby jego] umysł mógł stać się umysłem bez przywiązania. 

85.  Jeżeli  powstają  dyskursywne myśli, musi określić, czy są one zdrowe 
czy  niezdrowe,  [aby  dzięki  temu  móc]  porzucić  niezdrowe i zwiększyć 
zdrowe. 

86.   Jeżeli  jego  umysłowi  przeszkadzają  obiekty,  powinien  zwiększyć 
uważność,  sprowadzić  swój umysł z powrotem na obiekt, a [jeśli ten nadal 
faluje] - uspokoić go. 

87.  Nie  rozluźniaj  się,  ani  nie  lgnij  [do rzeczy], ale doskonal swe 
wysiłki.  Jeśli Bodhisattwa nie potrafi utrzymać samadhi, musi nieustannie 
[o to] zabiegać. 

88  -  89.  [Tym,  którzy  są  bliscy]  śrawakajany lub pratjekabuddajany, 
działając  wyłącznie  dla  [ich  lub] własnego pożytku, nie wolno porzucić 
mocnej  energii. Jakiż to wówczas będzie wielki Bodhisattwa! Czy jako ten, 
który  wyzwala  siebie i innych, nie powinien rozwinąć gorliwości dziesięć 
tysięcy milionów razy większej? 

90.  Przez pół godziny można praktykować jeden rodzaj [medytacji], a przez 
kolejne  [pół godziny] inny, ale to nie jest sposób praktykowania samadhi! 
Pozwól umysłowi skoncentrować się na jednym, [konkretnym] obiekcie! 

91.  Nie  należy przywiązywać się do ciała, ani ubolewać nad swoim życiem. 
Nawet  jeśli  chce  się chronić to ciało, to i tak w końcu okaże się, że z 
natury jest ono przedmiotem rozpadu i cierpienia. 

92. W równym stopniu nie przywiązuj się do zysku, honorów i sławy. Działaj 
energicznie  na  rzecz spełnienia ślubowania [wyzwolenia siebie i innych], 
tak jakby twoja głowa [lub] ubiór znajdowały się w ogniu. 

93.  Zdeterminowany do wytworzenia najwyższego dobra, Bodhisattwa nie może 
czekać  do  jutra.  Jutro  jest czymś odległym. Jak w ogóle można ochronić 
przemijającą egzystencję? 

94.  [Bodhisattwa] musi przebywać w uważności [z całkowitym zrównoważeniem 
i  uspokojeniem].  Jeżeli  [musiałby]  zjeść  ciało swego ulubionego syna, 
powinien to uczynić bez smaku czy odrazy.

95.  Cel  wyrzeczenia  się  światowego  życia  oraz  określenie  czy to co 
zrobiliśmy  lub pozostawiliśmy nie zrobione, musi być zrobione czy też nie 



- wszystko to zostało wyjaśnione w Sutrze Daśadharmaka. 

96.  Zobacz,  że  złożone rzeczy są nietrwałe i że nie ma "ja" czy "moje". 
Uświadom sobie wszystkie czyny Mary i porzuć je! 

97.  Twórz  gorliwie i doskonal [pięć] mocy, Ufność, wysiłek, uważność, 
samadhi  i  pradżnia.  [siedem]  gałęzi  oświecenia, Uważność, badanie 
prawdy,  wysiłek, radość, oczyszczenie, samadhi i zrównoważenie. [cztery] 
podstawy  cudownej  mocy,  Wola,  umysł,  wysiłek,  analiza.  [cztery] 
hamulce,  Odcięcie  i porzucenie negatywności, wytworzenie i utrzymanie 
tego  co  pozytywne.  [ośmioraką]  ścieżkę  Właściwy  pogląd, właściwa 
intencja,  właściwa  mowa,  wlaściwe  działania,  właściwe życie, właściwy 
wysiłek,  właściwa  uważność i właściwe samadhi. oraz cztery zastosowania 
uważności. Uważność ciała, odczuć, umysłu i dharm. 

98.  Umysł  może  być miejscem dla stałego powstawania pozytywnych rzeczy, 
szczęścia  i  zasługi,  ale  może  on  również  być  korzeniem cierpienia. 
Przemyśl to starannie! 

99.  Odnośnie  pozytywnych  dharm, obserwuj codziennie jak wzrastają i jak 
maleją. 

100.  Jeżeli  widzi  się,  że inni osiągają korzyści, poparcie, cieszą się 
szacunkiem  i  są  sławni,  w  umyśle  nie  powinien  się  pojawić  choćby 
najdrobniejszy przejaw zawiści czy zazdrości. 

101.  Życie  bez  pragnienia  obiektów  [zmysłów  jest] jakby tępe, ślepe, 
głuche    i   nieme.   W   odpowiedniej   chwili   lwi   ryk   przestraszy 
jelenia-tirthikę. 

102.  Witając i żegnając [innych], szanuj tych, którzy na ta zasługują. We 
wszystkich sprawach związanych z Dharmą bądź miły i służ pomocą. 

103.  Ten kto ocala i wyzwala cierpiących unicestwienie, rozwija się i nie 
zostaje   zniszczony.   Doskonaląc   się   w  naukach  i  umiejętnościach, 
[praktykujący] ćwiczy się w nich, a także naucza innych. 

104.  Jeżeli  chodzi  o  szczególnie  pozytywne  dharmy,  trzymaj  się ich 
uparcie.  Praktykuj  cztery  podstawy zjednania i składaj ofiary w postaci 
szat, napojów i pożywienia. 

105. Nie odtrącaj tych, którzy proszą o jałmużnę. Pogódź się ze wszystkimi 
krewnymi.  Nie występuj przeciw swym zwolennikom. Ofiaruj innym mieszkania 
i wspieraj ich materialnie. 

106.  Oddawaj  rodzicom,  krewnym  i  przyjaciołom  to,  co im się należy. 
Traktuj je tak jak najwyższego Pana. 

107.  Zwracaj  się  uprzejmie  nawet do niewolnika i dbaj o niego. Okaż mu 
wielki szacunek, dostarczaj mu leków i lecz wszystkie jego choroby. 

108.  [Ci, których] głowy [dzięki] pozytywnej karmie z poprzednich działań 



[ozdabia  usznisza,  którzy]  mają  delikatne, gładkie, piękne i wspaniałe 
ciało,  [którzy  swój]  głos  [czyli  brahmasvarę zawdzięczają] pozytywnej 
karmie i właściwemu działaniu umysłu - [nigdy] w przyszłości nie przestaną 
być szanowany, tak jak byli szanowani w przeszłości. 

109.   Nie   krzywdź  zwolenników  innych.  Na  czujące  istoty  spoglądaj 
współczującym  okiem,  bez  ducha  zazdrości,  jakby byli twoim krewnymi i 
przyjaciółmi. 

110.  Musi  się  zawsze  postępować  w  zgodzie  z  obietnicami, jakie się 
złożyło.  Działanie  w zgodzie z własnymi słowami zaskarbia sobie zaufanie 
innych. 

111.  Podtrzymuj  Dharmę  i  wystrzegaj  się bezczynności. Przygotuj cenne 
złote siatki i rzuć je na stupy. 

112. Jeśli chce się zdobyć kobietę o jasnej karnacji, należy jej podarować 
ozdoby.   Ale  poza  klejnotami  musi  się  [jej]  również  opowiedzieć  o 
właściwościach Buddy. 

113.  Odrzuć posągi Buddy siedzącego w wyprostowanej pozycji w wyśmienitym 
kwiecie lotosu. Z radością i przyjemnością praktykuj sześć dharm. 

114. Poważani ludzie nie powinni być okryci hańbą. Nawet za cenę życia nie 
krytykuj  Dharmy  wypowiadanej  przez Buddę lub tych, którzy rozprawiają o 
Dharmie. 

115.  Rozdzielaj  złoto  i srebro wśród nauczycieli i stup ze [szczątkami] 
nauczycieli.  Jeżeli [odkryjesz, że] zapomniałeś tego czego się nauczyłeś, 
skoncentruj się i nie wpadaj w pomieszanie. 

116. Jeżeli nie w pełni przemyślało się własne działania, nie wolno wpadać 
w  panikę,  ani  po prostu naśladować [działań] innych. Nie wierz w bogów, 
nagów, ani jakszów, [w których wierzą] tirthikowie. 

117.   Umysł  [praktykującego]  powinien  przypominać  wadżrę,  zdolną  do 
przeniknięcia  wszystkich  dharm,  lub  górę,  która  nie  chwieje się bez 
względu na sytuację.

118.  Ciesz  się  wypowiedziami, które wykraczają poza świat. Nie doszukuj 
się  przyjemności  w  światowych interesach. Wszystkie zalety zachowuj dla 
siebie i pomagaj w ich zachowaniu innym. 

119. Rozwiń pięć sfer wyzwolenia, kontempluj dziesięć pojęć nieczystości i 
rozmyślaj nad ośmioma myślami wielkiej Istoty. 

120.  Wyraźnie  rozwiń  pięć  specjalnych  mocy:  boskie oko, boski słuch, 
zdolność  wykonywania  cudownych  przekształceń,  umiejętność  czytania  w 
umysłach innych i pamiętanie poprzednich wcieleń. 

121.  Rdzeń  tworzą  cztery podstawy mocy: wola, umysł, energia i rozwaga. 
Czterema    niezmierzonościami   są:   miłość,   współczucie,   radość   i 



bezstronność. 

122. Na cztery elementy patrz jak na jadowitego węża, na sześć podstaw jak 
na pustą wioskę, a na pięć skandh jak na mordercę. 

123.  Szanuj  Dharmę  i  nauczycieli Dharmy i odrzuć na bok wszelkie urazy 
związane  z  Dharmą.  Nauczycielowi nie wolno zaciskać dłoni, a słuchaczom 
nie wolno się zamartwiać.

124.  Uprzejmie  i  niczego  nie  oczekując,  nauczaj Dharmy innych ludzi, 
zachowując  samo  tylko  współczujące  serce  oraz oddany i pełen szacunku 
umysł. 

125.  Ucz  się  w sposób nienasycony i zapamiętaj to, czego się nauczyłeś. 
Nie bądź obłudny wobec szanowanych, świętych osobistości, ale uprzyjemniaj 
życie nauczycielowi. 

126.  Badając  inne [nie buddyjskie] nauki, nie pozwól, aby twoje serce je 
uczciło.  Nie  studiuj,  ani  nie  recytuj  światowych  tekstów,  z powodu 
trudności [ze zrozumieniem buddyjskich] traktatów. 

127. Jeżeli wpadniesz w gniew, nie oczerniaj żadnego z Bodhisattwów. Jeśli 
nie uchwyciło się znaczenia Dharmy, nie wolno rzucać [na nią] oszczerstw. 

128. Pozbądź się dumy i bądź wierny czterem szlachetnym zasadom. Nie gardź 
innymi, nie bądź zarozumiały. 

129.  Bez  względu  na  to  czy  obraza  była  prawdziwa czy fikcyjna, nie 
informuj  o niej innych. Nie opowiadaj o błędach innych; uświadom sobie po 
prostu własne błędy. 

130.  Budda  i  Buddadharma  nie  powinny  być  przedmiotem spekulacji czy 
wątpienia. Chociaż w Dharmę bardzo trudno uwierzyć, musi się jej zaufać. 

131.  Nawet  jeśli  [Bodhisattwa] miałby umrzeć głosząc prawdę, lub zostać 
pozbawiony  [swego wzniosłego statusu] króla Czakrawartina czy Indry, musi 
głosić prawdę i tylko prawdę. 

132. [Nawet jeśli] ktoś cię zbije, znieważy, będzie ci groził, oćwiczy cię 
lub   zwiąże,   nie   okazuj   mu   urazy.  Wszystkie  przyszłe  i  obecne 
[negatywności] zachodzą wskutek czyjejś negatywnej karmy. 

133.  W znacznym stopniu szanuj, kochaj i wspieraj swych rodziców. Usługuj 
swojemu instruktorowi i okazuj szacunek nauczycielowi. 

134.  Bodhisattwa  popełnia  błąd,  jeśli  o  najgłębszej  Dharmie  [czyli 
mahajanie]    rozmawia   z   tymi,   którzy   praktykują   śrawakajanę   i 
pratjekabuddajanę. 

135. Jeżeli ludzie ufają głębokiej mahajanę, a ktoś nadal jest rzecznikiem 
śrawakajany i pratjekabuddajany - dla Bodhisattwy jest to błąd.



136.  Wielu  ludzi  przychodzi  [do klasztoru], chociaż nie interesuje się 
Dharmą.  Jeśli  są  opieszali,  nie powinno się im proponować rozmowy, ale 
należy  zadbać  o  tych,  którzy  popełniają  negatywności i wprowadzić na 
ścieżkę mahajany nowych praktykujących. 

137.  [Bodhisattwa]  musi  porzucić  te  cztery błędy. Powinien recytować, 
uczyć  się,  praktykować  i  doskonalić  zalety  człowieka  z oczyszczonym 
umysłem. 

138.   [Cztery   ścieżki  Bodhisattwy  to:]  spokój  umysłu,  zrównoważone 
głoszenie  [Dharmy],  dobre ugruntowanie w bezstronności i tożsama postawa 
wobec wszystkich czujących istot. 

139.  [Cztery rodzaje Bodhisattwów] pracują dla Dharmy, nie dla zysku; dla 
zasługi,  nie  dla  reputacji. Pragną wybawić z cierpienia czujące istoty, 
nie pragną przyjemności dla siebie. 

140.  [Jeśli  Bodhisattwa]  szczerze pragnie, aby jego dzialania dojrzały, 
musi  sprawić,  aby  powstały [trzy] praktyki przynoszące zasługę. Ponadto 
musi doprowadzić do dojrzałości czujące istoty i porzucić własne sprawy. 

141.  [Bodhisattwa]  powinien  zbliżać  się  do  czterech rodzajów dobrych 
przyjaciół: nauczyciela, Buddy, mnichów i tych, którzy wspierają ascetów.

142  - 144. Bodhisattwa musi sobie uświadamiać istnienie czterech rodzajów 
złych  przyjaciół:  tych,  którzy polegają na światowym poznaniu; którzy w 
szczególny  sposób pragną światowych dóbr; którzy ufają pratjekabuddajanie 
oraz  śrawakajanie. Zamiast nich, szukaj tych, którzy noszą miano czterech 
wielkich  skarbów:  ponadświatowego  Buddy; studiowania [sześciu] paramit; 
umysłu,  który  bez  przeszkód  spogląda  na nauczyciela; [oraz] radości z 
przebywania w pustych miejscach. 

145.  Podobnie  jak  ziemia,  woda,  ogień,  wiatr  i  przestrzeń,  tak  i 
[Bodhisattwowie]  wszędzie  na  równi przynoszą pożytek wszystkim czującym 
istotom. 

146.  Rozważ  samo  znaczenie  słów  Buddy  i niestrudzenie odmawiaj wiele 
dharani. W żaden sposób nie przeszkadzaj tym, którzy studiują Dharmę. 

147. Ci, którzy są zdyscyplinowani w dziewięciu podstawach sporów, [muszą] 
bez  wyjątku odłożyć na bok [dwadzieścia] mniejszych spraw. Należy również 
położyć kres ośmiu rodzajom lenistwa. 

148.   Nie   szukaj  schronienia  w  niewłaściwych  uczuciach,  [ponieważ] 
nierozsądne  pragnienia  nie  pozostają  w zgodzie z naszymi [prawdziwymi] 
życzeniami.  Rozłączeni  powinni  się  połączyć,  nie pytając o to, czy są 
przyjaciółmi. 

149.  Mędrzec  nie  wspiera  swych  działań na śunjacie dzięki zrozumieniu 
śunjaty.  Jeżeli  [nieodwołalnie] musi się uchwycić znaczenie śunjaty, ten 
błąd jest równy błędowi wiary w osobistą substancję. 



150.  Zamieć  kurze,  rozsmaruj [krowi nawóz], przygotuj dekoracje i oddaj 
cześć  stupom,  używając  w  tym  celu wielu bębnów i ofiar, na przykład z 
kadzidła; zepnij też włosy w węzeł, itd. 

151.  Przygotuj  rozmaite lampy-koła, oddaj cześć stupom i złóż dotacje na 
parasole, skórzane sandały, konie pod wierzch, wozy, rydwany itd. 

152.  [Bodhisattwa]  powinien  znajdować  szczególną  rozkosz  w Dharmie i 
cieszyć  się  z  posiadania  intelektualnego  przekonania  o osiągnięciach 
Buddy.  Z  radością  powinien  zaopatrywać  i  służyć  Sandze, jak również 
znajdywać przyjemność w słuchaniu Świętej Dharmy. 

153.  Nie narodzone w przeszłości, nie pozostające w teraźniejszości i nie 
pojawiające sie w przyszłości - w ten sposób patrz na wszystkie dharmy. 

154.  Bądź  miłosierny  dla  czujących istot, nie spodziewając się od nich 
żadnej  nagrody.  Cierpliwie  znoś  [ich] kłopoty, nie szukając dla siebie 
przyjemności. 

155.  Nawet  jeśli  ktoś  zgromadził  wielką  zasługę,  która  umożliwi mu 
[odrodzenie  się  w  niebie],  to jego serce nie powinno się pobudzać, ani 
podnosić  na duchu. Jeśli nawet znajduje się w wielkiej potrzebie - jak na 
przykład głodny duch - nie powinien się przygnębiać, ani popadać w smutek. 

156.  Tym,  którzy są w pełni zdyscyplinowani, musi się okazywać całkowity 
szacunek.  Ci, którzy nie są jeszcze zdyscyplinowani, powinni zaakceptować 
dyscyplinę i nie stawać się obiektem pogardy. 

157.  Należy szanować tych, których prowadzenie się jest doskonałe. Jeżeli 
pogwałcą  dobre  prowadzenie  się,  powinni  powrócić do własnej praktyki. 
Tych,  których  mądrość jest doskonała, [należy] traktować jak przyjaciół. 
Ci o tępych umysłach powinni zostać ugruntowani w mądrości. 

158.  Cierpienie samsary jest wielorakie: narodziny, starość, śmierć i złe 
odrodzenie. Nie obawiaj się jednak takich niebezpieczeństw! Pokonaj Marę i 
niewłaściwe zrozumienie. 

159. Zgromadź wszystkie zalety we wszystkich krainach Buddy. Złóż wzniosłe 
ślubowania po to, aby wszyscy mogli je osiągnąć. 

160.  Nigdy  nie  przywłaszczaj  sobie  dharm, ale zawsze rezygnuj z nich. 
Postępowanie   w   ten  spoób  to  przyjmowanie  na  siebie  brzemienia  i 
odpowiedzialności dla pożytku wszystkich czujących istot. 

161.  Ten kto dokładnie zbada wszystkie dharmy zobaczy, że nie ma "ja" ani 
moje.  Pomimo tego nie porzucił jeszcze wielkiego współczucia i wielkiej 
dobroci. 

162.  Chcąc  uczcić Buddę Bhagawata, musi się prześcignąć całą cześć. Jaką 
naturę posiada ta cześć? Nosi ona nazwę czci Dharmy.

163.  Jeżeli  ktoś  chwyta  Bodhisattwapitakę  i zdobywa rozmaite dharani, 



przenikając najgłębszą podstawę [wszystkich] dharm - jest to cześć Dharmy. 

164.  Trzymaj  się  głównej  rzeczy,  nie wybierając pomiędzy tą lub tamtą 
artykulacją.  Zachowując  ostrożność,  z radością wstąp na głęboką ścieżkę 
Dharmy. 

165. Kiedy asceci i świeccy praktykujący, przez eony tak liczne jak piasek 
Gangesu,  będą  zbierać  te  nagromadzenia  -  powinni  osiągnąć doskonałe 
oświecenie!

KROPLA POŻYWIENIA DLA LUDZI 
(Nitiśastrajantuposanabindu)

1.  Skłaniam  się  przed  Mańdziuśri,  źródłem  wszelkiego  dobra  i całej 
wspaniałości,  przed tym, który z miłującym współczuciem okazuje wszystkim 
istotom życzliwość. Skłaniam się przed Mańdziuśri, najwyższym schronieniem 
wszystkich istot, wspaniałym przez swą życzliwość. 

2.  Chociaż  jestem  zwykłym człowiekiem, który nie posiada umiejętności w 
poezji,  postanowiłem  ułożyć tych kilka wersów, drobnych jak kropla wody, 
które   będą  jak  lampa  oświetlająca  smoliste  ciemności  i  pomoc  dla 
nieoświeconych ludzi o słabym intelekcie. 

3.  Nie mów bez potrzeby o błędach innych. Jeżeli zaczynasz od wypominania 
wad  innych, bardzo szybko inni będą z kolei omawiać twoje błędy. Tekst 
Kropli  Pożywienia  jest  zaopatrzony w komentarz, "Ozdobę z klejnotów", 
stanowiący  wyjaśnienie  bajek i opowieści, do których Nagardżuna odwołuje 
się w wielu wersach. Ponieważ długość komentarza uniemożliwia przytoczenie 
go  w  całości,  a  prezentacja  jego fragmentów mija się z celem, dlatego 
tłumacz  był  zmuszony  pominąć  te  fragmenty tekstu Nagardżuny (ostatnie 
linijki  kilkunastu  strof), które odwołują się bezpośrednio do konkretnej 
bajki czy opowieści. (przyp. tłum.) 

4.  Przede  wszystkim,  nie  wychwalaj  siebie. Człowiek, który czyni to w 
sposób nawykowy, niewiele zyskuje i źle się o nim myśli. 

5.  Nigdy  nie  ufaj nieuczciwemu, złemu przyjacielowi. Jeżeli to zrobisz, 
jego błedy ci zaszkodzą. 

6. Nie proponuj niczego ludziom o złym charakterze. Twoje zamiary mogą być 
dobre, lecz wskutek tego pojawią się kłopoty. 

7.  We  wszystkim  co robisz, zachowaj roztropność. Niezwłocznie zaniechaj 
nieostrożnego  postępowania.  Nigdy,  pod  żadnym  pozorem nie pozwól, aby 
twoje działania przypominały zachowanie nieokiełznanego słonia. 

8.  Kiedy  mówisz do innych ludzi, bierz pod uwagę i rozważaj każde słowo. 
Jeżeli  pleciesz  głupstwa  i  opowiadasz rozmaite nonsensy, przypomina to 
majaczenie szaleńca. 

9.  Nigdy  nie  wypowiadaj  bezmyślnych  ani próżnych słów. Myśl o tym, co 



mówisz i nie kłam. Nieprzemyślane głupstwa wyrządzą szkodę tobie i innym. 

10.  Nie  oszukuj  innych  dla  własnych  celów. Kiedy zaczynasz oszukiwać 
innych,  opowiadając  im  straszne  kłamstwa,  zorientują  się,  że jesteś 
kłamcą. 

11.  Nie działaj z niepotrzebną przebiegłością czy podstępnością. Nikt nie 
weźmie poważnie i nie zaufa komuś kto idzie drogą nieprawdy i hipokryzji.

12.  Nie  słuchaj  nigdy  rad  fałszywych,  samolubnych przyjaciół. Jeżeli 
zrobisz to, co powiedzą ci źli i fałszywi przyjaciele, może się okazać, że 
zostałeś w przykry sposób oszukany. 

13.  Nigdy  nie  ufaj  miękkim,  przebiegłym  słowom.  Jeśli zaufasz im, z 
pewnością  zostaniesz  oszukany,  co przydarzyło się królowi bogów Indrze, 
tak fatalnie oszukanemu przez asurów. 

14.  Strzeż się, kiedy mówi do ciebie zła osoba. Jeżeli akceptujesz to, co 
mówi jakiś nicpoń, z całą pewnością wpadniesz w kłopoty. 

15.  Jeżeli  nawiążesz przyjaźń ze złym człowiekiem, będziesz dzielił jego 
myśli  i  zgadzał  się  z  nim,  to pewnego dnia ten przyjaciel stanie się 
demonem. 

16.  Wielkie  bogactwo  wśród głupców, niezawodna odwaga wśród bohaterów i 
mędrzec,  który  zawsze udziela prawidłowej odpowiedzi - są zaprawdę czymś 
rzadkim w świecie. 

17.  Wszelką  wiedzę należy studiować pilnie, z radością i w tak naturalny 
sposób  jak  oddychanie,  ponieważ  człowiek,  który  nie  ma  celu i jest 
niewykształcony, jest tak głupi i nieznaczący jak zwierzę. 

18.   Usta   człowieka   pozbawionego   prawdziwej  wiedzy  są  szpetne  i 
bezużyteczne  jak  zionąca  dziura. Usta człowieka posiadającego prawdziwą 
wiedzę są piękne jak wyśmienity lotos. 

19. Jeżeli chcesz zjeść chleb, wiosną zaoraj pole. Jeżeli chcesz napić się 
mleka,  zimą  nakarm  krowę. Jeżeli chcesz osiągnąć doskonałość, ucz się w 
młodości. Oto trzy podstawowe reguły, pozwalające osiągnąć rezultat. 

20.   Jeżeli  z  powagą  będziesz  studiował,  możesz  osiągnąć  doskonałe 
rezultaty.  Jak jednak arogant o mętnym umyśle może stać się kimś wielkim? 
Ktoś taki jest jak stara, wysuszona krowa, która choć nosi piękne dzwonki, 
to i tak nie ma z niej żadnego pożytku. 

21.  Chociaż posiadasz zalety i wiedzę, nie lekceważ z tego powodu innych, 
unosząc  się nadmierną dumą. Zawsze zachowuj skromną postawę i powściągnij 
swoją wiedzę, nie przechwalając się nią.

22.  Nigdy  nie  oceniaj  zbyt  nisko  człowieka  wiedzy i mądrości, tylko 
dlatego, że jest ubogi i nie zyskał sławy. 



23. Jeżeli pomagasz każdemu bez lekceważenia czy schlebiania, podobnie jak 
czyni  to  słońce,  które  lśni  nad  wszystkim, twoje intencje i twój cel 
przyniosą prawdziwy pożytek. 

24.  W  pewnych  sprawach  bądź  jak podeptana trawa, w innych jak płonący 
ogień,   w  jeszcze  innych  pracuj  jak  niewolnik,  a  czasami  pozostań 
niewzruszony jak góra. 

25.  Kiedy  mieszkasz  z  kimś od kogo zależysz i kto dostarcza ci wiktu i 
opierunku, to nawet jeśli obraża cię i pogardza tobą, spróbuj nie żywić do 
niego urazy. 

26. Jeżeli żywisz przyjaźń wobec złego człowieka, wspomagając go jedzeniem 
i napitkiem, on zapomni o twej dobroci i w zamian ci zaszkodzi. 

27.  Człowiek,  który  ma określony sposób zachowania, nie będzie mógł być 
przez  dłuższy  czas przyjacielem osoby, której zachowanie się zmienia. Co 
przypomina taka zmienna osoba? Tani ubiór, który szybko płowieje. 

28.  Jeżeli  uczeni  i  mądrzy  pragną  całkowicie pokonać znienawidzonego 
człowieka, to w sposób łagodny, bez krytyki czy opryskliwości, udzielają mu 
wyjaśnień. Kiedy ten człowiek osiągnie Najwyższe - zostaje zwyciężony. 

29.  Przeniesienie  na  własnych plecach wszystkich sfer świata, wielkiego 
morza,  Góry  Meru  i  czterech  kontynentów  -  to  żaden ciężar. Ale nie 
zwrócenie  długów  czy  nie  pamiętanie o wszystkim, co się otrzymało - to 
obarczenie się straszliwym brzemieniem. 

30.  Ten kto nigdy nie zapomina o dobroci wyrządzonej mu przez innych, kto 
cieszy  się  względami  innych  i  odpłaca za nie dobrocią, czyje myśli są 
łagodne i uczciwe - tego wielcy będą wychwalali i służyli pomocą. 

31.  U  tego  kto  bez  pomieszania  praktykuje Dharmę, pojawia się wielki 
spokój.  Jest  kimś,  kto  spokojnie przebywa gwałtownie płynący strumień. 
Spokój  pojawia  się  wówczas,  jeżeli przestaje się antagonizować innych, 
walczyć z nimi, jak i wtedy gdy zanika wielka duma.

32. Człowiek, który znajduje upodobanie w nadmiernej dumie i chełpliwości, 
który  dla  własnej  korzyści  przyjaźni  się  ze złymi ludźmi, dotrzymuje 
towarzystwa  potężnym  i próbuje im dorównać - nigdy nie odnajdzie spokoju 
umysłu. 

33.  Wyniosłość,  duma,  przemoc, kłótliwość, upór i kaprysy - wszystko to 
powinno  zostać  odcięte  wskutek  natury rzeczy. Nawet sławny człowiek, u 
którego duma i gniew są silne, bez wątpienia straci dobre imię. 

34. Starzy, małe dzieci, chorzy, bezradne istoty, zubożali, uciskani przez 
możnych  tego  świata  i cierpiący - złym jest człowiek, który nie odczuwa 
wobec nich współczucia. 

35.  Kiedy  żyjesz w obcej ziemi, daleko od ojczyzny i rodaków, to chociaż 
zwykli  ludzie  mogą cię obrażać i wyrządzać ci przykrości, nie czuj wobec 



nich urazy i nie myśl o zemście. 

36. Ten kto znosi cierpienie, ma hart ducha.
Ten kto dokonuje bohaterskich czynów, posiada honor.
Ten kto rozumie to co jest trudne, jest rozgarnięty.
Ten kto oddaje wet za wet, jest silny. 

37. Pomóż okrutnemu człowiekowi, który ma złe myśli, a on zapomni o pomocy 
jakiej  mu  udzieliłeś. Wpadnie w gniew, zada twym słowom kłam i skrzywdzi 
cię. Jeżeli dojdzie do głosu w świecie, znieważy cię. 

38. Pomyślność tylko wyjątkowo może trwać przez całe życie. Zdobywa się ją 
na chwilę, by zaraz potem utracić. Zachowaj spokój, kiedy wszystko rozpada 
się na kawałki. 

39. Kiedy w twoim regionie brak dóbr, kiedy twoi przyjaciele zdradzają cię 
i  upokarzają,  a  znienawidzeni  przez  ciebie  wrogowie  rosną  w siłę - 
pozostań spokojny i nie szukaj ratunku w opryskliwości. 

40.  Ten  kto wpada w gniew, ponieważ nie potrafi naśladować wielkich, kto 
jak  kawka stosuje fałszywe sztuczki i kto zazdrości bezczelnym, cynicznym 
i bezwstydnym - taki człowiek zniechęci do siebie [nawet] własnych synów. 

41.  Nie  zstępuj  z  raz  obranej  drogi,  aby uszanować złych ludzi. Nie 
pokładaj  zaufania w imieniu i sławie. Po zdobyciu wysokiej pozycji, można 
wyrządzić wiele zła. 

42.  Istnieją  głupcy,  którzy znajdują przyjemność w haniebnych czynach i 
usprawiedliwiają  swoje  działania  okiełznaniem  przez  namiętności.  Aby 
osiągnąć swój cel, wyrządzają szkodę zbyt wielu istotom. 

43.  Ci  o  słabym umyśle, nigdy nie myślą o przyszłości, zawsze niepokoją 
się  i  denerwują  o  samych  siebie, zabiegając o [nowe] rzeczy i sukces; 
przypominają dzikie zwierzęta, biegnące w zastawioną przez myśliwych sieć. 

44.   Ci,   którzy   są  pijani  swoją  głupią  zarozumiałością,  zupełnie 
nieświadomi  swych  wad  i błędów, dumni z własnych, mało istotnych zalet, 
przypominają żyjącego w studni [jednookiego] żółwia. 

45.  Niektórzy  ślepi  ludzie,  nie  uświadamiający  sobie  owoców  swoich 
działań,  nigdy  nie  studiują  Dharmy  ani  nie  medytują, nie znają więc 
płynącego  z  niej  pożytku  i  nieustannie  usprawiedliwiają swoje błędne 
postępowanie,  a  nawet  są  z  niego  dumni. Przypominają głupców, którzy 
wyruszając za morze [w poszukiwaniu klejnotów], przynoszą z sobą [piękne z 
zewnątrz i ciężkie] kamienie, [które błędnie biorą za klejnoty]. 

46.  Niektórzy,  bardzo głupi nieszczęśnicy, zapominają o śmierci i tym co 
się  z  nią  wiąże,  pragnąc i dążąc do tego, co niepotrzebne, nieświadomi 
tego, że Mara ich zwodzi. 

47.  Jeżeli  jesteś przywiązany do pragnień i ulegasz im, pożądasz męskich 
[czy]  żeńskich,  miłych i kochanych kształtów, zwyrodniejesz i zostaniesz 



zniszczony jak ćma, którą spala płomień. 

48.  Kiedy  nadejdzie  śmierć, będziesz musiał zostawić wszystko cokolwiek 
nagromadziłeś: bogactwo, pożywienie, bydło, rzeczy, konie i spadek. Będzie 
to jak przebudzenie się ze snu, w którym odnalazłeś syna. 

49  -  50.  Ten kto nieustannie gromadzi negatywności i nie wykonuje nawet 
pojedynczego pozytywnego czynu, kto jest zainteresowany wyłącznie sprawami 
tego  świata  i  wściekle  dąży  do  osiągnięcia  sukcesu w tym życiu, nie 
znajdzie  w nim spokoju, a tylko cierpienie. Pomieszany i głupi wpadnie do 
bardo,  gdzie jego czyny pojawią mu się jak gdyby w lustrze, a w następnym 
życiu doświadczy piekielnych tortur. 

51.   Ponieważ   owoce  działań  dojrzewają  w  bezbłędny  sposób,  śmierć 
nieuchronnie  dopadnie  cię,  a  potem będziesz musiał przemieszczać się i 
cierpieć w straszliwych miejscach. 

52.  Spróbuj  zrozumieć prawdziwą naturę rzeczy. Pamiętaj, że czas śmierci 
jest  nieokreślony.  Myśl o czynach, jakie popełniasz. Poczyń wysiłki, aby 
przynosić innym pożytek. 

53.  Myślenie,  że  to życie, które trwa tylko przez chwilę, będzie trwało 
bez końca jak również lgnięcie do niego, jest straszliwym błędem. Podobnie 
jak  magiczny  twór  demonicy,  śmierć pojawi się w jednej chwili, a twoje 
przeznaczenie jest niepewne.

54.  Nie  popełniaj  błędu  myśląc, że jesteś wieczny. Pomyśl o cierpieniu 
trzech  niższych światów. Ze wszystkich sił powstrzymaj się od popełniania 
trzech negatywnych działań ciała - zabijania, itd. 

55.   Kiedy   dokłada   się  wielkiego  wysiłku,  aby  kontrolować  cztery 
negatywności  mowy  -  kłamstwo,  itd.  -  oraz trzy negatywności umysłu - 
zawiść, itd. - odetnij je. Odnośnie dziesięciu negatywności, zob. "List 
do przyjaciela", 5, przyp. Oto ścieżka Dharmy, po której kroczą święci. 

56.  Spalanie  w  straszliwym  gorącu,  zamarzanie w przerażającym zimnie, 
tortury   i   katusze  osiemnastu  piekieł,  nieustanny  głód,  konanie  z 
pragnienia - codziennie myśl o tego typu strasznych cierpieniach. 

57.  Myśl  o  wszelkich  cierpienia biednych, niemych zwierząt, wszystkich 
męczarniach  tego  świata. Usuń przyczyny odrodzenia się w trzech niższych 
światach; znajdź odrodzenie w spokojnych światach bogów i ludzi.

58.  Po osiągnięciu tego tak trudnego do zdobycia ludzkiego ciała, okazji, 
która  jest  czymś  wyjątkowym,  z  pomocą  niestrudzonej  siły woli dołóż 
wszelkich  starań, aby odciąć negatywności, które rzucą cię w światy pełne 
cierpienia. 

59.  Osiąga  się to cenne ludzkie ciało, ale nie praktykuje Dharmy; biedni 
ludzie  umierają, mówiąc: "gdy nadejdzie koniec, będę się modlił". Ale gdy 
nadchodzi kres, znajdą się w niższym świecie, gdzie spotkają cierpienie.



60.  Niestety,  to  nasze  życie  jest  zupełnie  nietrwałe. Pozostało nam 
niewiele lat, być może miesięcy; śmierć przyjdzie szybko, może już dzisiaj 
albo jutro. Z niezachwianym umysłem dołóż wszelkich wysiłków i starań. 

61.  Budda stwierdził, że spośród tych dwóch: praktykującej Dharmę Chinki, 
oraz  przywiązanego do tego życia władcy, Czakrawartina - lepiej postępuje 
Chinka. Biorąc ją za przykład, odetnij przywiązanie do tego życia.

62.  Ci,  którzy  nie  mają  oddania  dla  Najwyższej Dharmy i bezwstydnie 
zajmują  się  rzeczami  tego  życia,  znajdują w końcu smutek i wielu nimi 
pogardza. 

63.  Będąc w górach uważa się, żeby nie wpaść do parowu czy przepaści. Ale 
jeśli  chodzi  o  upadek w otchłań piekła - dlaczego nie przestajesz o tym 
myśleć? 

64.  Jeżeli  skaleczysz  się  w  sposób,  który  nie jest ani bolesny, ani 
niebezpieczny,  ani  irytujący,  opatrujesz  rankę. Ale rany w straszliwym, 
zimnym piekle - dlaczego nie przestajesz o tym myśleć? 

65. Kiedy wybierasz się w niedaleką podróż, robisz zapasy i zabierasz je z 
sobą.  Ale  cierpienie  głodu, którego prety doświadczają przez cały eon - 
dlaczego nie przestajesz o tym myśleć? 

66.  Jeżeli  w  stopę wbił ci się kolec, twoje rozpieszczone ciało reaguje 
bólem.  Cierpienia  zwierząt,  do których strzela się i które się zabija - 
dlaczego nie przestajesz o tym myśleć? 

67.  Ćma powstaje z drzewa i zjada je. Roślina wyrasta z ziarna i opróżnia 
je.  Ogień  zapala  się  w  drzewie  i niszczy je. Człowiek gromadzi zło i 
cierpi. 

68. Człowiek, który myśli o swym następnym życiu, jest rozważny.
Człowiek, który przemilcza splamienia, jest zjadliwy.
Człowiek, który nie jest chciwy, ani przebiegły, jest człowiekiem Dharmy. 
Człowiek,  który  odróżnia  to  co  właściwe od tego co niewłaściwe - jest 
mądry. 

69. Ten kto daje bez żalu, posiada współczucie. 
Ten kto działa we właściwy sposób i bez hipokryzji, przestrzega zasad. 
Ten kto bez strapienia rozważa działanie i rezultat, jest cierpliwy. 
Ten kto myśli o śmierci i podejmuje wysiłki, wywiera wpływ. 

70. Jeżeli wychodzisz poza rozproszenie tego życia - jest to dhjana. 
Jeżeli w bezbłędny sposób postrzegasz prawdę - jest to mądrość. 
Jeżeli dążysz do Stanu Buddy - jest to ufność. 
Jeżeli oczyszczasz mgliste rozróżnianie - jest to joga. 

71. Brak przywiązania do krewnych czy majątku - oto medytacja. 
Myślenie  o przynoszeniu istotom pomocy, tworzy największego wśród ludzi. 
Życie w prawdzie i bez fałszu - oto uczciwość. 
Myślenie o prawdziwej naturze działania - oto nieustraszoność. 



72.  Jeżeli odrzuca się możliwość postępowania ścieżką prawdziwej Dharmy i 
jest  się  przywiązanym  do  szkodzenia innym, to wyrządzone innym krzywdy 
szybko dojrzeją, ponieważ w przyczynie i skutku nie ma błędu. 

73. Jeżeli posiadanym bogactwem nie wspomagasz innym, lecz krzywdzisz je i 
występujesz przeciw nim, wówczas wyrodzisz się i znajdziesz cierpienie. 

74.  Jeżeli  ktoś powodowany zawiścią skrzywdzi przyjaciela, będzie bardzo 
cierpiał w tym jak również w następnym życiu. 

75.  Chodź  spokojnie,  bez pobudzenia czy arogancji, mów otwarcie prawdę, 
bez  oszustwa  czy  przebiegłości,  przebywaj  w spokoju i łagodności, bez 
kaprysów  czy  sprzeczek,  działaj  w  sposób  zgodny  i uśmiechaj się gdy 
mówisz. 

76.  Nie  paplaj  wielu  bezużytecznych słów. Nie angażuj się bezmyślnie w 
rozpustę. Nie pij wina i nie oszałamiaj się w inny sposób. Bądź tak hojny, 
jak tylko pozwalają ci na to środki. 

77.  Miej  współczucie  dla  niższych form życia i pomagaj im. Praktykując 
Dharmę,   dołóż   największych   starań.  Utrzymuj  w  czystości  przyjęte 
ślubowania i zobowiązania. Zrób to, a spokój i radość zagoszczą w tobie. 

78.   Źli   ludzie   obecnej,  zdeprawowanej  epoki  sprawili,  że  Dharma 
Oświeconego   niemal   uległa   ziszczeniu.  Pogrążeni  w  barbarzyństwie, 
nieuczeni  i mający błędne poglądy, kroczą szorstkimi, opieszałymi drogami 
trzech  czasów!  Nauka Pana Śakjamuni, drogocenna, ukochana Dharma, zbliża 
się do swego kresu. 

79.  Niektórzy  w  tej zdegenerowanej epoce porzucają Naukę Śakjamuniego i 
ulegają  pożądaniom.  Przywiązani do rozwiązłego życia, nieuczciwości, nie 
myślą o przyszłości, depcząc i plamią cenną chorągiew Dharmy. 

80.  Niestety,  Sangha  obecnie  porzuciła  Dharmę.  Jej  członkowie sieją 
niezgodę,  praktykują  hipokryzję  i  ozdabiają siebie. Odcinają i obalają 
będące źródłem pokoju cenne drzewo życzeń Dharmy Śakjamuniego. 

81.  Ludzie  tego  nieszczęśliwego  okresu  przywiązują się do pragnień, a 
owoce popełnianych przez nich negatywności: hazardu, sprzeczek, arogancji, 
itp., niszczą łódź, którą płyną poprzez krąg [wcieleń]. 

82. Wskutek rozmyślnie popełnianych negatywności i bezwstydnej hipokryzji, 
szorstcy  i uparci ludzie tej zdegenerowanej epoki, zniszczyli i porzucili 
przerzucony nad samsarą most Dharmy Buddy, Sugaty. 

83.  Dharma,  Nauka  Wszechwiedzącego;  niestety,  niewiele  teraz  z niej 
pozostało. Wielki ocean Cennych Nauk; niestety, wkrótce całkiem wyparuje. 

84.  Wyśmienitą  Naukę  Lwa  Śakjów  tnie  się  na łopatkach koła czasu. W 
najbliższej przyszłości ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Jeżeli posiadacie 
ufność, śpieszcie się, aby dołożyć starań w [praktyce] Dharmy. 



85.  Jeżeli  teraz,  w  tej  zdegenerowanej epoce, pragnie się zawrócić [z 
błędnej  drogi]  i  poszukać  szczęścia,  to jeśli nie zostało się jeszcze 
schwytanym  przez  straszną  karmę  czasów,  musi się poszukać Starożytnej 
Drogi i pójść nią. 

86. Zniknęli szanowani, mądrzy i inteligentni. Szczerzy, uczciwi ludzie są 
obecnie gnębieni. Rozkwita to co złe i przebiegłe. Wzrastają obsceniczność 
i deprawacja. 

87.  W tym okresie przewodzą ci, którzy postępują nieświętą drogą. Budzący 
grozę  niszczyciele  stosują  przemoc. Kiedy przestrzega się złych praw, a 
Prawo Buddy zostaje zniszczone - to jest koniec. 

88.  Epoka  pomyślności  i  spokoju dobiegła końca. Nastał czas niechęci i 
wrogości.  Niewielu jest takich, którzy postępują czystą ścieżką. Święci i 
schronienie są doprawdy czymś rzadkim. 

89.  Słuchaj!  W  tych  złych  i  okropnych czasach pomyśl o przyszłości i 
odetnij  zmartwienia. Zamieszkaj w samotnym miejscu, gdzie nie ma zgiełku. 
Przebywaj w spokoju i ucz się Dharmy.

90.  Oby  dzięki  zasłudze  jaka  powstała  z  napisania tej śastry, która 
istotom nie będącym w stanie praktykować Dharmy, opowiada co jest prawdą i 
co  nie  jest  bardzo  trudne  -  wszystkie  istoty  powstrzymały  się  od 
wykonywania  negatywności  i  teraz  jak  również  w przyszłości osiągnęły 
pożytek. 

[Z  sanskrytu  na tybetański przełożył indyjski pandita Silendrabodhi oraz 
tybetański  tłumacz  Jeszie-de.  Z  tybetańskiego  na  mongolski tłumaczył 
Chakhar  Geshi  Lozang  Tsultrim.  Z  mongolskiego  na angielski przekładu 
dokonał Stanley Frye.]

PREZENTACJA BODHICZITTY 
(Bodhicittavivarana) 

Zostało  powiedziane:  "Z  powodu  braku tożsamości [czyli] bezjaźniowości 
zjawisk,  nasz  umysł  -  opróżniony  z  wszelkich bytów, wolny od skandh, 
elementów,  pól  zmysłowych,  przedmiotu  i  podmiotu  -  jest  pierwotnie 
niezrodzony i w swej istocie pusty". 
Tak  jak Buddowie, nasi Panowie oraz wielcy Bodhisattwowie wytworzyli myśl 
Wielkiego   Oświecenia  (mahabodhicitta),  tak  też  również  i  ja, 
począwszy   od  teraz  aż  chwili,  w  której  [nie  zamieszkam]  w  sercu 
oświecenia,  wytworzę  myśl  Wielkiego Oświecenia, aby zbawić nie zbawione 
czujące  istoty,  wyzwolić  nie  wyzwolone,  pocieszyć  nie  pocieszone  i 
doprowadzić do Nirwany te, które nie osiągnęły Nirwany. 
Kiedy   Bodhisattwa,   dzięki   praktykowaniu   ścieżki   mantr  wytworzył 
Bodhiczittę,  która  w  swym  względnym aspekcie ma naturę aspiracji, musi 
teraz  za  sprawą  medytacyjnego rozwoju wytworzyć Bodhiczittę Ostateczną. 
Dlatego właśnie wyjawię jej naturę. 



1.  Skłaniając  się  przed  sławnym  Wadżrasattwą,  ucieleśnieniem  umysłu 
oświecenia,  będę  wyjaśniał rozwój Bodhiczitty, która znosi [trzy rodzaje 
samsarycznej] egzystencji. 

2.  Buddowie  utrzymują,  że  Bodhiczitty nie spowijają pojęcia świadomego 
ego,  skandh, itd., [ale] zawsze znaczy ją pustka [jakichkolwiek podobnych 
pojęć]. 

3.  [Ci,  których]  umysły  są  [zaledwie]  zabarwione współczuciem, muszą 
rozwinąć   [Bodhiczittę]  z  określonym  skutkiem.  Współczujący  Buddowie 
nieustannie rozwijają tę Bodhiczittę. 

4.  Kiedy  ego  jakie wyobrażają sobie tirthikowie zanalizujemy logicznie, 
nie znajdziemy go wewnątrz [pięciu] skandh. 

5. Jeśli ego byłoby [tożsame] ze skandhami, nie byłoby trwałe, ale ego nie 
ma  takiej  natury.  A  pomiędzy  rzeczami trwałymi i nietrwałymi nie jest 
[możliwy] związek typu zbiornik-zawartość. 

6.  Kiedy  nie ma tak zwanego ego, to jak tak zwany stwórca może być czymś 
trwałym?  [Jedynie  wówczas] jeśli istniałby jakiś podmiot, można by zacząć 
badać jego cechy w świecie. 

7. Ponieważ stały [stwórca] nie może stwarzać rzeczy ani stopniowo, ani na 
raz,   nie   ma   żadnych   trwałych  rzeczy,  czy  to  zewnętrznych,  czy 
wewnętrznych. 

8.  Dlaczego skuteczny [stwórca miałby] być zależny [od czegoś]? Taki ktoś 
oczywiście  stworzyłby wszystkie rzeczy na raz. [Stwórca], który zależy od 
czegoś innego, nie jest ani wieczny, ani skuteczny. 

9.  Jeżeli  byłby  bytem,  nie  [powienien]  być  trwały,  ponieważ rzeczy 
zmieniają  się z chwili na chwilę, (skoro nie przeczysz temu, że nietrwałe 
rzeczy mają stwórcę). 

10.  Ten  [empiryczny]  świat,  wolny  od  ego i reszty, został zwyciężony 
dzięki  zrozumieniu  skandh,  elementów,  pól  zmysłowych  oraz podmiotu i 
przedmiotu [jakie posiadają śrawakowie]. 

11.  Dlatego  łaskawi  [Buddowie]  mówili  do śrawaków o pięciu skandhach: 
formie, odczuwaniu, percepcji, siłach kształtujących i świadomości. 

12  -  13. Ale [Budda] - największy spośród tych, którzy chodzili na dwóch 
nogach - zawsze przekazywał Bodhisattwom tę naukę dotyczącą skandh: "Forma 
przypomina  kłębowisko piany, odczuwanie jest jak bańka mydlana, percepcja 
przypomina  miraż, siły kształtujące są jak bananowiec, a świadomość - jak 
złudzenie". 

14.  Stwierdzono, że natura formy skandhy posiada cztery wielkie elementy. 
[Cztery] pozostałe [skandhy] są łącznie uznane za niematerialne. 



15.  Wśród  nich  oko,  forma,  itd., są sklasyfikowane jako [osiemnaście] 
elementów.  I znowu, będąc podmiotem-przedmiotem są znane jako [dwanaście] 
pól zmysłowych. 

16. Forma nie jest atomem, ani [organem] zmysłu. W żadnym wypadku nie jest 
aktywnym zmysłem [świadomości]. [Dlatego] żaden sprawca ani stwórca nie są 
odpowiedni do wytworzenia [formy]. 

17.  Forma atomu nie wytwarza świadomości zmysłu, [ponieważ] wychodzi poza 
zmysły.  Jeśli  [zakłada  się,  że  formy  empiryczne]  są stworzone przez 
złożenie [atomów], wówczas to nagromadzenie jest nie do zakceptowania. 

18.  Jeżeli dokona się analizy w ramach przestrzeni, zobaczy się, że nawet 
atom  posiada  części.  W  jaki sposób coś, co po analizie okazało się, że 
posiada części, może zostać w logiczny sposób nazwane atomem? 

19.  Przy  badaniu  jednego  jedynego, zewnętrznego obiektu mogą przeważyć 
rozbieżne  osądy.  Mówiąc ściśle: to co jest miłe [dla jednej osoby], może 
się innym jawić całkiem odmiennie. 

20.  Jeżeli  chodzi  o  to samo kobiece ciało, to asceta, kochanek i dziki 
pies utrzymują trzy zgoła odrębne poglądy na jego temat; dla pierwszego są 
to zwłoki, dla drugiego ukochana osoba, a dla trzeciego smakowity kąsek. 

21.  Rzeczy są skuteczne, ponieważ przypominają obiekty. Czyż nie są 
podobne   do   nocnej  zmazy  podczas  snu  [czyli  polucji]?  Jeżeli  raz 
przebudzimy się ze snu, ostateczny rezultat będzie ten sam. 

22.  Co  do pojawiania się świadomości pod postacią podmiotu i przedmiotu, 
[należy  zrozumieć,]  że  poza  świadomością nie istnieje żaden zewnętrzny 
przedmiot. 

23.  Jest  wykluczone, aby jakiś zewnętrzny obiekt istniał w postaci bytu. 
To  szczególne  zjawienie  się  świadomości  jawi się pod postacią aspektu 
formy. 

24.  Omamieni  widzą  złudzenia,  miraże, miasta gandharwów itd. W ten sam 
sposób przejawia się forma.

25.   Nauka   [Buddy]  dotycząca  skandh,  elementów,  itd.,  ma  na  celu 
[wyłącznie] rozproszenie wiary w ego. Poprzez ugruntowanie [się] w czystej 
świadomości, wielce błogosławieni [Bodhisattwowie] porzucają również i ją. 

26.  Według  widżnianawady  [czyli cittamatry], ten wieloraki [świat] jest 
uznawany  za  samą  świadomość.  Przedmiotem naszej analizy będzie obecnie 
natura tej świadomości. 

27.  Nauka  [Śakja]  Muniego,  że "cały [świat] jest tylko umysłem", ma na 
celu usunięciu strachu naiwnych. [Nauka] ta nie dotyczy rzeczywistości. 

28.  [Trzy  natury]  - wyobrażona, zależna i ostateczna - mają tylko jedną 
własną naturę: śunjatę. [Te trzy natury] są tylko wyobrażeniami umysłu. 



29.  [Bodhisattwom],  którzy radują się mahajaną, Buddowie przedstawiają w 
skrócie   bezjaźniowość   i  równość  [wszystkich]  zjawisk,  [oraz  naukę 
mówiącą], że umysł jest niezrodzony. 

30. Jogaczarinowie dają pierwszeństwo umysłowi w sobie. Twierdzą, że umysł 
oczyszczony   przez   przekształcenie   [staje   się]   obiektem  własnej, 
specyficznej [wiedzy]. 

31.  [Jednak  umysł], który jest przeszłością, nie istnieje, [podczas gdy] 
tego,  który  jest  przyszłością,  nie  sposób  nigdzie odkryć. [A] w jaki 
sposób obecny [umysł] przenosi się z miejsca [na] miejsce? 

32. [Alajawidżniana] nie pojawia się w sposób, w jaki istnieje. Jeżeli się 
jawi,  to  inaczej.  Świadomości  w sposób istotny brak substancji; nie ma 
innej podstawy [oprócz niesubstancjalności]. 

33  -  34.  Kiedy  magnetyt znajdzie się w pobliżu żelaza, zacznie się ono 
delikatnie  obracać wokoło; [chociaż] nie posiada umysłu, wydaje się jakby 
było  świadome.  W  dokładnie ten sam sposób alajawidżniana wydaje się być 
rzeczywista,  chociaż  tak  nie  jest. Kiedy porusza się tam i z powrotem, 
[wydaje się, że] utrzymuje [trzy] egzystencje. 

35.  Tak  jak  ocean i drzewa poruszają się, chociaż nie posiadają umysłu, 
tak też alajawidżniana jest aktywna [tylko] w zależności od ciała. 

36.  Zważywszy  na  to,  że  bez  ciała nie ma świadomości, musisz również 
zaznaczyć jaki rodzaj określonej wiedzy o sobie posiada ta [świadomość]! 

37.   Mówiąc   o  [istnieniu]  określonej  wiedzy  o  sobie,  ktoś  mógłby 
powiedzieć,  że  jest  to byt. Jednak mówi się również, że niemożliwe jest 
powiedzenie: "To jest to!"

38.  Przekonanie  siebie  jak  i  innych  - tych, którzy są inteligentni - 
[powinno] zawsze zachodzić bez błędu!

39. To co można poznać, zostaje poznane przez poznającego. Jeśli brak tego 
co można poznać, poznanie jest [niemożliwe]. Dlaczego więc nie przyjąć, że 
podmiot i przedmiot nie istnieją [jako takie]? 

40.  Umysł  to tylko nazwa. Nie jest on niczym odrębnym od [swojej] nazwy. 
Również świadomość musi się uważać za nazwę. Nazwa też nie posiada własnej 
natury. 

41.  Dżinowie  nigdy  nie  odkryli  umysłu,  który  istniałby wewnątrz, na 
zewnątrz lub gdzieś pomiędzy. Dlatego natura umysłu jest iluzoryczna. 

42.  Umysł  nie  posiada  ustalonych  form,  takich  jak rozmaite kolory i 
kształty, podmiot i przedmiot; nie jest męski, żeński ani nijaki. 

43.  Krótko mówiąc: Buddowie nie widzą [tego czego] nie da się zobaczyć. W 
jaki sposób mogliby zobaczyć że to, co nie ma własnej natury, posiada ją? 



44.  "Rzecz"  jest  tworem.  Śunjata  to  nieobecność tworów. Jak może być 
śunjata tam, gdzie pojawiają się twory? 

45.  Tathagatowie  nie  rozpatrują  umysłu  pod  postacią  poznawalnego  i 
poznającego. Gdzie dominuje poznające i poznawane - tam nie ma oświecenia. 

46.  Przestrzeń,  Bodhiczitta  i oświecenie nie posiadają znamion, ani nie 
zostały  stworzone.  Nie  mają struktury i znajdują się poza ścieżką słów. 
Ich "znakiem" jest niedualizm. 

47.  Wspaniałomyślni  Buddowie, którzy przebywają w sercu oświecenia jak i 
wszyscy  współczujący  [Bodhisattwowie]  zawsze  wiedzą,  że  śunjata jest 
podobna do przestrzeni. 

48.  Dlatego [Bodhisattwowie] stale rozwijają śunjatę, która jest podłożem 
wszystkich  zjawisk.  Spokojna,  iluzoryczna,  nie mająca podstawy śunjata 
jest niszczycielką egzystencji. 

49.  Śunjata  wyraża  nie  powstawanie,  pustkę  i  brak  ego.  Ci, którzy 
praktykują ją, nie powinni praktykować tego co doskonalą pośledniejsi. 

50.  Pojęcia  na  temat  tego  co  pozytywne  i  negatywne, posiadają znak 
rozpadu.  Buddowie  mówili  [o nich w kategoriach] śunjaty, [ale] inni nie 
akceptują śunjaty. 

51.  Siedziba  umysłu, który nie ma żadnego oparcia, posiada znak [pustej] 
przestrzeni.  Ci  [Bodhisattwowie]  utrzymują,  że  rozwój śunjaty oznacza 
rozwój przestrzeni. 

52.  Wszystkich  dogmatyków  przeraża lwi ryk śunjaty. Gdziekolwiek by nie 
przebywali, śunjata zawsze będzie na nich czyhać. 

53.  Każdy  kto  uważa  świadomość za chwilową, nie może uważać jej za coś 
trwałego. W jaki sposób nietrwały umysł może się to sprzeciwiać śunjacie? 

54.  Krótko mówiąc jeżeli Buddowie uznają umysł za nietrwały, dlaczego nie 
mieli by uznać, że jest pusty? 

55.  Od samego początku umysł nie posiada własnej [substancjalnej] natury. 
Gdyby  można  było  udowodnić,  że  rzeczy  posiadają  własną  naturę, nie 
twierdzilibyśmy, że są niesubstancjalne.

56.   Wobec   tego   stwierdzenia   rezygnujemy   z   nadawania   umysłowi 
substancjalnej  podstawy.  Przekraczanie własnej natury nie leży w istocie 
rzeczy. 

57.  Tak  jak słodkość jest naturą cukru, a gorąco naturą ognia, również i 
[my] utrzymujemy, że naturą wszystkich rzeczy jest śunjata. 

58.  Gdy  oświadcza  się,  że  śunjata  jest  naturą [wszystkich zjawisk], 
bezsensownie  dowodzi  się,  że coś jednego jest zniszczalne, a coś innego 



wieczne.

59.  Uważamy,  że aktywność współzależnego powstawania ze swymi dwunastoma 
ogniwami,  zaczynająca  się od niewiedzy, a kończąca rozpadem - przypomina 
sen lub złudzenie. 

60.  To koło z dwunastoma ogniwami toczy się po drodze życia. Poza nim nie 
sposób znaleźć żadnej czującej istoty, która spożywa owoce swych uczynków. 

61.  Zarys twarzy pojawia się w zależności od lustra; nie przeniósł się do 
jego wnętrza, ale też nie istnieje bez niego. 

62.  W  ten  więc  sposób  mądrzy  muszą być zawsze przekonani, że skandhy 
pojawiają  się  w  nowym  istnieniu [z powodu] ponownego złożenia, ale nie 
przemieszczają się [jako identyczne czy różne]. 

63.  Podsumowując:  puste rzeczy powstają z pustych rzeczy. Dżina nauczał, 
że  sprawca  i  czyn,  rezultat  i  ten kto doświadcza rezultatu, istnieją 
[wyłącznie] w sposób konwencjonalny. 

64.  Podobnie jak [przyczyny i warunki w swej] całości tworzą dźwięk bębna 
lub  kiełek,  [tak  też  i  my]  utrzymujemy,  że zewnętrzne, współzależne 
powstawanie przypomina sen i złudzenie. 

65.  Nie  jest  bynajmniej sprzecznością, że zjawiska powstają z przyczyn. 
Ponieważ  dana  przyczyna jest pozbawiona przyczyny, dlatego rozumiemy, że 
nie powstała. 

66.  [Mówienie],  że  te  zjawiska nie powstają wskazuje, że są one puste. 
Krótko mówiąc, stwierdzenie "wszystkie zjawiska" wskazuje na pięć skandh. 

67. Kiedy prawdę [akceptuje się] tak jak została ona wyjaśniona, konwencja 
nie  została  zniszczona.  Prawda  nie jest obiektem oddzielnym od tego co 
konwencjonalne. 

68.  Wyjaśnia  się,  że  konwencja  jest  śunjatą;  konwencja to po prostu 
śunjata.  [Obie]  nie  istnieją jednak oddzielnie od siebie, tak jak to co 
stworzone i nietrwałe [niezmiennie z sobą współzawodniczą]. 

69.   Konwencja   powstaje   z   karmy   [z  powodu  rozmaitych]  splamień 
(kleśa),  natomiast  karmę  tworzy  umysł.  Umysł  powstaje  wskutek 
nagromadzenia  śladów  karmicznych (vasana). Szczęście to uwolnienie 
się od śladów karmicznych. 

70.  Szczęśliwy  umysł  jest spokojny. Spokojny umysł nie jest pomieszany. 
Bycie  niezmieszanym  to  zrozumienie  prawdy.  Dzięki  zrozumieniu prawdy 
osiąga się wyzwolenie. 

71.  Wyzwolenie  definiuje się również jako rzeczywistość, prawdziwy kres, 
[stan] bez znamion, ostateczne znaczenie, Najwyższa Bodhiczitta i śunjata. 

72.  Ci,  którzy nie znają śunjaty, nie osiągną wyzwolenia. Takie złudzone 



istoty  wędrują  [w]  sześciu  rodzajach  odrodzenia,  uwięzione  w ramach 
egzystencji. 

73 - 75. Kiedy asceci [jogaczarinowie] rozwijali w ten sposób śunjatę, ich 
umysły   bez   wątpienia   poświęcały  się  dla  dobra  innych,  [myśląc]: 
Powinienem  być  wdzięczny  tym  istotom, z dobroci których korzystałem w  przeszłości   jako  ich 
dziecko  czy  przyjaciel.  Ponieważ  sprowadzałem  cierpienie  na żyjące w więzieniu egzystencji 
istoty, które są przypiekane  ogniem  splamień,  odpowiednie  będzie,  jeśli  [teraz] będę im 
dostarczał  szczęścia. 

76.  Słodki  i  gorzki  owoc,  [jaki istoty żyjące w] świecie [osiągają] w 
postaci  pozytywnego  i  negatywnego  odrodzenia,  to rezultat ich czynów, 
które przynoszą pożytek bądź ranią żyjące istoty. 

77  -  78.  Jeżeli  Buddowie  osiągnęli  niezrównany stan dzięki [dawaniu] 
żyjącym  istotom  oparcia, cóż będzie w tym dziwnego, jeśli [ci], którzy w 
najdrobniejszy  nawet  sposób  nie  interesowali się innymi, nie otrzymają 
żadnych  przyjemności  bogów  i  ludzi, jakie wspierają strażników świata, 
Brahmę, Indrę i Rudrę? 

79.  Różne  rodzaje  cierpienia,  doświadczanego  przez  istoty w światach 
piekielnych,  zwierzęcych i głodnych duchów, mają swoje źródło w zadawaniu 
istotom bólu. 

80.  Nieuniknione  i  niegasnące  cierpienie głodu, pragnienia, wzajemnego 
zabijania się i innych katuszy, ma swoje źródło w zadawaniu bólu. 

81.   Wiedz,   że   istoty  są  przedmiotem  dwóch  rodzajów  dojrzewania: 
dojrzewania  jako Buddowie i Bodhisattwowie oraz dojrzewania pozytywnych i 
negatywnych odrodzeń.

82.  Wspieraj  [żyjące istoty] całą swoją naturą i ochraniaj je jak własne 
ciało. Obojętności wobec istot musi się unikać jak trucizny! 

83.  Chociaż  dzięki obojętności śrawakowie osiągają niższe oświecenie, to 
bodhi  Doskonałych Buddów osiąga się wskutek nie porzucania żyjących 
istot. 

84.  W  jaki  sposób  ci,  którzy biorą pod uwagę sposób dojrzewania owocu 
pomocnych i szkodliwych czynów, mogą choćby przez jedną chwilę upierać się 
przy swym egoizmie? 

85.  Synowie  Buddy  są aktywni w rozwijaniu oświecenia, którego korzeniem 
jest  niezawodne  współczucie.  Oświecenie wyrasta z kiełku Bodhiczitty, a 
jego jedynym owocem jest przynoszenie pożytku innym.

86.  Dla tych, których wzmocnił rozwój medytacyjny, cierpienie innych jest 
czymś  przerażającym.  [Aby  nieść oparcie innym], wyrzekają się nie tylko 
przyjemności dhjany, ale nawet wstępują do piekła avici! 

87.  Oni są wspaniali; są godni podziwu, są w najbardziej niezwykły sposób 
doskonali!  Nic  bardziej  nie  zdumiewa,  niż ci, którzy poświęcają swoją 



osobę i swoje bogactwa! 

88.  Ci,  którzy rozumieją śunjatę zjawisk, [ale również] wierzą w [prawo] 
karmy  i  jej  rezultaty,  są bardziej wspaniali od wspaniałych i bardziej 
zadziwiający od zadziwiających!

89.  Pragnąc  ochraniać żyjące istoty, odradzają się w błocie egzystencji. 
Niesplamieni jego wydarzeniami, są jak lotos [zakorzeniony] w bagnie. 

90.  Mimo  iż  synowie  Buddy  -  tacy jak Samantabhadra - strawili paliwo 
splamień  z  pomocą percepcyjnego ognia śunjaty, wody współczucia ciągle w 
nich przepływają! 

91  -  92.  Po znalezieniu się pod kierującą mocą współczucia, manifestują 
zstąpienie  [z  Tuszity],  narodziny, radości życia, wyrzeczenie, praktyki 
ascetyczne,  wielkie  oświecenie,  zwycięstwo  nad  zastępami  Mary, obrót 
Dharmaczakrą, prośbę wszystkich bogów oraz [wejście do] Nirwany. 

93.  Po  wyemanowaniu  takich  form  jak  Brahma, Indra, Wisznu i Rudra, z 
pomocą  ich współczujących natur wystawiają przedstawienie odpowiednie dla 
istot potrzebujących przewodnictwa. 

94.  Z  mahajany powstają dwa [rodzaje] wiedzy, które dają wygodę i spokój 
umysłu  tym,  którzy  w smutku podróżują po ścieżce życia; zostało to więc 
powiedziane. Nie jest [to] jednak ostateczne znaczenie. 

95.   Dopóki   śrawakowie,   [którzy  znajdują  się]  w  cielesnym  stanie 
poznawania,  nie  zostaną  upomnieni  przez  Buddów, pozostaną w omdleniu, 
odurzeni przez samadhi.

96.  Jeśli  jednak  zostaną raz napomniani, w rozmaity sposób poświęcą się 
dla dobra czujących istot. Gromadząc zasługę i mądrość, osiągną oświecenie 
Buddów.

97. Mówi się, że ślady karmiczne będące potencjalnością obu [nagromadzeń], 
są  ziarnem  [oświecenia].  To ziarno, [które jest] nagromadzeniem rzeczy, 
tworzy odrośl życia. 

98.   Nauki   obrońców   świata   pozostają   w   zgodzie   z  [odrębnymi] 
postanowieniami  czujących  istot.  Buddowie  stosują bogactwo skutecznych 
środków, które przybierają rozmaite światowe formy. 

99.  [Nauki  mogą  się  od siebie różnić:] mogą być głębokie lub rozległe; 
czasami  mogą być zarazem głębokie jak i rozległe. Chociaż niekiedy różnią 
się   od  siebie,  to  jednak  niezmiennie  charakteryzuje  je  śunjata  i 
niedualność. 

100.  Bez  względu  na  dharani,  stany  i paramity Buddów, wszechwiedzący 
[Tathagatowie] oświadczają, że są one częścią Bodhiczitty. 

101.  Ci,  którzy  w  taki  sposób,  z pomocą ciała, słów i umysłu, zawsze 
przynoszą  pożytek  czującym  istotom,  są rzecznikami praw śunjaty, a nie 



obrońcami argumentów mówiących o unicestwieniu. 

102.  Wspaniałomyślni  [Bodhisattwowie]  nie  przebywają  w Nirwanie ani w 
samsarze. Dlatego Buddowie mówią o "nie posiadającej miejsca Nirwanie". 

103. Wyjątkowy eliksir współczucia funkcjonuje jako zasługa, [ale] eliksir 
śunjaty  funkcjonuje  jako coś najwyższego. Ci, którzy piją go dla pożytku 
swojego i innych - są synami Buddy.

104.  Pozdrawiaj  tych Bodhisattwów całą swoją istotą! Zawsze warci czci w 
trzech  światach,  przewodnicy  świata  starają  się  reprezentować  linię 
Buddów. 

105.  [W]  mahajanie  mówi  się,  że ta Bodhiczitta jest czymś najlepszym. 
Pobudź więc Bodhiczittę z pomocą energicznych i zrównoważonych wysiłków. 

106.  [W  tej] egzystencji nie ma innych środków urzeczywistnienia pożytku 
własnego  i  innych.  Aż  do  teraz Buddowie nie widzą innych środków poza 
Bodhiczittą. 

107.  Dzięki  samemu  pobudzeniu Bodhiczitty gromadzi się mnóstwo zasługi. 
Gdyby  mogła  ona  przyjąć  określoną  formę, byłaby czymś więcej, aniżeli 
wypełnieniem ogromu przestrzeni. 

108.  Jeśli  jakaś osoba tylko na chwilę rozwinęłaby Bodhiczittę, to nawet 
Dżinowie nie byliby w stanie obliczyć ogromu jej zasługi! 

109.   Naszym  najwspanialszym  klejnotem  jest  cenny  klejnot  wolny  od 
splamień.  Nie mogą go ukraść i zniszczyć ani rozbójnicy, ani splamienia i 
Mara. 

110.  Tak  jak  najwyższe  dążenia  Buddów  i  Bodhisattwów  w samsarze są 
niezachwiane,  tak  też  ci,  którzy opierają swoją drogę na Bodhiczitcie, 
muszą sprawić, aby [ich] postanowienie było [zdecydowane]. 

111. Bez względu na to jak [to wszystko wydaje się być] zdumiewające, musi 
się  poczynić  pewne  wysiłki, tak jako to zostało wyjaśnione. Później sam 
zrozumiesz sposób postępowania Samantabhadry!

112.  Oby  dzięki  niezrównanej  zasłudze  jaką  nagromadziłem wychwalając 
sławioną   przez  wspaniałych  Dżinów  wyśmienitą  Bodhiczittę,  wszystkie 
czujące  istoty  zatopione  w  falach  oceanu  życia,  zdobyły  oparcie na 
ścieżce, którą podąża przywódca istot chodzących na dwóch nogach. 

MAHAYANA-VIMŚIKA 

1.  Nie  ma  śunjaty  różnej  od  poznania, przynajmniej dopóty dopóki sąd 
rozróżniający nie wyklucza rozróżnianego pojęcia. 

2. W przeciwnym razie poznanie nie zostanie uznane za pozbawione dualizmu; 
bowiem  ten  kto  odchodzi  od nieistnienia dualizmu, naraża się na ryzyko 



popadnięcia  w  dualizm  [ponieważ  nieistnienie dualizmu rozumie jako coś 
negatywnego]. 

3.  Dlatego mówi się, że Tathagata jest czymś ostatecznym i pozostającym w 
zgodzie  ze słowami, które to wyrażają. Tathagata przekracza wszelkie typy 
przedstawień,  itp.,  które  [błędnie]  zakładają istnienie doświadczanych 
rzeczy i posiadanie przez doświadczającego ich własnej natury. 

4.  Umysł, ósmy, dziewiąty i dziesiąty stopień Bodhisattwy oraz Stan Buddy 
- tego nauczali, nauczają i będą nauczać Buddowie. 

5.  Siedem  [pierwszych]  stopni  [Bodhisattwy]  to  tylko umysł; na ósmym 
stopniu  [Bodhisattwa]  nie posiada żadnych myśli, a dziewiąty i dziesiąty 
stopień to stany zatrzymania i przebywania; Stan Buddy powstał ze mnie.

6. Buddowie nauczali, że siedem stopni jest przedmiotem umysłu; na siódmym 
stopniu  ciało,  mowa  i  umysł  nie  podlegają  negatywnościom  [ponieważ 
wszelkie pojęcia dotyczące charakteru rzeczy zostały usunięte]. 

7.  Na ósmym stopniu nawet sen i jego podpora nie są przyczyną przyjemnych 
odczuć. 

8.  Pokłon  dla  Buddy, którego majestat przekracza zasięg myśli i którego 
umysł  nie  posiada  żadnych  przywiązań. Kierując się współczuciem, Budda 
naucza Dharmy, której nie sposób wyrazić słowami. 

9. Buddowie i czujące istoty posiadają tę samą naturę - są jak przestrzeń; 
nie powstają ani nie giną jako istoty posiadające własną naturę.

10.  Tutaj  i  w  innym  świecie  kształtujące  siły  (samskara) nie 
powstały  z  własnej  natury,  ale  ze  współzależności  przyczyn. Dlatego 
również i one są puste i dostępne [wyłącznie] poznaniu Wszechwiedzącego. 

11.  Wszystkie  rzeczy  są  ze  swej natury wyłącznie odbiciem, są czyste, 
przebywają w uspokojeniu, poza dualizmem i są nieoddzielne od śunjaty. 

12  -  13.  Ignarant  wyobraża  sobie,  że  istnieje  ego, podczas gdy tak 
naprawdę  nie  ma  żadnego "ja". Przyjemność, ból, percepcja pozazmysłowa, 
sześć  światów samsary, transmigracja, wielkie cierpienie piekieł, starość 
i choroba - wszystko to jest dla niego rzeczywiste. 

14.  [Istoty]  omotane  siecią  złudzeń  są  palone w piekłach i podobnych 
formach istnienia. Ich własne czyny palą ich tak jak trzcinę spala ogień. 

15.  Istoty doświadczają obiektów tak jak dzieje się to podczas magicznego 
popisu: nie spotykają niczego oprócz uwarunkowanych form egzystencji. 

16.  Tak  jak  malarz  odczuwa przerażenie na widok budzącego grozę obrazu 
demona, którego sam namalował, tak i głupiec obawia się samsary [którą sam 
stworzył swoją niewiedzą]. 

17.  Podobnie  jak  głupiec  wpada w błoto, które sam przygotował, tak też 



istoty toną w błocie trudnych do przejścia wytworów niewiedzy umysłu. 

18.  Patrząc  na  to  co  jest  nieistniejące  jak  na  coś  istniejącego, 
doświadczają  bolesnych  wrażeń; wszystkie obiekty doświadczenia, które są 
fałszywe, w jednakowym stopniu okrywają [ich] trucizną wątpliwości. 

19  - 20. Widząc istoty [tak] bezradne, Buddowie, których umysł jest silny 
współczuciem  i nakierowany na przynoszenie [innym] pożytku, sprzyjają ich 
dążeniom   do  oświecenia,  [ponieważ  pragną,  aby]  również  i  one,  po 
skompletowaniu  nagromadzeń  i  osiągnięciu najwyższego poznania, uwolniły 
się z sieci złudzeń i pewnego dnia stały się Buddami, przyjaciółmi świata. 

21  -  22.  Ci,  którzy  we  właściwy sposób postrzegają znaczenie istot i 
dostrzegają  niezrodzoną i nie wytworzoną, a przez to pustą naturę świata, 
bez  początku,  środka  i  końca,  widzą,  że  dla nich nie ma samsary ani 
Nirwany;  ich  natura  jest  niesplamiona  i niezmienna, wyzbyta początku, 
środka i końca. 

23.  Po  obudzeniu się nie widzimy obiektów, które widzieliśmy we śnie; [w 
ten  sam  sposób] ci, którzy budzą się ze snu pomieszania, nie postrzegają 
już żadnej samsary. 

24. Kiedy po wykonaniu swego magicznego przedstawienia, mag rozpuszcza go, 
wówczas nic nie pozostaje - oto istota rzeczy.

25.  Wszystko to jest tylko umysłem powstałym jak magiczny popis. Stąd się 
wywodzą pozytywne i negatywne działania, a z nich dobre i złe odrodzenia. 

26.  Tak  jak istoty wyobrażają sobie [powstanie] świata, [chociaż ten nie 
powstał,  tak  też]  same  w sobie są niezrodzone. To pojęcie narodzin czy 
początku jest tworem umysłu, bowiem żadne zewnętrzne rzeczy [naprawdę] nie 
istnieją. 

27.  Głupcy,  spowici  ciemnością  pomieszania, wyobrażają sobie istnienie 
czegoś  zewnętrznego, [jakiegoś] ego, [poszukują] przyjemności w rzeczach, 
które  w  istocie  są niesubstancjalne, wskutek czego błądzą w tym oceanie 
egzystencji. 

28.  Któż spośród tych, którzy nie wsiedli do tego Wielkiego Pojazdu, jest 
w  stanie przekroczyć bezgraniczny ocean samsary, wypełniony wodami tworów 
umysłu i dostać się na jego drugi brzeg? 

HYMN DO [BUDDY] PRZEKRACZAJĄCEGO ŚWIAT 
(Lokatitastava) 

1.  O  Ty,  który  jesteś  poza  światem!  Skłaniam  się przed Tobą, który 
posiadasz  wiedzę  na  temat śunjaty [pustki]. Od tak dawna, wyłącznie dla 
pożytku świata ujawniasz niestrudzone współczucie!

2.  Utrzymujesz,  że  poza  skandhami nie istnieją żadne czujące istoty, a 
jednak, o wielki mędrcze, poświęcasz się dla pożytku czujących istot! 



3.   O   Ty,  który  jesteś  mędrcem!  Oświadczyłeś  mędrcom,  że  skandhy 
przypominają złudzenie, miraż, miasta gandharwów i sny! 

4.  [Skandhy]  powstają z przyczyn i nie istnieją gdy ich brak: czyż nie z 
tego powodu wyraźnie utrzymywałeś, że przypominają one odbicia? 

5. Oko nie jest w stanie spostrzec [czterech wielkich] elementów; jak więc 
to  co  "widzialne" może się z nich składać? Mówiąc w ten sposób o formie, 
odrzuciłeś wiarę w formę. 

6. Ponieważ odczuwanie nie istnieje bez przedmiotu odczuwania, dlatego nie 
posiada  ono  ego.  A  Ty utrzymujesz, że również przedmiot odczuwania nie 
istnieje również w sposób samoistny. 

7.  Jeżeli  jakaś koncepcja i jej obiekt nie byłyby różne, [słowo] "ogień" 
powinno  spalić  usta.  Jeżeli  [natomiast]  różniłyby  się,  nie  można by 
[niczego] zrozumieć. Dlatego występowałeś jako głosiciel prawdy. 

8. [Wyłącznie] na poziomie konwencjonalnym mówiłeś, że sprawca [działania] 
i  [jego] działanie są od siebie niezależne. W rzeczywistości utrzymujesz, 
że [sprawca i jego działanie] są wzajemnie [od siebie] uzależnieni. 

9.  [W  ostatecznym znaczeniu] nie istnieje żaden sprawca [działania], ani 
ten   kto   [go]   doświadcza.  Zasługa  i  jej  brak  powstają  w  sposób 
współzależny.  Oświadczyłeś,  o  Mistrzu  słów, że to co powstaje w sposób 
współzależny, nie ma początku! 

10.  Przedmiot  wiedzy  nie  istnieje,  jeśli  nie  można  go  poznać. Ale 
poznająca   świadomość   nie  istnieje  bez  [swego  przedmiotu]!  Dlatego 
stwierdziłeś,  że  wiedza  i  przedmiot wiedzy nie istnieją niezależnie od 
siebie. 

11.  Jeśli  znak  różniłby  się od tego co oznaczone, oznaczone istniałoby 
[jako  takie]  bez znaku! A Ty przejrzyście wykazałeś, że jeśli [znak i to 
co  on  oznacza]  pojmuje  się  jako  nie różniące się od siebie - oba nie 
istnieją. 

12. Z Twoim okiem wiedzy dostrzegasz spokój tego świata, wyzbytego znaku i 
tego co oznaczone, uwolnionego od słownych oświadczeń. 

13.  Żadna  istniejąca  rzecz,  żadna  nieistniejąca  rzecz,  ani  zarazem 
istniejąca  i  nieistniejąca  - nie powstaje: ani z siebie, ani [z czegoś] 
innego, ani z obu [przyczyn]. W jaki sposób [więc] może [w ogóle] powstać? 

14.  Nie  sposób  przyjąć,  aby coś istniejącego, [co musi być] związane z 
trwaniem, mogło zostać zniszczone. [A] w jaki sposób coś nieistniejącego - 
na przykład rogi konia - może zostać zniszczone? 

15.  Zniszczenie nie jest czymś różnym od bytu; nie można też myśleć o nim 
jako  o  czymś  nie-różnym.  Gdyby  [zniszczenie]  było  czymś  różnym [od 
mającego  ulec  zniszczeniu  bytu], nie mogłoby być trwałe. Gdyby nie było 



różne, nie mogłoby do niego dojść. 

16. Zniszczenie z pewnością jest nie do przyjęcia, jeśli rzecz jest bytem; 
zniszczenie z pewnością jest nie do przyjęcia, jeśli rzecz jest wielością. 

17.  Przede wszystkim nielogiczne jest, żeby skutek powstawał z przyczyny, 
która  została  zniszczona  lub z [przyczyny], która nie została [jeszcze] 
zniszczona. [Dlatego] Ty utrzymujesz, że powstawanie przypomina sen. 

18.  Kiełek  prawdopodobnie  nie  może  powstać ze zniszczonego, ani z nie 
zniszczonego  ziarna.  Stwierdziłeś,  że  wszelkie  powstawanie przypomina 
złudzenie. 

19.  Dlatego  całkowicie  zrozumiałeś,  że przyczyną powstania tego świata 
jest  wyobraźnia. Jest nierzeczywisty, [a] ponieważ nie powstał - nie może 
zostać zniszczony.

20.  Nie ma stałego wędrowania w samsarze; nie ma nietrwałego wędrowania w 
samsarze.  Ty,  największy  wśród  znawców prawdy stwierdziłeś, że samsara 
przypomina sen.

21. Dialektycy utrzymują, że cierpienie powstaje: samo z siebie; za sprawą 
czegoś innego; z obu przyczyn; [lub że nie ma] żadnej przyczyny. Ty jednak 
oświadczyłeś, że powstaje ono w sposób współzależny. 

22.  To  co powstaje w sposób współzależny, jest dokładnie tym, co uznałeś 
za  śunjatę.  Och,  Twój  niezrównany lwi ryk głosi, że nie istnieje żadna 
niezależna rzecz! 

23.  Nauki  o  śunjacie,  które  są  jak  ambrozja,  mają na celu obalenie 
wszystkich   koncepcji.   Jeśli   jednak   ktoś   wierzy   w  śunjatę,  Ty 
[oświadczasz], że ktoś taki jest stracony! 

24. O Obrońco! [Ponieważ wszystkie zjawiska] są nieaktywne, niesamoistne i 
puste,   jak   złudzenie   powstające  w  sposób  współzależny,  [dlatego] 
przejrzyście wyjaśniłeś, że żadne zjawiska nie są samoistne. 

25. Nie przedstawiłeś żadnej teorii, niczemu też nie przeczyłeś. Teraz jak 
i wówaczas jesteś w pełni świadomy Takości. 

26.  O  ile  nie  znajdzie  się  ratunku  w  rozwoju  praktykowanym  przez 
szlachetnych, to [w tym świecie uwarunkowana] świadomość z pewnością nigdy 
nie zostanie pozbawiona swych znamion. 

27.  Ogłosiłeś,  że  nie  osiągnie  się wyzwolenia, jeśli nie znajdzie się 
ratunku  w  tym co nie ma znamion. Dlatego przedstawiłeś to w wyczerpujący 
sposób w mahajanie. 

28.  Oby  dzięki  zasłudze  jaką nagromadziłem pisząc tę pochwałę Ciebie - 
odpowiedniego naczynia pochwał - cały świat uwolnił się od niewoli znaków. 

HYMN DO NIEZRÓWNANEGO [BUDDY] 



Acintyastava 

1.  Skłaniam  się  przed  niemożliwym  do  pojęcia,  niezrównanym [Buddą], 
którego  wiedza  nie  ma  sobie  równej  i  który  ogłosił, że [wszystkim] 
współzależnie powstającym rzeczom brak samoistnej [substancjalnej] natury. 

2.  Tak  jak Ty osobiście zrozumiałeś brak tożsamości zjawisk w mahajanie, 
tak   też   -   poruszony   współczuciem   -  zademonstrowałeś  je  mądrym 
[Bodhisattwom]. 

3.  Stwierdziłeś,  że  [wszystko co] powstaje z warunków, nie ma początku. 
Przejrzyście  wykazałeś,  że  nie powstało to w sposób samoistny i dlatego 
jest puste. 

4.  Podobnie  jak tutaj, w świecie, echo powstaje w zależności od dźwięku, 
tak też [cała] egzystencja jawi się jak złudzenie lub miraż. 

5. Jeżeli złudzenia, miraże, miasta gandharwów i odbicia, są - na równi ze 
snami - niezrodzone, [to jeśli chodzi] o nie, nie ma żadnego [prawdziwego] 
widzenia, ani żadnych innych [form wiedzy zmysłowej]. 

6. Tak jak [rzeczy] powstające z przyczyn i warunków uważa się za złożone, 
o  Obrońco,  powiedziałeś,  że cały, powstały w uwarunkowany sposób [świat 
istnieje wyłącznie] w ramach konwencji. 

7.  Bezsensowne  [stwierdzenie],  które  wabi  naiwnych  mówi, [że] coś co 
zostało   stworzone,  istnieje  jako  [pewna]  całość!  Jest  to  fałszywe 
stwierdzenie, [mamiące] jak pusta pięść. 

8. Jeżeli jakaś złożona rzecz nie powstała, to jak może być obecna? Jeżeli 
jakaś  rzecz [czyli przyczyna] została zniszczona, dokonało się to [za jej 
sprawą]; jaki więc ma to związek z z tym, co dopiero powstaje? 

9.  Rzecz  nie powstaje z samej siebie, [z czegoś] innego, ani z obu [tych 
przyczyn],  bez względu na to, czy jest istniejąca, nieistniejąca, czy też 
zarazem  istniejąca  i  nieistniejąca.  Jak  więc  w  ogóle cokolwiek może 
powstać? 

10.  To co niezrodzone nie posiada własnej [natury, jak więc] może powstać 
samo   z  siebie?  Nie  może  też  powstać  z  [czegoś]  innego,  ponieważ 
definitywnie dowiedziono, że nie ma żadnej własnej natury. 

11. Jeżeli istniałby własna natura, istniałaby również inna natura; jeżeli 
istniałaby   inna   natura,   [można   by]   mówić   o   własnej  naturze. 
[Stwierdziłeś],  że  obie  istnieją  w  sposób współzależny i przypominają 
tamten i ten brzeg. 

12.  Jeśli  coś nie jest związane z niczym, to jak taka rzecz może w ogóle 
istnieć? Jak, na przykład, może istnieć "krótkie", jeśli nie jest związane 
z "długim"? 

13.  Jeżeli  jest  istnienie, jest również nieistnienie, tak samo jak jest 



krótkie i długie. Ponieważ istnienie jest tam, gdzie jest też nieistnienie 
- dlatego żadne z nich nie istnieje. 

14.  Jedność  i  wielość,  przeszłość  i  przyszłość,  itd.,  splamienie i 
oczyszczenie, prawda i fałsz - w jaki sposób [mogą one istnieć] same przez 
się? 

15. Jeśłi dany byt w pełni nie istnieje sam z siebie, z pewnością nie może 
istnieć  jako  [niezależna]  całość.  To  co nosi nazwę "innego", nie może 
istnieć bez własnej natury. 

16.  Jeśli  nie ma "innych" rzeczy, nie ma też rzeczy posiadających własną 
naturę.  Wobec  tego  jakiego  [typu] materialistyczna chwytliwość posiada 
współzależną [naturę]? 

17.  [Ponieważ wszystkie rzeczy] od samego początku pozostają takie same i 
odchodzą do Nirwany dzięki swojej naturze, Ty powiedziałeś, że zjawiska są 
w rzeczywistości niezrodzone. 

18.  Ukazałeś nam, O Mędrcze, że forma i [pozostałe skandhy] nie posiadają 
własnej  natury,  są jak piana, bańki mydlane, złudzenia, obłoki, miraże i 
rajskie figi.

19.  Gdyby  to  co  postrzegamy  zmysłami  było rzeczywiste, to naiwni już 
posiedliby  wiedzę  o  rzeczywistości. Jaką wartość posiadałaby wówczas ta 
wiedza? 

20.   Stwierdziłeś,   że   wszystkie   zmysły  są  przytępione,  niepewne, 
nieprecyzyjne i są [źródłem] błędnego rozumienia. 

21.   Po   głębokim  zrozumieniu,  że  nikt  nie  ma  dostępu  do  prawdy, 
oświadczyłeś, że właśnie dlatego świat skrywa całun niewiedzy. 

22.  "Istnieje"  -  to  dogmat  eternalizmu.  "Nie  istnieje" - to dogmat 
nihilizmu.  [Ale]  Ty ujawniłeś Dharmę [współzależnego powstawania], wolną 
od dwóch skrajności. 

23.   Dlatego   powiedziałeś,  że  zjawiska  znajdują  się  poza  czterema 
kategoriami.  Nie  można  ich poznać poprzez świadomość, a tym bardziej za 
pomocą słów. 

24.  Jak  sen,  złudzenie,  [lub]  widzenie  dwóch księżyców: W ten sposób 
widziałeś świat - twór nie stworzony jako coś rzeczywistego. 

25.  Podobnie  jak  syn, który rodzi się, zostaje uznany i umiera we śnie, 
tak  i  świat  -  jak powiedziałeś - nie powstał w sposób rzeczywisty, nie 
trwa i nie ulega zniszczeniu. 

26.  Cokolwiek powstaje we śnie, jest doświadczane jako powstałe za sprawą 
przyczynowości.  Ty  utrzymujesz,  że  wszystkie  rzeczy są właśnie takie, 
zarówno w swym powstawaniu, jak i rozpadzie. 



27. Ogłosiłeś, że cierpienie powstałe z pragnienia i innych [trucizn], jak 
również   splamienia  (kleśa),  cierpienie  samsary,  skompletowanie 
[dwóch] nagromadzeń, a nawet wyzwolenie - są jak sen.

28.  Jeśli  uważa się, że [coś] jest zrodzone bądź niezrodzone, obecne lub 
nieobecne,   związane  lub  wyzwolone,  wówczas  utrzymuje  dualizm  i  [w 
konsekwencji] nie zna prawdy. 

29.  W  jaki  sposób  to  co  nie  powstało, może odejść do Nirwany? Skoro 
przypomina  to  iluzorycznego słonia, dlatego od samego początku w istocie 
przebywa w uspokojeniu. 

30.  Tak  jak  [my]  utrzymujemy,  że iluzoryczny słoń, chociaż [pozornie] 
narodził  się,  jest niezrodzony, tak też wszystko co [pozornie] narodziło 
się, jest w rzeczywistości niezrodzone. 

31.  Niezliczeni  strażnicy świata [pozornie] prowadzą niezliczone istoty, 
jedna  za drugą, do Nirwany, ale [w rzeczywistości] ani jedna [istota] nie 
została przez nich wyzwolona! 

32.  Czyż nie oświadczyłeś wyraźnie, o wielki Mędrcze, że skoro te istoty, 
które osiągnęły Nirwanę są [w istocie] niezrodzone, czy [wówczas] nikt nie 
jest wyzwalany przez nikogo? 

33.  Powiedziałeś,  że  tak jak praca maga nie posiada substancji, tak też 
cała reszta świata - w tym i sam stwórca - nie posiadają substancji. 

34.  Stwórca  stworzony przez innego [stwórcę] nie może uniknąć stworzenia 
[przez  kogoś  innego  i  dlatego jest nietrwały]. Lecz [z powiedzenia, że 
stwarza on siebie] wynika, że stwórca jest czynnikiem aktywności, która ma 
na niego wpływ! 

35.  Oświadczyłeś,  że  wszystko  jest  tylko  nazwą. Nic z tego, co można 
wyrazić, nie uda się znaleźć poza wyrazem tego. 

36.  Dlatego  też oświadczyłeś, że wszystkie zjawiska to tylko abstrakcje. 
Nawet  abstrakcję,  dzięki  której  pojmuje  się  śunjatę, określiłeś jako 
nieistniejącą.

37-39. [To co] przekroczyło dualizm bytu i niebytu, niczego jednak w ogóle 
nie  przekraczając; to co nie jest wiedzą, ani czego nie da się poznać; to 
co  nie  jest  istniejące  ani  nieistniejące;  co  nie jest jednością ani 
wielością, obiema [tymi rzeczami] na raz, ani żadną z nich; [to co] nie ma 
podstawy,  co  jest nieprzejawione, niemożliwe do pojęcia, niezrównane; to 
co  nie  powstaje,  nie  zanika, czego nie da się unicestwić i co nie jest 
trwałe  - oto [rzeczywistość], która jak przestrzeń nie daje się zawrzeć w 
ramach słów [czy zwykłej] wiedzy. 

40.  To  co  nazwałeś  współzależnym powstawaniem, jest w istocie śunjatą. 
Prawdziwa  zasada  (saddharma),  jak  i  Tathagata  są  właśnie tego 
rodzaju. 



41. Zostało to również uznane za prawdę, ostateczne znaczenie, takość i to 
co  rzeczywiste.  Jest  to  bezsporne.  Każdy kto budzi się do tego - jest 
zwany Buddą.

42.  Dlatego nie ma faktycznych różnic pomiędzy światem czujących istot, a 
Buddami wskutek czego mówisz o tożsamości siebie i innych. 

43.  Śunjata nie jest czymś różnym od rzeczy, nie ma też żadnej rzeczy bez 
śunjaty.  Dlatego  oświadczyłeś,  że  współzależnie  powstające  rzeczy są 
puste.

44. To co konwencjonalne, powstaje z przyczyn i warunków i jest relatywne. 
W ten sposób mówiłeś o relatywnym. Ostateczne znaczenie nie zostało jednak 
zmyślone. 

45.  Nosi  ono  również  nazwę własnej istoty, natury, prawdy, substancji, 
tego  co  rzeczywiste  [i] prawdziwe. [Mówiąc konwencjonalnie,] wyobrażona 
rzecz nie istnieje, ale uważa się, że to co relatywne [istnieje]. 

46. Stwierdziłeś, że [afirmatywna] cecha polega na przypisywaniu istnienia 
wyobrażonemu  bytowi.  Oświadczyłeś  również,  że odcięcie [czyli negacja] 
polega  na  powiedzeniu,  że  złożony  [byt] nie istnieje, ponieważ został 
unicestwiony. 

47.   [Jednak]   zgodnie   z  percepcją  prawdy  utrzymujesz,  że  nie  ma 
unicestwienia  ani  trwałości.  Zapewniasz,  że  cały świat - podobnie jak 
miraż - jest niesubstancjalny. 

48.  Tak  jak miraż nie jest unicestwiony ani trwały, tak też mówi się, że 
cała egzystencja nie jest ani trwała ani unicestwiona.

49.  Ten,  któremu  rzeczy  same  się  przedstawiają, posiada narzucone mu 
[dogmaty]  unicestwienia  i  [trwałości]  i  z natury rzeczy przyjmuje, że 
świat jest skończony bądź nieskonczony. 

50.  Podobnie  jak wówczas gdy jest poznający, jest też poznawane, tak też 
wtedy  gdy  jest  coś  do  poznania,  jest  też poznający. Jeśli oboje nie 
powstali, to co należy zrozumieć? 

51.  Dzięki  takiemu,  wyraźnemu  nauczaniu,  które  korzysta z analogii - 
takich jak złudzenie itd. - Najwyższy Lekarz nauczał Świętej Dharmy, która 
leczy wszystkie dogmaty. 

52.  Ostateczna  prawda  naucza  o  tym,  że  istoty nie posiadają własnej 
natury. Jest to najwyższy lek dla trawionych pozytywistyczną gorączką.

53.  Dlatego,  mówiąc  ściśle,  o  Ofiarny  Kapłanie  Dharmy, wielokrotnie 
składałeś  Ofiary  Dharmy  w  trzech  światach, które są niezrównane i nie 
znające przeszkód.

54.  Wydawałeś  ten  niezrównany  lwi  ryk  nie-ego,  który  odcina strach 
[spowodowany  przez]  wiarę  w rzeczy [i] przeraża [bojaźliwego] jelenia - 



tirthików! 

55.  Uderzałeś  w  Bęben  Dharmy,  [który  wydaje dźwięk] głębokiej prawdy 
śunjaty.  Dąłeś  w  Konchę  Dharmy  z  jej  przejrzystą nutą braku własnej 
natury. 

56.  Ogłosiłeś  dar Dharmy: nektar nauk Buddy. Wskazane zostało ostateczne 
znaczenie, które naturalnie mówi, że zjawiska są puste. 

57. Ale nauki dotyczące powstawania, zaniku itd.; odnośnie życia czujących 
istot  itp.,  posiadają  znaczenie  wymagające  interpretacji.  O Obrońco, 
nazwałeś je też konwencją. 

58.  Ten  kto  w końcu dotarł na odległy brzeg oceanu doskonałej mądrości, 
zamieszkuje  w  pośrodku  klejnotów  zasługi,  w  pełni obeznany z oceanem 
twojej szlachetności. 

59.  Oby  dzięki  zasłudze  jaką  zdobyłem  pisząc  tą  pochwałę [Ciebie], 
niezrównany  [i]  niemożliwy  do pojęcia Przywódco istot, wszystkie istoty 
stały się takie jak Ty! 

SZEŚĆDZIESIĄT WERSÓW ARGUMENTÓW 
(Yuktisastika) 

Pokłon  Buddzie,  Munindrze,  który  obwieścił  współzależne  powstawanie, 
zasadę, dzięki której powstawanie i zniszczenie zostają wyeliminowane! 

1.  Ci,  których inteligencja przekracza byt i niebyt oraz nie opaiera się 
na niczym, odkryli głębokie i nieprzedmiotowe znaczenie "warunku". 

2.  Po  pierwsze,  musisz odrzucić niebyt, źródło wszystkich błędów. Teraz 
jednak posłuchaj argumentu, dzięki któremu również byt zostanie odrzucony! 

3.  Jeśli  rzeczy  byłyby  "prawdziwe",  jak  wyobrażają  to sobie głupcy, 
dlaczego nie zaakceptować wyzwolenia jako równoznacznego niebytowi? 

4.  Nie  osiąga  się  wyzwolenia  przez  byt; nie [przekracza się] obecnej 
egzystencji  poprzez niebyt. Wspaniałomyślni wyzwalają się [jednak] dzięki 
gruntownej wiedzy o bycie i niebycie. 

5.  Ci, którzy nie widzą rzeczywistości, wierzą w samsarę i Nirwanę, [ale] 
ci, którzy widzą rzeczywistość - nie wierzą ani w samsarę, ani w Nirwanę. 

6.  Egzystencja  i  Nirwana:  tych  dwóch  [naprawdę]  nie sposób znaleźć. 
[Zamiast tego], Nirwana [może zostać] zdefiniowana jako dogłębna wiedza na 
temat egzystencji. 

7.  Podczas  gdy  [ignoranci]  wyobrażają  sobie, że unicestwienie stanowi 
właściwość   rzeczy,  która  się  rozpuszcza,  mądrzy  są  przekonani,  że 
unicestwienie [czegoś] stworzonego jest złudzeniem. 



8.  Chociaż  [coś  na pozór] zostaje unicestwione wskutek zniszczenia, nie 
jest  to [jednak zniszczone], jeżeli dogłębnie się rozumie, że to coś jest 
złożone.  Dla  kogo  będzie  to  oczywiste?  Jak  można  mówić,  że to się 
rozpuszcza? 

9.  [Oponent  się  sprzeciwia:]  Jeżeli  skandhy nie zostały unicestwione, 
[Arhat]   nie   wchodzi   do  Nirwany,  chociaż  jego  splamienia  zostały 
oczyszczone. [Arhat] wyzwala [się dopiero] po unicestwieniu skandh. 

10.  [Odpowiedź  Nagardżuny:]  Kiedy  z  właściwą  wiedzą  widzi się to co 
powstaje  uwarunkowane  przez  niewiedzę,  nie zauważa się w ogóle żadnego 
powstawania ani zniszczenia. 

11  -  12. Oto Nirwana w tym życiu - zadanie zostało wykonane. [Ale] jeśli 
przed  uzyskaniem  wiedzy  o  Dharmie, dokonuje się tutaj rozróżnienia, to 
pojawia  się  ignorancki  człowiek,  który  wyobraża  sobie,  że  powstaje 
najsubtelniejsza  rzecz.  Ktoś  taki  nie rozumie znaczenia współzależnego 
zaistnienia! 

13.  [Oponent  się  sprzeciwia:] Jeżeli samsara zatrzymała się dla mnicha, 
którego  splamienia  zostały  oczyszczone,  dlaczego  wobec tego Doskonali 
Buddowie przeczą temu, że miała ona swój początek? 

14.  [Odpowiedź  Nagardżuny:] [Mówić], że był jakiś początek, to w wyraźny 
sposób  trzymać  się  dogmatu.  W  jaki sposób w tym, co powstaje w sposób 
współzależny, może być "pierwsze" i "ostatnie"? 

15.  W  jaki  sposób  to, co powstało poprzednio, później zostało ponownie 
zanegowane?  [Nie],  świat  nie  posiadający  początkowego  i ostatecznego 
kresu, pojawia się [w istocie] jako złudzenie. 

16.   Kiedy  myśli  się,  że  [coś]  iluzorycznego  powstaje  lub  zostaje 
zniszczone,   to   ten  kto  rozpoznaje  złudzenie,  nie  jest  przez  nie 
zdezorientowany, ale łaknie go ten kto tego nie rozpoznaje. 

17.   Ten  kto  dzięki  swemu  zrozumieniu  dochodzi  do  zrozumienia,  że 
egzystencja  jest  jak  miraż  [i]  złudzenie, nie jest zdeprawowany przez 
dogmaty [oparte na] początkowym i ostatecznym kresie. 

18.  Ci,  którzy  wyobrażają sobie, że coś złożonego powstało lub zostanie 
zniszczone, nie rozumieją ruchu koła współzależnego powstawania. 

19.  Cokolwiek  powstaje  w  zależności  od tego i tamtego, nie powstało w 
sposób substancjalny. Jak to co nie powstało w sposób substancjalny, można 
dosłownie nazwać "powstałym"? 

20.   [Złożoną   rzecz],  która  znalazła  uspokojenie  z  powodu  ustania 
przyczyny,  uważa  się  za  skończoną. Jak [jednak] o tym, co z natury nie 
jest skończone, można mówić jako o skończonym? 

21  -  22.  Podsumowując,  można  powiedzieć,  że  nie ma powstawania, ani 
zniszczenia.   [Buddowie]   wyjaśniali   [jednak]  ścieżkę  powstawania  i 



zniszczenia,   [mając   na  względzie]  praktyczny  cel:  Dzięki  poznaniu 
powstawania,   poznaje  się  zniszczenie;  wskutek  poznania  zniszczenia, 
poznaje  się nietrwałość; dzięki poznaniu nietrwałości, rozumie się Świętą 
Dharmę. 

23.  Ci,  którzy  doszli  do zrozumienia, że współzależne powstawanie jest 
pozbawione  powstawania  i  zniszczenia,  przekroczyli  składający  się  z 
dogmatów ocean egzystencji. 

24. Zwykli ludzie, którzy utrzymują pozytywistyczną postawę, są - z powodu 
błędnego rozumienia bytu i niebytu - zdominowani przez splamienia. Zostali 
oszukani przez własne umysły! 

25.  Ci,  którzy rozumieją rzcezy, widzą, że są one nietrwałe, oszukańcze, 
próżne, puste i nie posiadające tożsamości. 

26   -   27.   Bezdomny,  nieprzedmiotowy,  niezakorzeniony,  nieustalony, 
całkowicie powstający za sprawą niewiedzy, bez początku, środka czy końca; 
wydrążony  (jak  bananowiec),  przypominający  miasto  gandharwów.  [W ten 
sposób] przerażający świat - miasto chaosu - pojawia się jak złudzenie! 

28.  Mówi  się,  że  Brahma  i inni, którzy pojawiają się temu światu jako 
najprawdziwsi,  są  -  w  oczach  szlachetnych  -  fałszywi.  A  co z całą 
pozostałą resztą? 

29.  Oślepiony  niewiedzą świat, postępujący szlakiem pożądania oraz wolni 
od  żądzy  mędrcy;  w  jaki  sposób  ich  poglądy  na temat dobra mogą być 
podobne? 

30.  [Nauczyciel] powinien przede wszystkim powiedzieć swemu poszukującemu 
prawdy  [uczniowi],  że  wszystko  istnieje.  Później,  [uczniowi],  który 
rozumie  znaczenie i jest wolny od przywiązania, [winien rzec:] "wszystkie 
rzeczy są puste". 

31.  Ci,  którzy nie rozumieją znaczenia oddzielenia, ale tylko kontynuują 
naukę bez gromadzenia zasługi; tacy niegodziwi ludzie są straceni! 

32.  Karma  [w  całej  swojej  różnorodności],  wraz  z  jej rezultatami i 
miejscami  odrodzenia,  została również w pełni wyjaśniona [przez Buddów], 
którzy nauczali też pełnej wiedzy o jej naturze i jej nie powstawaniu. 

33.  Tak  jak  Buddowie z pragmatycznych powodów mówili o "ja" i "moje", z 
tych samych powodów mówili o skandhach, polach zmysłów i elementach. 

34. Omawiane rzeczy, takie jak wielkie elementy, powstają, aby zgadzać się 
z sobą w świadomości; rozpuszczają się, kiedy się je zrozumie. Z pewnością 
wyobrażone są w fałszywy sposób. 

35.  Kiedy  Dżinowie  oświadczają, że tylko Nirwana jest prawdziwa, to czy 
uczona osoba nie wyobrazi sobie wówczas, że cała reszta nie jest fałszywa? 

36.  Dopóki  umysł jest niestabilny, znajduje się [we] władzy Mary. Jeżeli 



jest   taki   jak   [zostało  to  wyjaśnione],  wówczas  [utrzumując  ideę 
nie-powstawania] oczywiście nie popełnia się błędu. 

37.  Ponieważ  Buddowie  oświadczają,  że  świat  jest  uwarunkowany przez 
niewiedzę,   czyż  nie  jest  rzeczą  zrozumiałą,  że  ten  świat  stanowi 
[rezultat] rozróżniania? 

38.  Kiedy  niewiedza  zanika,  jak można nie zrozumieć, że to co zanikło, 
było tworem niewiedzy? 

39.  To  co  powstaje  z powodu przyczyny i nie istnieje bez [określonych] 
warunków, ale zanika wraz z zanikiem warunków - jak to coś można uważać za 
istniejące? 

40  -  41.  Jeżeli  jest  się  zwolennikiem istnienia i nadal lgnie się do 
niego,  należy  zachować  konsekwencję,  bo nie ma w tym nic dziwnego, ale 
naprawdę  dziwne  jest to, że rzecznicy nietrwałości wszystkiego, [którzy] 
polegają na metodzie Buddy, kłótliwie lgną do rzeczy. 

42.  Kiedy mówi się, że coś jest "tym" lub "tamtym", ale nie doszło się do 
tego na drodze analizy, to czy mądry człowiek będzie kłótliwie upierał się 
przy stwierdzeniu, że "to" lub "tamto" jest prawdą? 

43.  Ci, którzy lgną do ego lub do świata, uważając je za nieuwarunkowane, 
zostali   niestety   zniewoleni   przez   dogmaty   mówiące  o  "trwałym", 
nietrwałym, itd. 

44.  Ci,  którzy  postulują,  by  uwarunkowane  rzeczy  zostały  uznane, w 
rzeczywistości zostali dogonieni przez błędy związane z trwałym istnieniem 
i całą resztą. 

45.  Ale  ci,  którzy  są  przekonani, że uwarunkowane rzeczy przypominają 
księżyc  w  wodzie  i  nie  są prawdziwe ani fałszywe, nie dają się porwać 
przez dogmaty. 

46.  Jeżeli afirmuje się "istnienie", pojawia się chwytanie straszliwych i 
zdeprawowanych  dogmatów,  jakie  powstają z pożądania i nienawiści. Takie 
jest źródło sporów. 

47.  Taka  jest przyczyna wszystkich dogmatów. Bez nich nie powstaną żadne 
splamienia.  Jeśli zrozumie się to w sposób dogłębny, dogmaty i splamienia 
znikną. 

48.   Jak   jednak   można   to   dogłębnie   zrozumieć?  Dzięki  ujrzeniu 
współzależnego  powstawania!  Również  [Budda],  największy pośród znawców 
rzeczywistości  powiedział,  że to co powstało w sposób współzależny, jest 
niezrodzone.

49.  U  tych,  którzy  -  znajdując  się  pod  silnym  wpływem  fałszywego 
poznawania  -  biorą  nieprawdę  za prawdę, pojawi się chwytliwość, spory, 
itd. 



50.  Wspaniałomyślni  nie  posiadają tez ani twierdzeń. Jaka teza może się 
sprzeciwić tym, którzy nie mają żadnych tez? 

51. Po przyjęciu dowolnego stanowiska jest się atakowanym przez skręcające 
się  węże splamień. Ale ci, których umysły nie zajmują żadnego stanowiska, 
nie zostają schwytani. 

52.  W  jaki  sposób  ci,  których  umysły przyjmują jakiś punkt widzenia, 
unikają  silnej  trucizny  splamień?  Nawet  jeśli  żyją zwykłym [życiem], 
trawią ich węże splamień. 

53. Podobnie jak głupca przyciąga odbicie, które uważa za prawdziwe, tak i 
świat wskutek głupoty zostaje schwytany w klatkę obiektów. 

54.  Kiedy  wspaniałomyślni  widzą  swymi  oczami wiedzy, że rzeczy są jak 
odbicie, nie zostają schwytani przez bagno tak zwanych "przedmiotów".

55.  Naiwni przywiązują się do materialnej formy, ci na środkowym poziomie 
osiągają [stan] braku splamień, lecz ci o najwyższym zrozumieniu wyzwalają 
się dzięki poznaniu natury formy. 

56.   Pragnienie   budzi  się  wskutek  myślenia  o  przyjemnej  [rzeczy]; 
odwrócenie  się od tych myśli pozwala uwolnić się od pragnień, ale Nirwanę 
osiąga się wskutek zobaczenia, że pragnienie jest puste jak fantom. 

57.  Błędy  splamień,  które są udręką wynikającą z fałszywego poznawania, 
nie  powstają u tych, którzy rozumieją znaczenie osądów na temat istnienia 
i nieistnienia. 

58. Jeżeli istniałby jakiś punkt widzenia, istniałaby też namiętność i jej 
brak. Ale wielkie istoty, które nie utrzymują żadnego punktu widzenia, nie 
znają namiętności ani jej braku. 

59.  Ci, dla których falujący umysł nie faluje, nawet jeśli pojawia się [w 
nim]  myśl o pustce, przekroczyli straszliwy ocean egzystencji, wstrząsany 
potworami splamień. 

60.  Oby  dzięki  [powstałej  w  wyniku  napisania  tego tekstu] zasłudze, 
wszyscy ludzie nagromadzili zasługę i mądrość i osiągnęli dwa dobra, jakie 
powstają z zasługi i mądrości.

SIEDEMDZIESIĄT WERSÓW NA TEMAT ŚUNJATY 
(Śunyatasaptati) 

1.   Chociaż   Buddowie   siłą   światowej  konwencji  mówili  o  trwaniu, 
powstawaniu,  zniszczeniu,  istnieniu,  nieistnieniu,  niskim,  średnim  i 
doskonałym, nie czynili [tego] w ostatecznym znaczeniu. 

2.  Nazwy  nie mają żadnego znaczenia, ponieważ ego, nie ego, oraz zarówno 
ego  jak  i nie ego - nie istnieją. Podobnie jak Nirwana, wszystkie dające 
się wyrazić rzeczy są puste (śunya), nie posiadają własnej natury. 



3.  Ponieważ  wszystkim  rzeczom  na  równi brak substancji - nie mają jej 
przyczyny  ani warunki [rzeczy], [nie posiadają jej rzeczy w swej] całości 
ani pojedynczo - dlatego są one puste. 

4.  Byt nie istnieje, ponieważ istnieje. Niebyt nie powstaje, ponieważ nie 
istnieje. Z powodu [swej] różnorodności byt i niebyt nie powstają [razem]. 
W konsekwencji, nie są one trwałe, ani zanikające. 

5.  To co się narodziło, nie może się narodzić; w podobny sposób to co się 
nie  narodziło,  nie  może  się  narodzić. To co powstało teraz, będąc [po 
części] zrodzone, a po części niezrodzone - również nie może się narodzić. 

6.  Dana  przyczyna  posiada  jakiś  skutek,  ale  kiedy  nie  ma [skutku, 
przyczyna]  oznacza brak przyczyny. [W stwierdzeniu mówiącym], że [skutek] 
albo istnieje albo nie istnieje, zawiera się sprzeczność. Nielogiczne jest 
to, że [przyczyna jest aktywna] w trzech czasach. 

7.  Bez  jednego,  nie  byłoby wielu. Bez wielu, jedno nie byłoby możliwe. 
Wszystko co powstaje w sposób współzależny, jest niemożliwe do określenia. 

8.  Dwanaście  współzależnie  powstałych  ogniw,  których  rezultatem jest 
cierpienie,  jest  niezrodzonych.  Nie  są one możliwe ani w jednym, ani w 
wielu umysłach.

9. Nie ma trwałego, nie ma nietrwałego, nie ma nie ego, nie ma ego, nie ma 
nieczystego,  nie  ma  czystego,  nie  ma przyjemności, nie ma cierpienia. 
Dlatego wypaczone poglądy nie istnieją. 

10. Bez nich, niewiedza oparta na wypaczonych poglądach, nie jest możliwa. 
Bez  tej  [ignorancji] nie powstaną kształtujące siły (samskara). To 
samo   [jest   prawdą]   dla   [dziesięciu]   pozostałych   [współzależnie 
powstających ogniw]. 

11.  Niewiedza  nie  powstaje  bez  kształtujących  sił,  [a] bez niej nie 
powstają kształtujące siły. Ponieważ obie powstają w zależności od siebie, 
nie posiadają własnej [substancjalnej] natury. 

12.  W jaki sposób to co nie posiada własnej natury, może stwarzać innych? 
Warunki ustanowione przez innych nie mogą stwarzać innych. 

13.  Ojciec  nie jest synem, syn nie jest ojcem. Żaden z nich nie istnieje 
oddzielnie  od  drugiego,  za  wyjątkiem  wzajemnej  współzależności.  Nie 
powstają też równocześnie. Podobnie ma się rzecz z dwunastoma ogniwami. 

14.  Tak  jak  przyjemność  i  ból,  uzależnione  od  obiektu we śnie, nie 
posiadają  [realnego]  obiektu,  tak  też  ani  to  co  powstaje  w sposób 
uwarunkowany, ani to w zależności od czego to coś powstaje - nie istnieją. 

15. [Oponent się sprzeciwia:] Jeżeli rzeczy nie istnieją z własnej natury, 
wówczas  niskie,  średnie  i doskonałe oraz wieloraki świat - nie są i nie 
będą ustanowione, nawet z pomocą przyczyny. 



16.  [Nagardżuna  odpowiada:] Jeżeli przyjęto by istnienie własnej natury, 
to  współzależne  powstawanie  rzeczy  nie  mogłoby  mieć  miejsca. Jeżeli 
[rzeczy  byłyby]  nieuwarunkowane,  to  jak mogłyby być pozbawione własnej 
natury? Prawdziwe istnienie również nie zanika. 

17.  Jak  nie  istniejące może posiadać własną naturę, inną naturę lub nie 
posiadać  żadnej  natury?  Wskutek  tego własna natura, inna natura i brak 
natury [stanowią konsekwencję] wypaczonych poglądów. 

18. [Oponent się sprzeciwia:] Jeżeli rzeczy byłyby puste, to powstawanie i 
zanik nie miałoby miejsca. W jaki sposób to co nie posiada własnej natury, 
powstaje i zanika? 

19.  [Odpowiedź Nagardżuny:] Byt i niebyt nie są równoczesne. Bez niebytu, 
nie  ma bytu. Byt i niebyt będą zawsze [istnieć]. Nie ma bytu niezależnego 
od niebytu. 

20.  Bez  bytu nie ma niebytu. [Byt] nie powstaje z siebie, ani z [czegoś] 
innego.  Ponieważ  jest  właśnie tak, ten [byt] nie istnieje. Wskutek tego 
nie ma bytu i [dlatego] nie ma również niebytu. 

21.  Jeżeli jest byt, jest również trwałość; jeśli jest niebyt, jest też z 
konieczności  unicestwienie.  Tam  gdzie  jest  byt,  pojawiają się te dwa 
[dogmaty]. Dlatego też nie [należy] akceptować bytu. 

22.  [Oponent  się  sprzeciwia:]  Te  [dogmaty]  nie pojawiają się wskutek 
ciągłości:   rzeczy   zanikają   po   spowodowaniu   [skutku].  [Odpowiedź 
Nagardżuny:] POdobnie jak przedtem (zob. w. 19), nie zakłada się istnienia 
tej [ciągłości]. Wynika z tego również, że ciągłość powinna być przerwana. 

23. [Oponent się sprzeciwia:] [Nie!] Nauki Buddy dotyczące ścieżki mają na 
celu ukazanie powstawania i zaniku, a nie śunjaty! [Odpowiedź Nagardżuny:] 
Chęć doświadczenia obu jako wzajemnie się wykluczających, jest błędem. 

24. [Oponent się sprzeciwia:] Jeżeli nie byłoby powstawania ani zaniku, to 
zanik  czego  powodowałby wówczas Nirwanę? [Nagardżuna odpowiada:] Czy to, 
że z natury nic nie powstaje, ani nie zanika, nie jest już wyzwoleniem? 

25.   Jeżeli  Nirwana  [stanowi  rezultat]  zaniku,  [wówczas  istniałoby] 
zniszczenie.  A  jeżeli  jest  przeciwnie,  [istniałaby] trwałość. Dlatego 
nielogiczne jest, żeby Nirwana była bytem albo niebytem. 

26.  Jeżeli  istniałby  ostateczny zanik, powinien być niezależny od bytu. 
Ostateczny zanik nie istnieje bez bytu, ani nie istnieje bez niebytu. 

27.  To  co  oznaczone, wyróżnia się od oznaczonej [rzeczy] dzięki znakowi 
odmiennemu  od  niej;  nie wyróżnia się natomiast samo z siebie. [Oba] nie 
odróżniają  się  od  siebie,  [ponieważ to co] nie zostało wyróżnione, nie 
może wyróżniać nie wyróżnionego. 

28.  W  ten [sposób] przyczyna, skutek, odczuwanie, ten kto odczuwa, itd., 



widzący, widziane, itd. - bez względu na to co to może być - wszystkie bez 
wyjątku zostały wyjaśnione. 

29.  Trzy  czasy  nie  istnieją  [substancjalnie],  ponieważ  nie  zostały 
ustalone;  istnieją w zależności od siebie, ponieważ zmieniają się [i] nie 
powstają  same  z  siebie  [jak  też] dlatego, że nie ma bytu. Są zaledwie 
rozróżnieniami. 

30. Ponieważ trzy znamiona uwarunkowanego - powstawanie, trwanie i zanik - 
nie  istnieją,  dlatego  nie  ma [choćby] najdrobniejszego, uwarunkowanego 
bądź nieuwarunkowanego [zjawiska]. 

31.  Nie  zniszczone  [zjawisko]  nie  zanika,  podobnie  jak  zniszczone. 
Trwające  [zjawisko]  nie  trwa,  podobnie  jak nie trwające. Zrodzone nie 
powstało, podobnie jak niezrodzone. 

32.  Złożonych  i  nie  złożonych [zjawisk] nie jest wiele; nie są one też 
jednym.  Nie są bytem [i] nie są niebytem, ani zarazem bytem i niebytem. W 
ramach tych ograniczeń są zawarte wszystkie [możliwości]. 

33.  [Oponent się sprzeciwia:] Bhagawat, Nauczyciel, mówi o trwaniu karmy, 
o  naturze  karmy,  o  rezultacie  karmy,  jak  również  o osobowej karmie 
czujących istot i nie zniszczeniu karmy. 

34. [Odpowiedź Nagardżuny:] Mówi się, że karma nie posiada własnej natury. 
[Karma],  która  nie  powstała,  nie  zostanie zniszczona. Z tego ponownie 
powstaje  stwórcze  "ja".  Ale  stwórcze  wierzenie  pojawia  się  wskutek 
zróżnicowania. 

35.  Gdyby karma posiadała własną naturę, stworzone przez nią ciało byłoby 
trwałe. Rezultatem karmy nie powinno więc być cierpienie i dlatego powinna 
być substancjalna. 

36.  Karma  nie  powstaje  z  warunków  i  w  żaden sposób z nie-warunków, 
ponieważ  kształtujące  siły  przypominają  złudzenie, miasto gandharwów i 
miraż. 

37. Przyczyną karmy są splamienia. [Będąc] splamieniami, kształtujące siły 
posiadają  naturę  namiętności  (kleśatmaka).  Przyczyną  ciała jest 
karma. [Wszystkie] trzy są zatem puste, nie posiadają własnej natury. 

38.  Bez karmy, nie ma sprawcy [czynów]. Bez tych dwóch, nie ma rezultatu. 
Bez  niego,  nie  ma  tego  kto doświadcza [rezultatów]. Dlatego rzeczy są 
puste. 

39.  Kiedy po ujrzeniu prawdy dokładnie zrozumie się, że karma jest pusta, 
wOwczas  ona  nie powstanie. Jeśli nie ma już [karmy], nie pojawia się już 
więcej to co z niej powstaje. 

40  -  41.  Tak  jak  wtedy  gdy  Pan  Tathagata w magiczny sposób emanuje 
zjawisko, a to zjawisko z kolei emanuje kolejne zjawisko, wówczas zjawisko 
Tathagaty  jest  puste  [nie wspominając już o zjawisku {stworzonym} przez 



zjawisko!].  Oba  nie są niczym innym jak tylko nazwami, zwykłymi, nic nie 
znaczącymi rozróżnieniami. 

42.  W  podobny  sposób  sprawca  przypomina  zjawisko,  a  karma zjawisko 
[stworzone]  przez zjawisko. [Oba] ze swej natury nie posiadają znaczenia; 
są zaledwie rozróżnieniami. 

43.  Gdyby  karma  posiadała własną naturę, nie byłoby Nirwany, ani czynów 
sprawcy.   Gdyby  [karma]  nie  istniała,  wtedy  nie  istniałyby  również 
przyjemne bądź nieprzyjemne rezultaty stworzone przez karmę. 

44.  "Jest" i "nie jest", jak również "zarówno 'jest', jak i 'nie jest'" - 
Budda  mówił  w ten sposób mając na względzie pewien cel. Zrozumienie tego 
nie jest łatwe! 

45.  Gdyby  forma była materialna w sobie, nie powstałaby z elementów. Nie 
powstaje  z siebie - ponieważ nie istnieje, prawda? - ani z czegoś innego. 
Dlatego nie istnieje [w ogóle]. 

46.   Czterech   [wielkich   elementów]  nie  sposób  [znaleźć]  w  jednym 
[elemencie],  jak  również jednego z nich nie można [znaleźć] w [żadnym z] 
czterech  [pozostałych].  Jak  więc można przyjąć, że forma jest przyczyną 
czterech wielkich elementów? 

47.  Poniewaaż nie da się tego pojąć w sposób bezpośredni, [wydaje się, że 
forma]  nie  istnieje.  Jeżeli  jednak  [utrzymujesz, że można to pojąć] z 
pomocą  znaku, to ten powstały z przyczyn i warunków znak, nie istnieje. A 
nielogiczne jest, [żeby forma mogła istnieć] bez oznaczenia. 

48. Jeżeli umysł może chwytać formę, powinien też chwytać własną naturę. W 
jaki  sposób  [umysł],  który  nie istnieje [ponieważ powstał z warunków], 
może naprawdę pojąć brak formy? 

49.  Skoro jedna chwila umysłu nie może schwytać formy powstałej w obrębie 
[tej  samej]  chwili  [tak  jak  zostało  to  wyjaśnione],  to jak może on 
zrozumieć przeszłą i przyszłą formę? 

50.  Ponieważ kolor i kształt nigdy nie istniały oddzielnie od siebie, nie 
da się ich pojąć oddzielnie. Czyż formy nie uznaje się za coś jednego? 

51.  Zmysł wzroku nie znajduje się w oku, wewnątrz formy, ani też pomiędzy 
nimi. [Dlatego] obraz uzależniony od formy i oka jest fałszywy. 

52.  Jeżeli  oko  nie  widzi  samego  siebie,  to jak może dostrzec formę? 
Dlatego  oko  i  forma  nie  posiadają tożsamości. To samo [jest prawdą w] 
przypadku pozostałych pól zmysłów. 

53.  Oko  nie  posiada własnej [ani] cudzej tożsamości. Forma jest również 
pusta. Podobnie rzecz ma się [z] pozostałymi polami zmysłowymi. 

54. Kiedy jedno [pole zmysłowe] pojawia się równocześnie z kontaktem, inne 
są puste. Pusty nie zależy od nie-pustego, tak jak nie-pusty nie zależy od 



pustego. 

55.  Nie posiadając [niezależnej], ustalonej natury, te trzy [przykładowo: 
władza  zmysłowa,  obiekt  i świadomość], nie mogą wejść z sobą w kontakt. 
Skoro  żaden  kontakt  nie  posiada  tej  natury,  dlatego  odczuwanie nie 
istnieje. 

56.  Świadomość pojawia się w zależności od wewnętrznych i zewnętrznch pól 
zmysłów. Dlatego świadomość jest pusta, podobnie jak miraże i złudzenia. 

57. Ponieważ świadomość powstaje w zależności od postrzeganego przedmiotu, 
dlatego  postrzegany przedmiot nie istnieje [sam w sobie]. Skoro [świadomy 
podmiot]  nie  istnieje  bez  postrzeganego  [przedmiotu]  i  świadomości, 
dlatego świadomy podmiot nie istnieje [sam z siebie]. 

58.   [W  relatywnym  sensie]  wszystko  jest  nietrwałe,  ale  w  [sensie 
ostatecznym]   nic   nie   jest  trwałe  ani  nietrwałe.  [Jeżeli]  rzeczy 
istniałyby, byłyby trwałe albo nietrwałe. Jak jednak jest to [możliwe]? 

59.  Ponieważ  jakości  "pragnienia",  "nienawiści" i "złudzenia" powstają 
wskutek  wypaczonych  poglądów  na temat tego co przyjemne i nieprzyjemne, 
dlatego pragnienie, nienawiść i złudzenie, nie posiadają własnej natury. 

60.  Skoro  pragnienie,  nienawiść  i  złudzenie  [mogą]  się pojawić jako 
reakcja na tę samą [rzecz], [namiętności] są stwarzane przez rozróżnianie. 
A to rozróżnianie nie jest niczym rzeczywistym. 

61.  To  co  wyobrażone,  nie istnieje. Jak mogłaby istnieć wyobraźnia bez 
wyobrażonego obiektu? Ponieważ to co wyobrażone i sama wyobraźnia powstają 
z warunków - [są] śunjatą. 

62.  Dzięki  zrozumieniu  prawdy,  niewiedza,  która  powstaje  z czterech 
wypaczonych  poglądów  -  nie  istnieje.  Jeśli  nie ma już niewiedzy, nie 
powstają kształtujące siły. W podobny sposób [zanika dziesięć] pozostałych 
[ogniw współzależnego powstawania]. 

63.  Rzecz,  która powstaje w zależności od tego lub tamtego, nie powstaje 
jeśli  tego czegoś brak. Byt i niebyt, złożone i nie złożone - pozostają w 
spokoju. To jest Nirwana. 

64.  Wyobrażanie  sobie,  że  rzeczy  powstałe  z  przyczyn  i warunków są 
rzeczywiste, Nauczyciel nazywa niewiedzą. Z niej powstaje dwanaście ogniw. 

65.  Jeśli  jednak szczegółowo zobaczy się i zrozumie, że rzeczy są puste, 
nie  będzie  się  już  dłużej  pozostawało  we władzy złudzenia. Niewiedza 
zaniknie, a dwanaście ogniw [koła] zatrzyma się. 

66.  Kształtujące  siły przypominają miasto gandharwów, złudzenia, sieci z 
włosów,  pianę,  fantomy,  sny  i koła [ogniste uczynione przez obracającą 
się] pochodnię.

67. Nic nie istnieje za sprawą własnej natury, nie ma też żadnego niebytu. 



Powstałe z przyczyn i warunków byt i niebyt, są puste. 

68.  Ponieważ  wszystkie  rzeczy  nie  posiadają  własnej natury, to jeśli 
chodzi o nie, niezrównany Tathagata naucza współzależnego powstawania. 

69.  Na  tym  polega  ostateczne znaczenie! Doskonali Buddowie, Bhagawaci, 
pojmują całą różnorodność w oparciu o światową konwencję. 

70.  Światowe  normy  nie zostały pogwałcone. W rzeczywistości [Tathagata] 
nie  nauczał  Dharmy. Nie rozumiejąc słów Tathagaty, [głupcy] obawiają się 
tej nieskazitelnej rozprawy. 

71.  Zasada  jaką kieuje się świat: "To powstaje w zależności od tamtego", 
nie  jest  pogwałcona. Ponieważ jednak to co jest uzależnione, nie posiada 
własnej natury, w jaki sposób  może to istnieć? To pewne! 

72.  Posiadająca  ufność  istota,  która  próbuje  szukać prawdy, ktoś kto 
rozważa   tę  zasadę  logicznie  [i]  polega  [na]  Dharmie,  której  brak 
wszelkiego  oparcia, zostawia za sobą istnienie i nieistnienie [i przebywa 
w] uspokojeniu. 

73.  Jeżeli  rozumie  się,  że  "to  jest  rezultatem  tamtego",  zanikają 
wszystkie  sieci  błędnych  poglądów.  Niesplamiona  istota porzuca wówczas 
pragnienie, złudzenie i nienawiść i osiąga Nirwanę. 

TRAKTAT O PODSTAWACH ŚRODKOWEJ ŚCIEŻKI 
(Mulamadhyamika-karika) 

[Ten  niezwykle  trudny  tekst, jakim jest "Traktat o podstawach Środkowej 
Drogi"  wymaga  osobnego  wprowadzenia.  Tak na temat filozofii Nagardżuny 
pisze  S.  Radhakrishnan: "Wszelka nasze wiedza jest względna i opiera się 
na  rozróżnieniach.  Koń nie istnieje, świat nie istnieje. Nie wiemy, czym 
one  są.  Dylemat  formułuje  się  w sposób następujący: Nie możemy poznać 
istoty rzeczy, poza tym, co ją odróżnia od innych. Nie możemy poznać tego, 
co  różni  daną rzecz od innych rzeczy, poza poznaniem jej własnej istoty. 
Każda  rzecz  nawiązuje  do  innej  i  proces ten nie ma końca. Nie możemy 
osiągnąć  ostatecznego wyjaśnienia rzeczy. Wszystko jest względne. Nic nie 
istnieje  samo  przez  się,  skoro  wszystko  opiera  się na nieskończonym 
uszeregowaniu przyczyn i skutków. Wszelkie własności rzeczy są względne, a 
nie  absolutne.  Postępujemy  na  podstawie  schematu stosunków, które się 
również  nie  kojarzą.  Rzeczy,  które  oglądamy  na  jawie, nie widzimy w 
głębokim uśpieniu. Tego, co znajduje się w snach, nie znajdujemy na jawie. 
Gdyby  cokolwiek  istniało rzeczywiście, to znajdowałoby się we wszystkich 
trzech  stanach  {jawie,  marzeniu  sennym i śnie bez marzeń - przyp. JS}. 
Myśl  nie  może  znać tego, co nią nie jest. Należy postawić znak równania 
pomiędzy   prawdą  a  milczeniem.  Poznanie  jest  niemożliwe.  Taka  jest 
konkluzja żelaznej logiki Nagardżuny. (...) 
Śmiały  w swej logice, wykazuje, że świat składający się z narodzin, życia 
i  śmierci,  jest  nierzeczywisty.  Cierpienie,  samskary czyli skłonności 
psychiczne,  niewola,  wyzwolenie  i  wszelkie  uczynki są nierzeczywiste. 
Zawdzięczają  swe istnienie stosunkom, których istoty nigdy nie będziemy w 



stanie  zrozumieć.  Nagardżuna  ma  odwagę  stanąć  oko  w oko z wnioskami 
wynikającymi  z  jego  logiki, bez względu na to, jak przykre mogą one być 
dla religijnych zainteresowań ludzkości. Zamyka swój system stwierdzeniem, 
iż  w  rzeczywistości  nie  ma  żadnego  Buddy  czyli  Tathagaty,  i  że z 
absolutnego punktu widzenia nie istnieje nawet żadne rozróżnienie pomiędzy 
prawdą  a  błędem.  Gdy  nie istnieje nic rzeczywistego, nie ma możliwości 
błędnego  zrozumienia  czegokolwiek. Cztery szlachetne prawdy o cierpieniu 
oraz  koncepcja  nirwany  są  nierealne.  Już  w  pierwszej  strofie  swej 
Madhjamikaśastry'  mówi:  'Nie  ma śmierci, nie ma narodzin, ani różnicy, 
ani trwania, ani jedności, ani mnogości. ani wchodzenia, ani wychodzenia'. 
Nie  ma  nic rzeczywistego. Negatywna ta prawda jest już dana.... Świat ma 
istnienie   jedynie   zjawiskowe...   i  jest  jedynie  idealnym  systemem 
właściwości  i  stosunków.  Przyjmujemy  na  wiarę stosunki nie dające się 
wyjaśnić  w sposób zrozumiały dla intelektu. Nagardżuna obala ten wyższego 
rzędu  przesąd  nauki, iż kategorie pożyteczne w świecie doświadczalnym są 
realne w sensie ostatecznym". ("Filozofia indyjska", s. 597-8)] 

Rozdział I 
ANALIZA PRZYCZYN WARUNKUJĄCYCH 

1.  Niepodobna  znaleźć  wśród  bytów  żadnego  takiego, który powstałby z 
samego siebie, z czegokolwiek bądź innego, z obu tych przyczyn na raz, lub 
zgoła bez przyczyny. 

2.  Istnieją  cztery  przyczyny warunkujące: przyczyna, przedmioty wrażeń, 
bezpośrednio   poprzedzający   warunek,   oraz   -  oczywiście  -  czynnik 
dominujący.  Przyczyna  jest  to  czynnik aktualizujący skutek. Z kolei 
bezpośrednio poprzedzający warunek jest czymś, czego zanik stanowi warunek 
zaistnienia   skutku.   Na   przykład   warunkiem  powstania  kiełku  jest 
bezpośrednio  poprzedzający  go zanik ziarna. Natomiast czynnik dominujący 
umożliwia zaistnienie czegoś innego. (Czandrakirti, Prasannapada, p. 
77). Nie ma piątej przyczyny. 

3. W tych przyczynach warunkujących byty z pewnością nie posiadają własnej 
natury  (svabhava),  itd.  A  jeżeli nie istnieje własna natura, nie 
istnieje  też  inna natura (parabhava). Jeżeli w jakikolwiek bądź 
sposób  rzeczy,  które  powstają  jako  skutki  i  które różnią się od ich 
warunków,  naprawdę  istniałyby uprzednio w swych warunkach, we wszystkich 
na  raz,  pojedynczo  w  każdym  z  nich,  w  obu na raz, lub gdziekolwiek 
indziej,  wówczas  powinien z nich powstać skutek. Ale w tym znaczeniu nic 
nie  może istnieć przed swoim powstaniem. Gdyby mogło, wówczas można by to 
coś   zaobserwować,   a  jego  powstanie  byłoby  bezcelowe.  Stąd,  jeśli 
powstawanie  posiada  warunki,  to rzeczy nie istnieją w sposób samoistny, 
czyli nie posiadają własnej natury. A jeżeli nie ma własnej natury, nie ma 
też innej natury. Powstanie z czegoś innego oznacza istnienie w zależności 
od  tego  czegoś.  Dlatego mówienie, że rzeczy powstają z czegoś innego od 
siebie - jest bezsensowne. (Prasannapada, p. 78).

4.  Przyczyna działająca nie zawiera w sobie przyczyny warunkującej; żadna 
też   przyczyna   działająca   nie   istnieje   bez  posiadania  przyczyny 
warunkującej.    Przyczyny   warunkujące   nie   istnieją   bez   przyczyn 
działających;  nie  ma  też  [przyczyn  warunkujących], które by posiadały 



przyczyny działające.

5.  Byty  te  są  naturalnie zwane przyczynami warunkującymi, ponieważ coś 
powstaje wskutek zetknięcia się z nimi. Dlaczego jednak, dopóki to coś nie 
powstało, nie są one "nie-warunkującymi przyczynami"? 

6. Ani byt, ani niebyt nie mogą posiadać przyczyny warunkującej. Z jakiego 
niebytu  wywodzi się przyczyna warunkująca? A jeśli [przyczyna warunkująca 
już] jest rzeczywista, jaki jest z niej pożytek? 

7.  Jeżeli  pojawia się czynnik egzystencji (dharma), który nie jest 
bytem  ani  niebytem,  ani  zarazem  bytem i niebytem, jaka może być w tej 
sytuacji skuteczna przyczyna? 

8.  Za  czynnik  egzystencji  przyjmuje  się  po prostu to, co nie posiada 
przedmiotu  wrażeń. Jeśli więc istnieje element nie posiadający przedmiotu 
wrażeń, to jak w ogóle można mieć przedmiot wrażeń? 

9.  Kiedy  żadne elementy nie powstają, [ich] zanik nie jest możliwy. Stąd 
nie jest właściwe mówienie o bezpośrednio poprzedzającym warunku, ponieważ 
jaki byłby powód zaniku czegokolwiek? 

10. Ponieważ byty, które nie posiadają własnej natury, nie są rzeczywiste, 
jest  w  ogóle  wykluczone,  żeby:  "Ta rzecz 'stała się' dzięki istnieniu 
tamtej rzeczy".

11. [Jeżeli] rezultat nie tkwi w przyczynach warunkujących, indywidualnych 
ani zbiorowych, to w jaki sposób z przyczyny warunkującej może wyniknąć to 
co w niej nie tkwi? 

12.  [Jeżeli]  niebyt  mógłby  powstać  z  tych przyczyn warunkujących, to 
dlaczego skutek nie miałby się pojawić bez przyczyny? 

13.  Z  jednej  strony,  skutek  (czyli  powstający byt) [zawiera w sobie] 
przyczyny  warunkujące,  a  z  drugiej  strony  przyczyny  warunkujące nie 
posiadają   własnej   natury.  Jak  więc  skutek,  [który  wynika]  z  nie 
posiadających  własnej  natury  [przyczyn  warunkujących],  może  zawierać 
przyczyny warunkujące? 

14.  W  konsekwencji  skutek  (czyli powstający byt) nie posiada przyczyny 
warunkującej,   ani   jej  braku,  Ponieważ  skutek  nie  posiada  statusu 
istnienia, gdzie znajdują się przyczyny warunkujące lub ich brak? 

Rozdział II 
ANALIZA RUCHU 

1.  Przeszły  ruch  nie  jest obecnym ruchem; tym bardziej przyszły ruch z 
pewnością nie jest obecnym ruchem. Również obecny ruch jest poza przeszłym 
ruchem,  a przyszły ruch nie jest obecnym ruchem. Analogiczny przekład: 
Nie  przechodzimy  przez  drogę, przez którą już przeszliśmy. Ani też nie  przechodzimy drogi, 
którą dopiero mamy przejść. Istnienie drogi, która nie  została  przebyta,  ale  ma  dopiero  być 



przebyta,  leży  poza granicami  zrozumienia. (Radhakrishnan, s. 592).

2.  [Oponent  sprzeciwia się:] Tam gdzie jest aktywność, występuje zarazem 
proces ruchu i ta aktywność zawiera się w obecnym ruchu. Proces ruchu jest 
więc  wewnętrznie  zawarty w obecnym ruchu, [jako że] aktywnością nie jest 
ani przeszły, ani przyszły ruch.

3.  [Nagardżuna  odpowiada:]  W  jaki  sposób  powstaje działanie obecnego 
ruchu,  skoro  oba  rodzaje aktu ruchu [zastosowane do procesu działania i 
aktywności ruchu w przestrzeni] po prostu nie powstają w obecnym ruchu?

4.  Działanie  obecnego ruchu spowoduje nieunikniony brak obecnego ruchu w 
procesie  ruchu,  ponieważ  obecny  ruch  jest  poruszaniem się. Jeżeli 
wysuwa  się  pogląd  mówiący,  że  to co przechodzi posiada ruch, to 
należy   wiedzieć,  że  to  co  przechodzi  jest  tylko  nazwą  pozbawioną 
aktywności  ruchu;  ta  aktywność  jest  czymś  przypadkowym wobec tego co 
przechodzi.  Z tego poglądu wynika, że to co przechodzi nie posiada ruchu; 
czyli że ruch powinien być bez ruchu! (Prasannapada, p. 95)

5.  [Uznajemy],  że  działanie  obecnego  ruchu  przynosi w rezultacie dwa 
[rodzaje]  działania: pierwszy, który umożliwia obecny ruch i drugi, który 
jest samym aktem ruchu. 

6.  Mogłoby  się  więc  okazać, że w konsekwencji dwóch rodzajów działania 
pojawiają  się  dwaj  idący,  ponieważ, rzecz jasna, ruch nie powstaje bez 
tego, który się porusza. 

7. Jeżeli ruch nie istnieje bez tego, który się porusza, jak zatem ten kto 
się porusza może zaistnieć, jeśli nie ma ruchu? 

8. Idący nie porusza się; konsekwentnie nie-idący również się nie porusza. 
Jaka jest trzecia [możliwość] poza idącym i nie-idącym? 

9.  Mówi się: "idący idzie". Jak jest to możliwe, jeśli bez aktu ruchu nie 
powstaje ten kto się porusza? 

10.  Ci,  którzy  trzymają  się  poglądu  mówiącego, że idący idzie, muszą 
[błędnie] wnioskować, że istnieje idący bez aktu ruchu, ponieważ akt ruchu 
został nabyty przez poruszającego się. 

11,  Jeżeli  idący  idzie,  to  wynikają  z tego [błędnie] dwa akty ruchu: 
[pierwszy],  który  wskazuje  idącego  i [drugi], rzeczywisty idący, który 
idzie. 

12. Stan ruchu nie zaczął się ani w ruchu przeszłym, ani nie zacznie się w 
ruchu  przyszłym;  nie  zaczął  się  też  w  obecnym ruchu. Gdzie się więc 
rozpoczął?  Alternatywny  przekład:  "Skoro  nie zaczynacie przechodzić 
drogi,  która  już  została  przebyta,  ani też nie zaczynacie przechodzić 
tego,  co  jeszcze nie zostało przebyte, ani też tego, co jest przebywane, 
co zatem zaczynacie przebywać?" (Radhakrishnan, s. 592)

13.  Obecny ruch nie istnieje uprzednio w stosunku do początku aktu ruchu, 



ani  też  uprzedni  ruch  nie  istnieje  tam, gdzie akt ruchu powinien się 
rozpocząć. Jak zatem akt ruchu może się [zacząć] w przyszłym ruchu?

14.  Przeszły,  obecny  i  przyszły ruch są tworami umysłu. Wskutek tego w 
żaden sposób niepodobna ujrzeć początku aktu ruchu. 

15.  Idący  nie  pozostaje w bezruchu, przez co rzeczywiście nie-idący nie 
pozostaje  w  bezruchu.  Jaka  trzecia  [możliwość], odmienna od idącego i 
nie-idącego, może w ten sposób pozostać  w bezruchu?

16.  Mówi  się,  że  idący  trwa  w stanie [chodzenia]. Jak jednak jest to 
możliwe, skoro pozbawiony aktu ruchu idący po prostu nie powstał?

17.  [Idący] nie pozostanie [idącym] w rezultacie obecnego, przeszłego ani 
przyszłego  ruchu,  zatem akt ruchu [mógłby być] powstawaniem, podczas gdy 
proces ruchu mógłby być tym samym co ustanie. 

18.  Zarówno  mówienie, że idący jest po prostu ruchem, jak i twierdzenie, 
że  idący  jest czymś innym od tego, co znajduje się w procesie ruchu, nie 
ma sensu.

19. A jeśli akt ruchu i idący są tożsami, to w sposób logiczny prowadzi to 
do błędu, że osoba działająca i samo działanie są identyczni. 

20.  Alternatywnie: jeżeli idący jest czymś odmiennym od procesu ruchu, to 
akt  ruchu mógłby zaistnieć bez idącego, a idący mógłby zaistnieć bez aktu 
ruchu. 

21.  Jeżeli  nie  dowiedziono  tożsamości,  ani  istotnej  odmienności obu 
[koncepcji:  idącego  i  aktu  ruchu], to jak można zrozumieć ten problem, 
jeśli te dwie [alternatywy] nie zostały uznane? 

22. Idącego określa to co znajduje się w procesie ruchu; nie zmierza on do 
tego  [celu],  który  został określony przez proces ruchu, ponieważ nie ma 
uprzedniego procesu ruchu. I faktycznie - ktoś gdzieś idzie. 

23.  Idący  nie  idzie  do  tego  [celu] inny od tego procesu ruchu, który 
określa  go  jako idącego, gdy bowiem idzie [dokądś], nie mogą powstać dwa 
procesy ruchu.  

24.   Rzeczywisty   idący   nie   inicjuje  trzech  rodzajów  aktu  ruchu: 
[rzeczywistego,   nierzeczywistego   oraz   zarówno  rzeczywistego  jak  i 
nierzeczywistego]; nie inicjuje ich również nierzeczywisty idący. 

25.  Także rzeczywisty-nierzeczywisty [idący] nie inicjuje trzech rodzajów 
ruchu. Stąd, proces ruchu, idący i cel ruchu nie istnieją. 

Rozdział III 
ANALIZA WIDZENIA I INNYCH WŁADZ ZMYSŁOWYCH 

1.   [Tradycyjne   rozumowanie  jest  następujące:]  Widzenie,  słyszenie, 



wąchanie,  smakowanie,  dotykanie  i myślenie - to sześć władz zmysłowych. 
Rejonem ich zainteresowania jest to co widziane, [słyszane, wąchane,] itd. 

2.  [Nagardżuna  utrzymuje:]  Widzenie z pewnością w żaden sposób nie jest 
widzeniem  własnego  "ja".  Jeżeli  nie  jest ono w stanie ujrzeć własnego 
ja, to w jaki sposób może zobaczyć cokolwiek innego? 

3.  Zrozumienia  widzenia  nie  można  osiągnąć  z pomocą przykładu ognia, 
[który  spala  się  sam  w sobie]. Przeciwnie, ten [przykład ognia] wraz z 
widzeniem  został odrzucony w [analizie] obecnego, przeszłego i przyszłego 
ruchu.

4.  Jeżeli  nie pojawia się żadne widzenie, niczego w ogóle nie widać. Jak 
więc  w  ogóle można powiedzieć: widzenie widzi? "Nie widzicie tego, co 
już  było  widziane,  ani  też  nie  widzicie  tego,  co  jeszcze nie było 
widziane.  Przedmiot widzenia, który ani nie był już widziany, ani też nie 
ma dopiero być widziany, nie istnieje". (Radhakrishnan, s. 596)

5.  Dlatego więc widzenie nie widzi i nie-widzenie nie widzi. Tym niemniej 
zostało  wyjaśnione, że również widzącego poznaje się wyłącznie przez jego 
widzenie.  Alternatywny  przekład:  "Zmysł widzenia nie widzi tego, ani 
też  nie  widzi  go  to,  co  nie  jest zmysłem widzenia. Co jest więc tym 
trzecim, które je widzi?" (Radhakrishnan, s. 596) 

6.  Nie ma widzącego z widzeniem ani bez widzenia. Wskutek tego, jeśli nie 
ma widzącego, jakie może być widzenie i przedmiot widzenia? 

7.  Mówi  się, że tak jak narodziny syna zakładają z góry istnienia ojca i 
matki, tak też poznanie zależy od oka i widzialnych form. 

8.  Ponieważ przedmiot widziany i widzenie nie istnieją, powstaje czworaki 
[rezultat]:  poznanie,  itd.  [poznające  wrażenie, emocjonalne wrażenie i 
pragnienie].  Jak  więc może gromadzić się karma i jej konsekwencje [czyli 
istnienie, narodziny, starość i śmierć]? 

9.  [W podobny sposób] jak widzenie, wyjaśnia się też słyszenie, wąchanie, 
smakowanie,  dotykanie  i  myślenie.  Nie powinno się w istocie uważać, że 
ten kto słucha, "to czego się słucha", itd. [są samoistnymi bytami]. 

Rozdział IV 
ANALIZA ZŁOŻEŃ (skandha) 

1.  Nie  można  sobie wyobrazić materialnej formy (rupa) istniejącej 
oddzielnie  od zasadniczej przyczyny. Co więcej, nie można sobie wyobrazić 
zasadniczej przyczyny oddzielonej od materialnej formy. 

2.  Jeżeli  materialna  forma  istniałaby  oddzielnie  od swej zasadniczej 
przyczyny,  wynikałoby  stąd  logicznie,  że  forma materialna nie posiada 
przyczyny. Ale nic nigdzie nie [powstaje] bez przyczyny. 

3.  Z drugiej strony, jeżeli zasadnicza przyczyna istniałaby oddzielnie od 



materialnej formy, to nie powinna wytworzyć żadnego skutku. Ale też nie ma 
żadnej zasadniczej przyczyny bez skutku. 

4.  Tak  jak  z  materialnej  formy  nie  uzyskuje  się żadnej zasadniczej 
przyczyny,  tak  też  z  braku  materialnej  formy nie uzyskuje się żadnej 
zasadniczej przyczyny. 

5.  Ponadto,  nie  osiąga  się również tego, że żadna materialna forma nie 
istnieje  bez  zasadniczej  przyczyny.  Żadna  materialna  forma , o 
której  się  pomyślało [czyli taka, która stała się koncepcją] nie powinna 
[stać się przyczyną] dalszej konceptualizacji. 

6.  Tak jak nie do utrzymania jest [twierdzenie], że skutek jest tym samym 
co  przyczyna, to samo dotyczy [też twierdzenia], że skutek nie jest 
tym samym co przyczyna. 

7.  Również  wrażenia,  myśli,  koncepcje  mentalne,  elementy warunkujące 
(samskara)  i  wszystkie byty (bhava), można potraktować w ten 
sam sposób, co materialne formy. 

8.  Kiedy  oponent  wysuwa  kontrargumenty,  nie  jest  w  stanie odeprzeć 
niczego,  ponieważ  wszystko  co  powie,  z  góry  zakłada to co ma zostać 
udowodnione.  Kontrargument  posiada  bowiem  tę  samą  pustą naturę co 
przedmiot  sporu. Jeżeli oponent odrzuca to, mówiąc: "skoro uczucia, idee, 
itd.,  są  rzeczywiste,  to również obiekty muszą być realne", wszystko co 
powie,  nie będzie posiadało siły zdolnej do odparcia argumentów, ponieważ 
faktyczne  istnienie uczuć, idei, itd., musi być poznane w ten sam sposób, 
co  faktyczne  istnienie  przedmiotów,  których  istnienie  ma się dopiero 
udowodnić. (Prasannapada, p. 127)

9.  Jeżeli prezentacja czegoś wspiera się na śunjacie, a oponent występuje 
z  krytyką,  to  nic  z tego co powie, nie będzie krytyką, ponieważ będzie 
tylko  tym  co ma zostać udowodnione. Jeżeli podczas udzielanych [przez 
mistrza]  wyjaśnień  jakiś pseudo-uczeń występuje z krytycznym sprzeciwem, 
to  sam ten sprzeciw należy uważać za to co ma zostać udowodnione, tak jak 
było to w przypadku kontrargumentu. (Prasannapada, p. 127) 

Rozdział V 
ANALIZA ELEMENTÓW NIEREDUKOWALNYCH (dhatu) 

[Dhatu   to   pięć   elementów  plus  świadomość.  Żaden  z  sześciu 
dhatu  nie  może  istnieć  jako:  1)  byt,  2)  niebyt,  3)  coś  co 
charakteryzuje  (laksana),  ani  4)  coś  co  jest  charakteryzowane 
(laksya).] 

1.  Zanim przestrzeń nie zostanie scharakteryzowana, w ogóle nie istnieje. 
Jeżeli   istniałaby   przed  scharakteryzowaniem,  musiałby  stąd  wynikać 
fałszywy  wniosek,  że  może istnieć coś, co nie zostało scharakteryzowane 
[czyli substancja bez przymiotów]. 

2.  W  żadnym  wypadku nic nie może istnieć bez scharakteryzowania. Jeżeli 



byt   niescharakteryzowany   nie   istnieje,   to  do  czego  stosuje  się 
charakteryzowanie?  "Wers  ten  można  odczytać  jako atak na możliwość 
istnienia  wiecznych  dharm,  lub  na zdroworozsądkową koncepcję o naturze 
rzeczy' w czasie i przestrzeni". (M. Sprung, s. 104, przyp.)

3. Charakterystyka nie powstaje w przypadkach, gdy coś jest, bądź nie jest 
scharakteryzowane. I znowu, nie może ona powstać w miejscach innych niż te 
dwa [czyli w scharakteryzowanym i niescharakteryzowanym]. 

4.  Tam  gdzie  nie  ma  charakteryzującego,  nie  powinno również istnieć 
charakteryzowane.   A   jeśli   scharakteryzowanie   nie   jest   możliwe, 
charakteryzujące również nie zaistnieje. 

5.  Dlatego zarówno charakteryzowane jak i charakteryzujące, nie istnieją. 
I  znowu:  byt  pozbawiony  charakteryzującego  i charakteryzowanego - nie 
istnieje. 

6.  Jak  może  istnieć  niebyt tam, gdzie nie istnieje byt? A ponadto, kto 
kiedykolwiek poznał cokolwiek, co byłoby pozbawione bytu albo niebytu? 

7.  Dlatego  przestrzeń  nie  jest ani bytem, ani niebytem, nie jest czymś 
charakteryzującym,    ani   charakteryzowanym.   Do   pięciu   pozostałych 
nieredukowalnych  elementów  należy  podejść  w  ten  sam  sposób,  co  do 
przestrzeni. 

8.  Ale  ci  o  małej  inteligencji  [czyli  ludzie nieoświeceni] , którzy 
dostrzegają  wyłącznie istnienie bądź nieistnienie rzeczy, nie są w stanie 
dostrzec  wspaniałego wygaśnięcia [czyli uspokojenia przejawionego świata] 
rzeczy. 

Rodział VI 
ANALIZA PRAGNIENIA I TEGO, KTÓRY PRAGNIE 

1. Jeżeli ten, który pragnie mógłby istnieć przed zaistnieniem pragnienia, 
to  wtedy pragnienie można by pominąć. Pragnienie zaczyna istnieć wtedy gdy 
wiąże się z tym, który pragnie. 

2.  Jak  może  zaistnieć  pragnienie, jeśli nie ma tego, który pragnie? [A 
pytanie],  czy  pragnienie istnieje czy też nie, jest również aktualne dla 
tego kto pragnie. 

3. Ponadto, współistnienie pragnienia i tego kto pragnie nie jest możliwe, 
ponieważ  pragnienie  i  ten kto pragnie w istocie istnieją niezależnie od 
siebie. 

4.  Współistnienie  nie  zachodzi  w  tym,  który jest tylko jedną rzeczą, 
[ponieważ]  coś  co  jest  wyłącznie pojedynczą rzeczą, nie może być rzecz 
jasna  współistniejące.  Jak  jednak  może  dojść do współistnienia, jeśli 
istnieją oddzielne rzeczy? 

5.  Jeżeli  [przyjmuje  się,  że]  współistnienie  istnieje  w tożsamości, 



wówczas  może  ono  również  mieć  miejsce  bez drugiego składnika. Jeżeli 
[przyjmuje się, że] współistnienie istnieje w odrębności, wówczas może ono 
również mieć miejsce bez drugiego składnika. 

6. A jeśli współistnienie ma zastosowanie do oddzielnych rzeczy, jaki jest 
dowód  na  oddzielne [istnienie] pragnienia i tego kto pragnie, [skoro] to 
co nie-oddzielne, jest współistniejące? 

7.  Albo:  jeżeli  rozłączność  pragnienia  i  tego  kto  pragnie  została 
rzeczywiście udowodniona, to dlaczego wyobrażasz sobie współistnienie obu?

8.   Zakładasz   współistnienie,   mimo   iż  nie  można  uznać  istnienia 
oddzielności.  Z  drugiej  jednak  strony, chcąc ustanowić współistnienie, 
lgniesz do oddzielności. 

9.  Ponieważ  oddzielność  nie  została  udowodniona,  nie udowodniono też 
współistnienia.  Jaki  rodzaj  oddzielności musiałby zaistnieć dla ciebie, 
aby udowodnić oddzielność? 

10.  Dlatego  też nie ma dowodu na to, że pragnienie współistnieje lub nie 
współistnieje  z  tym,  który  pragnie.  Z  [tej  analizy] pragnienia, dla 
każdego  czynnika  egzystencji  (dharma)  [wynika]  brak  dowodu  na 
współistnienie i nie-współistnienie. 

Rozdział VII 
ANALIZA ZŁOŻONYCH WYTWORÓW (samskrta) 

1.  Jeżeli  powstawanie  posiada  stworzoną naturę, to wtedy przeważą trzy 
charakterystyki  [istnienia:  powstanie,  trwanie  i rozpad]. Jeśli jednak 
powstawanie  jest  nie-stworzone,  to  jakie  [mogą  być]  charakterystyki 
stworznego rezultatu? 

2.  Jeżeli  te  trzy  charakterystyki  istnieją oddzielnie, to powstawanie 
którejkolwiek   z   dwóch  pozostałych  charakterystyk  nie  wystarcza  do 
funkcjonowania  jako  charakterystyki.  Jeżeli  są  połączone w stworzonej 
naturze, to jak mogą się wszystkie zejść w jednym miejscu i czasie? 

3.   Jeżeli   powstawanie,   trwanie   i   rozpad  są  innymi,  [wtórnymi] 
charakterystykami stworzonej natury, jest to nie mający końca ruch wstecz. 
Jeśli zaś tak nie jest, nie mają one natury stworzonej. 

4.  Powstawanie  powstawania  nie  jest  niczym  innym  oprócz powstawania 
pierwotnego  powstawania; również powstawanie pierwotnego powstawania daje 
początek powstawaniu powstawania. 

5.  Jeśli  jednak jest tak jak mówisz, że powstawanie powstawania wytwarza 
pierwotne  powstawanie,  to  jak  [powstawanie  powstawanie]  może wówczas 
zapoczątkować  pierwotne  powstawanie,  jeśli  samo nie zostało wytworzone 
przez powstawanie powstawania? 

6.  Jeżeli  -  według  ciebie  -  to  co zależy od pierwotnego powstawania 



zapoczątkowało   pierwotne   powstawanie,   to   jak  mogło  dać  początek 
pierwotnemu  powstawaniu, które z kolei zależy od jeszcze nie zaistniałego 
powstawania powstawania? 

7. To tak zwane "obecne powstawanie" spowoduje powstawanie, jeśli - według 
ciebie - to co nie powstało, jest w stanie spowodować takie powstawanie. 

8.  [Oponent  stwierdza:]  Podobnie  jak światło oświetla zarówno siebie i 
inne  byty,  tak też powstawanie powoduje zaistnienie zarówno siebie jak i 
czegoś odeń różnego. 

9.  [Nagardżuna odpowiada:] Ciemności nie ma ani w świetle, ani tam, gdzie 
mieści   się  światło.  Co  takiego  oświetla  światło,  gdy  niszczy  ono 
ciemności? 

10.  W  jaki  sposób ciemność może zostać zniszczona przez lśniące obecnie 
światło, jeśli światło w istocie nie łączy się z ciemnością? 

11. Jeśli jednak ciemność zostaje zniszczona przez światło nie posiadające 
związku z [ciemnością], to umiejscowione tutaj [światło] zniszczy ciemność 
całego świata. 

12.  Jeżeli  światło  oświetla  zarówno siebie, jak i coś odeń różnego, to 
ciemność bez wątpienia może okryć zarówno siebie, jak i coś odeń różnego. 

13.  W  jaki  sposób  powstawanie,  które  jeszcze  nie  zaistniało,  może 
spowodować   powstanie   siebie?  A  jeśli  to  co  powstało,  spowodowało 
zaistnienie siebie, to jak teraz może powstać na nowo? 

14.  W żaden sposób nie jest możliwe, aby powstawanie zaistniało z tego co 
powstaje  teraz,  z  tego  co  już  powstało,  ani  z  tego co jeszcze nie 
powstało,   tak  jak  ukazano  to  w  [analizie]  obecnego,  przeszłego  i 
przyszłego  ruchu. "Jeśli tych troje: powstanie, trwanie i ustanie, nie 
charakteryzują   samskrta   oddzielnie,   jak  mogą  one  łącznie  i 
jednocześnie  być  w  jednym  i  tym  samym przedmiocie? Jeśli przedmiot w 
chwili  swego  powstania  pozbawiony jest ustania i ciągu trwania, to zwie 
się  samskrita.  Jest  on  jednym  z  pozostałymi  dwiema  właściwościami. 
Wszystkie  trzy  jednak nie mogą zachodzić w tym samym momencie. Światło i 
ciemność   nie   mogą   istnieć   jednocześnie,  toteż  samskrity  nie  są 
rzeczywiste". (Radhakrishnan, s. 592-3)

15.  Jeżeli  w  tym  co  już  powstało  nie ma niczego co aktywizuje to co 
powstaje, jak więc można powiedzieć, że poprzednie zależy od następnego?

16.  Każdy  byt,  który  zaistnieje,  zakładając  z  góry istnienie czegoś 
innego,  nie posiada własnej natury. [Wraz z] ustaniem powstawania, ustaje 
[również] to co powstaje.

17.  Jeżeli  wie  się,  że jakiś określony byt, który jeszcze nie powstał, 
faktycznie  zaistnieje,  to  ten  byt  powstanie.  Jak jednak ten byt może 
powstać, skoro nie istnieje? 



18.  A  jeżeli  powstawanie powoduje zaistnienie tego co powstaje, to jaki 
rodzaj powstawania mógłby z kolei spowodować to powstawanie? 

19.  Jeżeli  jakieś  inne  powstawanie  jest  powodem tego powstawania, to 
powinien  istnieć  nie  kończący  się  ruch powstawania wstecz, lecz jeśli 
nie-powstawanie  jest  tym  co  powstawanie,  wtedy wszystko mogłoby 
powstawać [bezwarunkowo]. 

20. Nie jest możliwe, żeby to co powstało, istniało albo nie istniało, ani 
też,  żeby  to co nie powstało, istniało albo nie istniało. Zostało to już 
ukazane wcześniej. 

21.  Powstanie  jakiegoś  obecnie  wygaszonego  bytu  nie jest możliwe. Co 
więcej, jest to równie niemożliwe w przypadku obecnie niewygaszonego bytu. 

22.  Ani byt, który powstał, ani byt, który nie powstał, ani nawet obecnie 
trwający byt - nie trwają. Jak więc może trwać coś, co nie zaistniało? 

23.   Trwanie  jest  niemożliwe  w  przypadku  bytu,  który  jest  obecnie 
wygaszony.  Jednak  równie  niemożliwe jest trwanie obecnie niewygaszonego 
bytu. 

24.  Ponieważ  wszystkie  byty  [pozostają]  zawsze  w  zasięgu  działania 
starości  i  śmierci,  czy  istnieją  jakieś  byty,  które  przetrwają bez 
starzenia się i śmierci? 

25.  Niezmienna  jakość  odmiennego  trwania  jest  równie  niemożliwa jak 
niezmienna  jakość  tego  samego trwania. Powstawanie powstawania nie jest 
więc sobą, ani czymś różnym od siebie. 

26.  Nie  zanika ani to co zanikło, ani to co nie zanikło, ani nawet 
to co jest zanikające. W jaki sposób byt, który nie powstał, może zaniknąć 
sam z siebie? 

27.  Dlatego  też  ustanie  trwającego  bytu  jest  niemożliwe. Co więcej, 
ustanie nie-trwającego bytu jest również niemożliwe. 

28.  I  rzeczywiście,  stan  [istnienia] nie zanika z powodu tego stanu, a 
odmienny stan [istnienia] nie zanika z powodu odmiennego stanu. 

29. Jeśli więc wytworzenie wszystkich czynników egzystencji (dharma) 
nie jest możliwe, to i ustanie wszystkich dharm jest niemożliwe. 

30. Zanik realnie istniejącego bytu jest niemożliwy, ponieważ, naturalnie, 
niemożliwe jest równoczesne posiadanie natury istnienia i nieistnienia. 

31.   Można   nawet   powiedzieć   więcej:   zanik  nie-rzeczywiście 
istniejącego  bytu  jest  niemożliwy,  tak jak nie da się dwukrotnie ściąć 
głowy [tego samego człowieka]! 

32.  Nie istnieje zanik spowodowany przez siebie, ani przez coś różnego od 
siebie,  tak  jak  nie  ma  powstawania  powstawania z siebie ani z czegoś 



innego. 

33.   Ponieważ  istnienie  powstawania,  trwania  i  rozpadu  nie  zostało 
dowiedzione,  złożone  wytwory (samskrta) nie istnieją, a jeżeli nie 
dowiedziono  istnienia złożonego wytworu, to jak można udowodnić istnienie 
nie-złożonego wytworu? 

34.  Powinniśmy  uznać,  że  powstawanie,  trwanie  i  rozpad przypominają 
magiczną sztuczkę, sen i bajkowy zamek. 

Rozdział VIII 
ANALIZA SPRAWCY I CZYNU

1.  Rzeczywisty  sprawca  nie  wytwarza  rzeczywistego  czynu.  Co więcej, 
nierzeczywisty sprawca nie szuka nierzeczywistego czynu. 

2.  Nie  ma działania, które wytwarzałoby rzeczywisty byt; [jeśli tak], to 
czyn  pojawiałby się bez sprawcy. Nie ma również rzeczywistego bytu, który 
wytwarzałaby czyn; [jeśli tak], to powinien istnieć sprawca bez czynu. 

3.  Jeżeli  nieistniejący sprawca mógłby wytwarzać nierzeczywisty czyn, to 
czyn i jego sprawca nie powinni posiadać przyczynowego źródła. 

4.  Jeżeli  nie  ma przyczyny, nie istnieje nic co mogłoby powstać, nie ma 
też  przyczyny działającej. A zatem, ani czyn, ani sprawca, ani instrument 
sprawczy - nie istnieją. 

5.  Jeżeli  czyn,  itd.,  nie  istnieją,  nie  istnieje więc ani prawdziwa 
rzeczywistość  (dharma), ani fałszywa rzeczywistość (adharma). 
Jeśli  ani  prawdziwa,  ani  fałszywa  rzeczywistość  nie istnieją, to nie 
istnieje też powstały z nich skutek. 

6.  Jeżeli  nie  ma  rzeczywistego skutku, nie istnieje więc również żadna 
droga  do  nieba,  czy  do  ostatecznej  rzeczywistości.  Z tego logicznie 
wynika, że wszelkie wytworzone rezultaty (karma) są bezczelowe. 

7. Rzeczywisty-nierzeczywisty sprawca nie wytwarza w zarazem rzeczywisty i 
nierzeczywisty  sposób,  bo jak "rzeczywisty" i "nierzeczywisty", które są 
wzajemnie sprzeczne, mogą zaistnieć w tym samym miejscu? 

8.  Rzeczywisty  sprawca  nie  wytwarza  tego  co  jest  nierzeczywiste, a 
nierzeczywisty  sprawca nie wytwarza tego co rzeczywiste. Właśnie [z tego] 
w logiczny sposób wynikają wszystkie błędy. 

9.  Z  podanych  wcześniej powodów sprawca, który nie jest rzeczywisty ani 
nierzeczywisty,   nie   wytwarza   karmy,   która  jest  rzeczywista  albo 
nierzeczywista. 

10.  Z  podanych  wcześniej  powodów  nierzeczywisty  sprawca nie wytwarza 
czynu,    który   jest   nierzeczywisty,   ani   zarazem   rzeczywisty   i 
nierzeczywisty. 



11.     Z     podanych    wcześniej    powodów    jest    oczywiste,    że 
rzeczywisty-nierzeczywisty  sprawca nie wytwarza czynu, który nie jest ani 
rzeczywisty, ani nierzeczywisty. 

12.  Sprawca  jest nadal uzależniony od czynu, a czyn od sprawcy. W niczym 
innym nie sposób odnaleźć przyczyny realizacji. 

13.  W ten sam sposób, dzięki odrzuceniu [statycznych koncepcji] sprawcy i 
czynu,  należy  rozumieć pojęcie chwytania bądź lgnięcia. A za sprawą [tej 
analizy]  czynu  i  sprawcy,  wszystkie  pozostałe  byty  [czyli wszystkie 
zjawiska] powinny ulec rozpuszczeniu [czyli powinny zostać zrozumiane]. 

Rozdział IX 
ANALIZA RZECZYWISTOŚCI ISTNIEJĄCEJ UPRZEDNIO 

1.  Niektórzy  ludzie  powiadają, że przed zaistnieniem bytu, który widzi, 
słyszy  itd.  [czyli posiada pięć władz zmysłowych], i który odczuwa, itd. 
[czyli posiada pięć skandh], istnieje byt, do którego one przynależą. 

2.  [Rozumują  w ten sposób:] Jak możliwe byłoby widzenie, itd., kogoś kto 
nie istnieje? A zatem, przed tymi funkcjami [widzenia, itd.], musi istnieć 
pewien trwały byt. 

3.  Jeżeli  jednak  ten  trwały  byt jest uprzedni w stosunku do widzenia, 
słyszenia, itd., oraz odczuwania, itd., to jak może zostać poznany? 

4.  A  jeśli  ten  [byt]  został  określony  bez  widzenia [i innych władz 
zmysłowych],  zatem,  bez  wątpienia,  te [władze zmysłowe] zaistnieją bez 
tego [bytu]. 

5.  Ktoś  manifestuje  się poprzez coś; coś manifestuje się poprzez kogoś. 
Jak  więc ktoś może istnieć bez czegoś? Jak coś może istnieć bez kogoś? 
Dusza  [czyli indywidualne ego] nie może być poznana, dopóki nie nastąpią  akty  widzenia,  itd., A 
zatem nie istniała przed tymi aktami, ani też nie  zaczyna  ona istnieć po nich. Gdyby bowiem akty 
widzenia, itd., mogły mieć  miejsce niezależnie od niego, to po co w ogóle go wprowadzać? Dusza i 
akty  widzenia   są   ze  sobą  w  stosunku  jednoczesności.  Nie  mogą  istnieć  jednocześnie, o ile 
są od siebie niezależne. (Radhakrishnan, s. 595-6)

6.  [Oponent  przyjmuje,  że:]  Ktoś  nie istnieje uprzednio w stosunku do 
widzenia  i wszystkich pozostałych [władz zmysłowych, ale raczej] w jakimś 
czasie manifestuje się poprzez którąś z [nich:] widzenie, itd. 

7. [Nagardżuna odpowiada:] Jeśli jednak żaden byt nie istnieje uprzednio w 
stosunku  do  widzenia  i  wszystkich pozostałych [władz zmysłowych], to w 
jaki  sposób  taki [byt] może istnieć przed aktem widzenia, itd.? To co 
nie  może  być podmiotem uprzednim wobec wszelkiego postrzegania, nie może 
być  również  podmiotem  uprzednim  wobec każdego rodzaju postrzegania. Na 
przykład,  nie  ma  lasu  przed  zaistnieniem  wszystkich drzew, ani przed 
zaistnieniem każdego poszczególnego drzewa. (Prasannapada, p. 195)



8.  [Co  więcej],  jeżeli [byt], który widzi, współistnieje z bytem, który 
słyszy  bądź  odczuwa,  wówczas mógłby on istnieć uprzednio wobec każdego. 
Dlatego ta [hipoteza] nie jest logicznie uzasadniona. 

9.  Z  drugiej  strony, jeżeli [byty], które, odpowiednio, widzą, słyszą i 
odczuwają, byłyby odrębne, mógłby więc zaistnieć ten kto słyszy, tam gdzie 
jest już ten kto widzi, co oznaczałoby mnogość jaźni (atman). 

10.  [Byt]  ten  nie  istnieje nawet w tych elementach, z których powstało 
widzenie, słyszenie, itd., oraz odczucia, itd. 

11.  Jeżeli  nie  istnieje  ten, do kogo należą widzenie, słyszenie, itd., 
oraz odczucia, itd., - to one z pewnością również nie istnieją. 

12.  Dla  tego  kto nie istnieje przed aktem widzenia, równocześnie z nim, 
lub  po  akcie  widzenia,  itd., pojęcia istnienia i nieistnienia nie mają 
znaczenia. 

Rozdział X 
ANALIZA OGNIA I PALIWA

1.  Jeżeli ogień jest tożsamy z paliwem, to ma miejsce tożsamość sprawcy i 
działania, a jeśli jest różny od paliwa, to może istnieć nawet bez niego.

2.  Nieustannie płonący [ogień] powinien istnieć bez przyczyny, którą jest 
rozpalanie.  Nie  byłoby  wówczas  powodu, dla którego ogień miałby zacząć 
[płonąć] na nowo; ogień przestałby pełnić swoją funkcję. 

3.  Ponieważ  [ogień]  nie jest związany z niczym innym, to jego przyczyną 
nie jest rozpalanie, Ponieważ ogień płonie nieustannie, nie ma powodu, aby 
zaczął [płonąć] na nowo. 

4.  Jeżeli  utrzymuje  się,  że  paliwo jest tym samym co się rozpala i że 
tylko paliwo się rozpala, to z pomocą jakich środków ono płonie? 

5.  Jeżeli  [ogień] byłby czymś całkiem różnym i nie powstawał [jako wynik 
rozpalania],  nie  mógłby  zapłonąć  ani  teraz,  ani  potem. Z kolei, nie 
płonące  paliwo  nigdy  nie  wygasłoby  samo  z  siebie,  podczas  gdy nie 
wygasające paliwo, posiadając własną charakterystykę, trwało by nadal. 

6.  [Oponent  utrzymuje:]  Jeżeli  ogień  jest  różny  od  paliwa, to może 
zjednoczyć  się  z  paliwem,  tak  jak  kobieta  łączy  się z mężczyzną, a 
mężczyzna z kobietą. 

7.  [Nagardżuna  odpowiada:]  Chociaż  ogień  jest  różny  od  paliwa,  to 
faktycznie  mógłby  się  z nim zjednoczyć, ale wtedy i tylko wtedy gdy oba 
posiadałyby wzajemnie wykluczające się istnienia, [co jest niemożliwe]. 

8.  Jeżeli ogień zależy od paliwa, a paliwo zależy od ognia, co ma miejsce 
najpierw; od czego zależą ogień i paliwo? 



9. Jeżeli ogień zależy od paliwa, wówczas już istniejący ogień paliłby się 
sam z siebie. Zatem, zapalając się, [paliwo] istniałoby bez ognia. 

10. Jeżeli jakiś byt zależy od innego bytu w celu zamanifestowania się, to 
wówczas  ten  drugi  byt  również zależy od pierwszego bytu. Jeżeli to, od 
czego  zależy zamanifestowanie się czegoś [istniejącego], już istnieje, to 
co wówczas zależy od czego? 

11.  W  jaki  sposób chcący się zamanifestować byt, może zależeć od innego 
bytu,  który  jeszcze  nie  zaistniał? Z drugiej strony, bezsensowne jest, 
żeby jakiś istniejący byt był uzależniony od innego, zależnego bytu. 

12.  Ogień nie jest niezależny od paliwa. Paliwo nie jest zależne, ani nie 
jest niezależne od ognia. 

13.  Ogień nie istnieje w paliwie, ani nie pochodzi z czegoś odeń różnego. 
Pozostała  [część  analizy]  w  odniesieniu do paliwa, jest analogiczna do 
[analizy] obecnego, przeszłego i przyszłego ruchu. 

14.  Ogień  nie  jest tożsamy z paliwem, nie powstaje też z czegoś innego, 
niż paliwo. Ogień nie jest naturą paliwa. Paliwo nie istnieje w ogniu, ani 
ogień nie istnieje w paliwie. 

15.  Wszystko,  co  zostało  wyjaśnione  w  terminach  ognia i paliwa, bez 
wyjątku  stosuje  się  też  do  ego  (atman)  i  czynników osobistej 
egzystencji, jak również do "dzbana", "ubrania", itd. 

16.  Na  tyle  na  ile  mnie to dotyczy, ci, którzy mówią o rzeczywistości 
bytów i wyznaczają im odrębne istnienie, nie mogą być uważani za dogłębnie 
znających naukę [Buddy]. 

Rozdział XII 
ANALIZA PRZESZŁYCH I PRZYSZŁYCH GRANIC ISTNIENIA 

1.   Wielki  Asceta  [Budda]  powiedział:  "Skrajnej  granicy  przeszłości 
niepodobna odnaleźć". Samsara nie posiada granic; jej [egzystencja] nie ma 
w istocie początku, ani końca. 

2.  Jaki  więc  może  być  środek tego, co nie ma "przedtem", ani "potem"? 
Wynika  stąd,  że przeszłe, przyszłe i równoczesne wydarzenia [samsary] są 
niemożliwe. 

3. Jeżeli narodziny [uważa się] za poprzednie, a starzenie się i umieranie 
za  nadchodzące  później,  zatem  narodziny  istnieją  bez starzenia się i 
śmierci, a [coś] mogłoby urodzić się i nie umrzeć. 

4.  Jeżeli  narodziny miałyby miejsce później, a starzenie się i umieranie 
wcześniej,  to  jak  w takim razie coś niezrodzonego mogłoby bez przyczyny 
rodzić się i umierać? 

5.  Niemożliwe  są  również  narodziny,  które  zachodzą  równocześnie  ze 



starzeniem  się  i  śmiercią, ponieważ to co się narodziło winno umrzeć, a 
obie [życie i śmierć] nie powinny mieć przyczyny. 

6.  Skoro  przeszłe,  obecne i przyszłe działania nie powstają, to w jakim 
celu szczegółowo objaśniasz [istnienie] narodzin, starzenia się i śmierci? 

7  -  8.  Nie  sposób  odnaleźć nie tylko poprzedniej granicy samsary, ale 
również  granic:  przyczyny  i  skutku, czegoś co charakteryzuje i tego co 
jest  charakteryzowane,  odczuwania  i  tego  kto odczuwa, oraz wszystkich 
pozostałych bytów. 

Rozdział XII 
ANALIZA CIERPIENIA 

1.  Niektórzy utrzymują, że cierpienie powstaje z siebie, z czegoś innego, 
z  obu  tych przyczyn na raz, lub zgoła bez przyczyny. Jednak twierdzenia, 
które traktuje cierpienie jako skutku, nie da się uzasadnić. 

2.  Jeżeli  cierpienie  powstawałoby  z  siebie,  nie  powinno  istnieć  w 
zależności od czegoś innego, ponieważ, naturalnie, te [istniejące obecnie] 
skandhy są pokrewnie związane z powstawaniem [przyszłych] skandh.

3.  Jeżeli  te [obecne] skandhy różniłyby się od tamtych [przyszłych], lub 
jeśli  późniejsze  byłyby różne od wcześniejszych, wówczas cierpienie, jak 
również tamte [przyszłe] skandhy, byłoby spowodowane przez coś innego. 

4.  Jeżeli  przyczyną  cierpienia jest sama jednostka, wówczas powinna być 
ona  czymś  odrębnym  od  cierpienia.  Kim jest to indywidualne ego, które 
powoduje cierpienie ego? 

5.  Jeżeli  przyczyną  cierpienia  jest inna jednostka, to gdzie jest ego, 
które  - będąc oddzielone od cierpienia - [na pozór] doświadcza cierpienia 
spowodowanego przez inną jednostkę? 

6. Jeżeli przyczyną cierpienia jest inna jednostka, jaka jest [natura] tej 
jednostki,  która  -  choć sama nie cierpi - to jednak powoduje cierpienie 
innych? 

7.  Jeżeli  nie  da  się dowieść, że przyczyna cierpienia leży w sobie, to 
gdzie   szukać  cierpienia,  którego  przyczyną  jest  coś  innego,  skoro 
przyczyną   cierpienia   innej  jednostki  jest  z  pewnością  właśnie  ta 
jednostka? 

8.  A  zatem,  przyczyną  cierpienie  nie  jest ego, ponieważ nie może ono 
powstać  samo z siebie. Jeżeli inna jednostka nie może spowodować własnego 
cierpienia, to dlaczego cierpienie miałoby powstać z czegoś innego? 

9.  Jeżeli  cierpienie  mogłoby  powstać  z  siebie, albo z czegoś innego, 
wówczas  mogłoby  także  powstać z obu tych przyczyn na raz. Gdzie jest to 
nie  mające  przyczyny  cierpienie, które nie powstało ani z siebie, ani z 
czegoś innego?  



10.  Ten  czworaki  przyczynowy pogląd jest niemożliwy do zastosowania nie 
tylko  w  odniesieniu  do  cierpienia, ale także jeśli chodzi o zewnętrzne 
byty. 

Rozdział XIII
ANALIZA ELEMENTÓW UWARUNKOWANYCH (samskara) 

1.  Błogosławiony powiedział, że elementy posiadające naturę złudzenia, są 
nieprawdziwe.  Wszystkie  uwarunkowane  elementy mentalne posiadają naturę 
złudzenia; stąd - są nieprawdziwe. 

2.  Jeżeli  elementy posiadające naturę złudzenia są nieprawdziwe, to czym 
jest  to co łudzi? Jedynie z tego powodu Błogosławiony wyjaśniał znaczenie 
śunjaty. 

3.  [Oponent  stwierdza:]  Byty  nie  posiadają  własnej  natury, ponieważ 
wskutek  obserwacji  stają  się  czymś  innym. Byt nie posiadający własnej 
natury nie istnieje, ponieważ naturą wszystkich bytów jest śunjata. 

4. Jeżeli własna natura nie istnieje, czym jest to co posiada inną naturę? 
[Nagardżuna  odpowiada:]  Jeżeli  własna natura nie istnieje, czym miałaby 
być inna natura? 

5.  Nie  jest możliwe, aby ten lub tamten byt posiadał inną naturę. Wynika 
to z faktu, że młodość [a także starość] się nie starzeje. 

6.  Jeżeli jakiś byt mógłby posiadać inną naturę, wówczas możliwe by było, 
aby mleko stało się masłem. Ale natura masła zaistnieje w czymś innym, niż 
mleko. 

7.  Jeżeli  istnieje  coś,  co  nie posiada natury śunjaty, to powinno też 
istnieć  coś,  co  może  mieć naturę śunjaty. Jeśli jednak istnieje coś co 
jest pozbawione natury śunjaty, jak wtedy mogłaby istnieć natura śunjaty? 

8.  Mędrcy  [czyli  oświeceni]  powiadają, że śunjata czyli natura takości 
rezygnuje z wszystkich fałszywych poglądów. Mówi się jednak, że ci, którzy 
obstają przy idei czy koncepcji śunjaty, są niepoprawni. 

Rozdział XIV 
ANALIZA POŁĄCZENIA (samsarga) 

1.  Widzący, widziany obiekt i akt widzenia - te trzy nie łączą się z sobą 
parami, ani wszystkie na raz. 

2. W ten sam sposób należy rozpatrywać tego kto pragnie, obiekt pragnienia 
i  akt  pragnienia.  Dotyczy to również nieczystości, które pozostają oraz 
trzech rodzajów podstaw zmysłów (ayatana). 

3. [Niektórzy twierdzą:] Możliwe jest połączenie się jednego bytu z innym, 



różnym  odeń bytem; ponieważ jednak odmienność tego co jest widziane, itd. 
[widzącego  i  aktu  widzenia]  nie  istnieje,  czynniki  te nie podlegają 
połączeniu. 

4.   Nie  istnieje  nie  tylko  inna  natura  postrzeganego  obiektu,  ale 
nieosiągalna jest również odmienność tego, co pochodzi od czegoś innego.

5.  Jakiś byt jest różny o tyle, o ile z góry zakłada jakiś drugi odmienny 
byt. Jeden byt nie jest różny od drugiego bytu bez innego bytu.

6.  Jeżeli  jeden  byt  jest  różny  od  drugiego bytu, to istnieje on bez 
drugiego  różnego  bytu, ale bez drugiego różnego bytu jeden różny byt nie 
istnieje jako różny byt. 

7.   Nie   jest  możliwe,  aby  zróżnicowanie  istniało  w  odmiennym  lub 
nieodmiennym  bycie.  Gdy  odmienność  nie  istnieje,  wtedy  nie istnieją 
również zróżnicowanie ani tożsamość. 

8.  Połączenie nie jest możliwe przez [złączenie] jednej rzeczy z tą jedną 
rzeczą,  ani  przez [złączenie] jednej rzeczy z drugą rzeczą. Wskutek tego 
proces łączenia, stan połączenia oraz ten kto łączy - nie istnieją. 

Rozdział XV 
ANALIZA WŁASNEJ NATURY (svabhava) 

1. Wytworzenie własnej [czyli samoistnej] natury z uwarunkowanej przyczyny 
nie  jest  możliwe,  [ponieważ]  -  powstawszy w zależności od przyczyny - 
własna  natura  będzie  czymś,  co  zostało  wytworzone.  "Rozdział  XV 
traktuje  o  swabhawie,  czyli właściwości tkwiącej w czymś nieodłącznie i 
wykazuje,  że  nie  da się dowieść, iż istnienie czy też nieistnienie jest 
istotną  właściwością  substancji.  Właściwości takie jak barwa, twardość, 
miękkość,  zapach,  smak,  itp.,  są subiektywne. Istnieją one dlatego, że 
istnieją zmysły. Nie byłoby barwy bez oka, a dźwięku bez ucha. Właściwości 
zatem  zależą  od  warunków  nie  będących  nimi  samymi i różnych od nich 
samych.  Nie  są  one  niezależnie rzeczywiste, ponieważ zależą od naszych 
narządów  zmysłowych.  Nie  mogą istnieć same przez się. Skoro właściwości 
istnieją w nawiązaniu do zmysłów, wszystkie one są uzależnione od zmysłów, 
toteż  Nagardżuna  nie rozróżnia właściwości pierwotnych i wtórnych. Skoro 
wszelkie  właściwości  są  jedynie  pozorami,  to  rzeczy,  w  których one 
przebywają,  nie  mogą  być  rzeczywiste.  Jeśli  rzecz  jest  związana  z 
właściwościami,  to  pozorny charakter właściwości powinien wywierać wpływ 
również  na samą rzecz. Nigdy nie mamy świadomości rzeczy, które posiadają 
te  właściwości. Tak zwana rzecz jest poza doświadczeniem, a zatem wiara w 
nią  jest  dogmatycznym  założeniem. Nie możemy twierdzić, iż takie, a nie 
inne  właściwości  należą  do  danej  rzeczy.  Jeśli substancja jest tylko 
cementem,   wiążącym   czy  też  utrzymującym  łączność  właściwości,  nie 
pozwalającym  im  ze  sobą kolidować, to w takim razie staje się ona tylko 
stosunkiem.  Substancja  jest zatem abstrakcyjnym stosunkiem właściwości i 
nie  może  istnieć  odrębnie  od  tworzącej  ja  świadomości. Substancja i 
właściwość są korelatami i żadna z nich nie odnosi się do rzeczywistości w 
jej całkoształcie. To co istnieje absolutnie, nie jest ani substancją, ani 



właściwością,   które   nawzajem   od   siebie   zależą.   Możemy  przyjąć 
prowizorycznie  w  naszym  doświadczeniu,  iż  substancja jest tym, w czym 
tkwią właściwości, skoro nie możemy sobie wyobrazić właściwości takich jak 
ciężar,   kształt,   itp.,  bez  podwaliny  jakiegoś  substratu.  Poglądem 
Nagardżuny  na  ten  temat jest, iż rzeczy zdają się być prawdziwe na mocy 
związków   przyczynowości,   zależności,   bliskości   i   uwarunkowania". 
(Radhakrishnan, s. 593-4) 

2. W jaki sposób, doprawdy, własna natura miałaby stać się czymś, co 
zostało  wytworzone?  Jest  oczywiste, że własna natura [z definicji] jest 
nie-wytworzona i niezależna od czegokolwiek innego.
 
3.  Jeżeli własna natura (svabhava) nie istnieje, jak może zaistnieć 
inna  natura  (parabhava)?  Rzecz  jasna, własna natura innej natury 
jest  zwana innym bytem. "Parabhava w sensie rozciągniętej natury 
oznacza,  że  jakiś  byt  posiada egzystencjalny charakter sięgania poza i 
docierania  do  natury  innych  bytów.  Oznacza  to  również  inną naturę, 
przeciwną własnej naturze". (K. Inada, "Nagarjuna", s. 98) 

4.  Ponadto,  w  jaki  sposób  rzecz  może [istnieć] bez własnej lub innej 
natury?  Jeżeli  istnieje  własna  lub  inna  natura, wówczas możliwe jest 
udowodnienie  istnienia  jakiegoś  bytu.  "Jeżeli  myśli  się o jakiejś 
istniejącej  rzeczy, musi być ona czymś, co posiada własną naturę lub inną 
naturę.  Jak  jednak  wyjaśniliśmy  poprzednio,  żadna  z  nich  dwóch nie 
istnieje,  a  skoro  tak  jest,  musi  się zaakceptować, że nie ma również 
istniejącej rzeczy". (Prasannapada, p. 266)

5  -  6.  Jeżeli  nie  ma  dowodu  na  istnienie  jakiegoś  bytu,  wówczas 
nieistniejącego  bytu  też  nie  można  udowodnić.  Ponieważ  inną  naturę 
istniejącego  bytu  ludzie  nazywają  nieistniejącym  bytem, to ci, którzy 
dopatrują  się  istnienia  własnej  natury  i  innej  natury, oraz zarówno 
własnej jak i innej natury - nie dostrzegają prawdziwej istoty nauk Buddy. 

7.  Według  "[Sutry]  Katjajany"  Budda,  który  rozumie  istnienie  i nie 
istnienie, odrzucił obie myśli: że coś jest i że coś nie jest. 

8.  Jeżeli  naturą  czegoś  jest  istnienie,  niemożliwe  jest, aby to coś 
przestało   istnieć.   Prawdziwa   zmiana  natury  czegoś  jest  logicznie 
niemożliwa.

9.  [Oponent  pyta:]  Jeżeli  pierwotna  własna natura (prakrti) nie 
istnieje,  to  co  ulega zmianie? [Nagardżuna odpowiada:] Jeżeli pierwotna 
własna natura istnieje, to co ulega zmianie?

10.  Istnienie to pogląd eternalisty; nie istnienie - to pogląd nihilisty. 
Stąd,   mędrzec  nie  potrzebuje  się  uciekać  do  koncepcji  "bytu"  czy 
niebytu. 

11.  To  co  istnieje  za  sprawą wrodzonej natury (svabhavena) jest 
wieczne,  ponieważ  "to  nie  jest  nieistniejące".  Logiczną konsekwencją 
stwierdzenia,   które  mówi,  że  "to  co  istniało  przedtem,  teraz  nie 
istnieje",   jest   unicestwienie.   Można   to  również  przetłumaczyć 



następująco:  "Trwanie oznacza, że istnienie oparte na własnej naturze nie 
stanie  się niebytem, a zniszczenie oznacza, że to co poprzednio istniało, 
obecnie nie istnieje". (K. Inada, s. 100) 

Rozdział XVI 
ANALIZA ZWIĄZANIA (bandhana) I UWOLNIENIA (moksa) 

1.  Jeżeli  uwarunkowane  elementy (samskara) stale się zmieniają [w 
samsarze],  to  nie  zmieniają  się  jako trwałe [wieczne] byty. W podobny 
sposób  nie  ulegają  zmianie  jako  nietrwałe byty. Ten sam argument jest 
również prawdziwy w odniesieniu do czujących istot. 

2. Jeżeli osobowość człowieka ulega zmianie przy poszukiwaniu jej w pięciu 
skandhach,  podstawach  percepcji  zmysłowej  (ayatana) i elementach 
nieredukowalnych  (dhatu),  wówczas ona nie istnieje. Któż zatem się 
zmienia? 

3.    Cokolwiek    porusza    się   od   jednej   zmysłowej   chwytliwości 
(upadana)  Termin  upadana oznacza również pięć skandh. do 
innej,  nie  powinno  posiadać ciała, ani formy. W jaki sposób coś, co nie 
posiada ciała, ani chwytliwej natury, może się zmieniać? 

4. Krańcowe ustanie (nirvana) samskar, podobnie jak krańcowe ustanie 
choćby jednej czującej istoty, nie jest, naturalnie, w ogóle możliwe. 

5.  Samskary, których naturą jest powstanie i rozpad, nie są ani związane, 
ani   uwolnione.  Również  czująca  istota  nie  jest  ani  związana,  ani 
uwolniona. 

6.  Jeżeli zmysłowa chwytliwość byłaby związywaniem, to chwytający byt nie 
byłby związany. Również niechwytający byt byłby wolny od związań. Cóż więc 
stanowi warunek związania? 

7.  Jeżeli  więzy istniałyby uprzednio w stosunku do związania, to mogłyby 
wówczas związywać stosownie do woli. Tak jednak nie jest. Pozostała [część 
analizy]   jest   analogiczna  do  rozpatrywania  obecnego,  przeszłego  i 
przyszłego ruchu. 

8.  DLatego  też,  ani  związany  ani  niezwiązany  byt  nie  mogą  zostać 
uwolnione.  Jeżeli  przypadkowo  związany  byt  znajdzie  się  w  procesie 
uwalniania, wówczas związanie i uwolnienie zaistnieją równocześnie. 

9.  "Urzeczywistnię  Nirwanę bez chwytliwości; Nirwana jest we mnie" - ci, 
którzy rozumują w ten sposób, wykazują największą chwytliwość. 

10. W jaki sposób tam gdzie Nirwana nie jest [przedmiotem] ugruntowania, a 
samsara  [przedmiotem]  uwolnienia, mogą się pojawiać jakiekolwiek pojęcia 
Nirwany czy samsary? 

Rozdział XVII 
ANALIZA CZYNU (karma) I JEGO REZULTATU (phala) 



[Oponent prezentuje tradycyjną, przyczynową teorię czynu:]
1.  Stan  umysłu,  który  jest  zdyscyplinowany,  życzliwie  i  przyjaźnie 
nastawiony  do  innych  -  oto  Dharma [czyli prawda o naturze rzeczy]. To 
ziarno zaowocuje rezultatem, teraz i po śmierci. 

2. Wielki Mędrzec [Budda] powiedział, że karma posiada [naturę] myśli oraz 
[naturę] działania. Rozmaitość przejawiania się karmy została wyjaśniona w 
wieloraki sposób. 

3.  Karma  opisana  jako  myśl (cetana) wskazuje na aspekty umysłu i 
woli,   a   karma,   która   została   opisana   jako   myśl  w  działaniu 
(cetayitva) odnosi się do aspektów ciała i mowy. 

4  -  5. Słowa, czyny; to co nie spoczywa, a co uważa się za nieznane; coś 
innego,   nieznanego,   o   czym  sądzi  się,  że  spoczywa;  pozytywne  i 
nie-pozytywne  elementy kojarzone z cieszeniem się bytem, oraz sama myśl - 
oto siedem dharm, które powodują powstanie karmy. 

[Inny oponent wysuwa argumenty, które obrazują cały proces:] 
6.  Jeżeli karma [trwa] przez dowolny czas aż do spełnienia, to taka karma 
powinna  mieć  trwałą  naturę.  Jeśli  jednak okaże się, że nie ma trwałej 
natury, to jak coś co ustało może spowodować skutek? 

7.  Jeżeli  proces rozwoju kiełka zaczyna się od ziarna, pojawia się owoc, 
jednak bez ziarna ten proces nie zaistnieje. 

8.  Wobec  tego, że cały proces zależy od ziarna, a owoc powstaje w wyniku 
procesu,  to  zakładający  istnienie ziarna owoc, nie zanika, ani nie jest 
wieczny [czyli: nie ma przerwy, ani trwałości]. 

9.  Owoc  powstaje  wówczas,  jeżeli proces mentalny zaczyna się od myśli. 
Jednak bez myśli ten [proces] nie mógłby zaistnieć. 

10.  Wobec  tego,  że proces ten zależy od myśli, a rezultat jest skutkiem 
procesu,  to  karma  [umysłu] poprzedza rezultat. Zatem poprzedzający myśl 
skutek nie zanika, ani nie jest wieczny. 

11.  Dziesięć  ścieżek  czystego  działania to środki realizacji Dharmy, a 
pięć właściwości upragnionych przedmiotów [czyli pragnienie poznania form, 
dźwięków, smaków, zapachów i dotyków] to owoce dharm, teraz i po śmierci. 

[Trzeci oponent wysuwa argument na rzecz niezniszczalnego elementu:] 
12.   Mogłoby  powstać  wiele  grubych  błędów,  jeśli  [przyjęto  by]  to 
wyjaśnienie. Dlatego też nie można przyjąć takiego wyjaśnienia. 

13.  Odpierając  tę  tezę,  zaprezentuję  argumentację, która pozostanie w 
zgodzie z naukami prezentowanymi przez Buddę, pratjekabuddów i śrawaków. 

14.  Jeżeli  to  [co  niezniszczalne]  przypomina [zaciągnięty] kredyt, to 
karma  jest  jak  dług.  [Niezniszczalne],  które  posiada  cztery rodzaje 
elementów (dhatu) [pragnienie, formę, nie-formę i nieprzywiązanie do 



zmysłów], w swej istotnej naturze nie może zostać zanalizowane. 

15.  Ta  [niezniszczalna  siła] nie została porzucona wskutek pojedynczego 
aktu,  ale  za  sprawą  szlachetnych,  praktycznych działań. Dlatego owoce 
karmy wywodzą się z trwałego, niezniszczalnego działania.

16.  Jeżeli  [niezniszczalna  siła]  zostałaby  zniszczona  przez [zwykłe] 
zniszczenie  lub przeniesienie działania, w sposób logiczny prowadzi to do 
fałszywego rozumowania, odrzucającego [na przykład] karmę. 

17.  W  momencie  przejścia powstaje ta [niezniszczalna siła] całej karmy, 
tożsamej i różnej, jaka należy do tego samego elementu (dhatu). 

18.  Ta  [niezniszczalna  siła]  powstaje  odpowiednio w związku z dwojaką 
[czyli  podobną  i  niepodobną] naturą karmy. Będzie również trwała w swym 
dojrzałym stanie. 

19.  Ta  [niezniszczalna  siła]  zostaje zniszczona przez śmierć i wyjście 
poza  skutek.  W  tym  miejscu  należy  odróżnić  światowe przywiązania od 
pozaświatowych nie-przywiązań. 

[Nagardżuna odpiera powyższe argumenty:] 
20.  Śunjata  i  "brak  uniecestwienia",  samsara  i "brak trwałości" oraz 
niezniszczalna siła działania - oto nauki jakich udzielał Budda. 

21.  Powodem,  dla  którego karma nie powstaje jest to, że nie posiada ona 
własnej natury. A ponieważ nie powstaje, nie może też zaniknąć. 

22.  Jeżeli  karma posiadałaby własną naturę, to bez wątpienia powinna być 
wieczna.  Karma  powinna  być  niewytworzona,  bo  nie  ma takiej wiecznej 
rzeczy, która zostałaby kiedyś wytworzona. 

23.  Jeżeli  istniałaby niewytworzona karma, wówczas musiałyby też istnieć 
akty  percepcji  bez  ich stwarzania. Prowadziłoby to do logicznego błędu, 
według którego bezsensowne jest utrzymywanie dyscypliny. 

24.  Bez wątpienia należałoby też zaprzestać codziennej praktyki, ponieważ 
wynikałoby  z  tego, że nie sposób odnaleźć różnicy pomiędzy pozytywnymi i 
negatywnymi czynami. 

25.  Jeżeli  więc wskutek własnej natury karma jest czymś ustalonym [czyli 
trwałym],   wówczas   dojrzałość,  która  już  dojrzała,  będzie  ponownie 
poszukiwać dojrzałości. 

26.  Ta  karma  będzie posiadała splamioną (kleśa) naturę, a z kolei 
splamienia  nie będą posiadały natury prawdy (tattva); jeśli zaś one 
nie posiadają natury prawdy, to jak może ją posiadać karma? 

27. Mówi się, że karma i splamienia współegzystują ze sobą i warunkują się 
wzajemnie  w  różnych ciałach. Jeśli jednak karma i splamienia mają naturę 
śunjaty, to co można powiedzieć o tych ciałach? 



28.  [Oponent  próbuje  ustanowić  możliwy  do  odróżnienia  byt, mówiąc:] 
Spowita  niewiedzą  czująca  istota  jest  kłębkiem  żądz.  Jest kimś, kto 
doświadcza  skutków  karmy.  Nie  jest  tym samym, ani czymś różnym od jej 
sprawcy. 

29. [Nagardżuna odpowiada:] Ponieważ karma nie powstaje wskutek pokrewnego 
lub nie-pokrewnego uwarunkowania, dlatego jej sprawca nie istnieje. 

30. Jeżeli nie ma karmy, ani jej sprawcy, to gdzie jest powstający z karmy 
skutek? Jeżeli nie ma skutku, to gdzie jest ten kto go doświadcza? 

31  -  32.  Tak  jak  nauczyciel,  za  sprawą  swej magicznej mocy stwarza 
magiczny  kształt,  a  ten  magiczny kształt formuje na nowo inny magiczny 
kształt, dokładnie w ten sam sposób sprawca przypomina magiczny kształt, a 
jego działanie [karma] przypomina inną formę, stworzoną przez pierwszą. 

33.  Splamienia,  karma,  byty  cielesne,  wytwórcy  i skutki - swą naturą 
przypominają zamek z bajki, miraż i sen. 

Rozdział XVIII 
ANALIZA INDYWIDUALNEGO EGO (atman) 

1.  Jeżeli  indywidualne ego byłoby [tożsame ze] skandhami, wówczas samo z 
siebie  powstawałoby i ginęło. Jeżeli indywidualne ego byłoby czymś różnym 
od skandh, wówczas nie posiadałoby ich cech charakterystycznych.

2. Jeżeli indywidualne ego nie istnieje, to jak może istnieć coś "mojego"? 
Z  faktu,  że zarówno "ja" jak i "moje" są w swej naturze ustaniem wynika, 
że nie ma tożsamości siebie (mama), ani indywidualności. 

3.  Byt,  który  nie  posiada  indywidualności  i  tożsamości  siebie, nie 
istnieje,  Ktokolwiek  myśli,  że dostrzega [w nim] brak tożsamości i brak 
indywidualności - nie jest w stanie ujrzeć, ani uchwycić [prawdy]. 

4.  Tam  gdzie  idee "ja" i "moje" obumarły - nie ma ani zewnętrznego, ani 
wewnętrznego ego. Wraz z zanikiem chwytliwości wygasają też narodziny. 

5.  Wraz  z rozpuszczeniem karmicznych splamień, które nie są niczym innym 
jak  tylko  koncepcjami  umysłu, pojawia się wyzwolenie. Ta zjawiskowa gra 
znajduje kres w śunjacie. 

6. Buddowie tymczasowo posługiwali się terminem atman ("indywidualne 
ego")  i  udzielali  wyjaśnień  odnośnie  prawdziwej  idei anatmana (braku 
indywidualnego  ego), ale nauczali też, że żadne [abstrakcyjne] byty takie 
jak atman czy anatman - nie istnieją. 

7.  Kiedy  zanika  sfera funkcjonowania umysłu, zanika również sfera słów, 
ponieważ  w  esencji istnienia (dharmata) - tak jak w Nirwanie - nie 
ma powstawania, ani zniszczenia. Alternatywny przekład: "Prawdziwy stan 
dharm  jest jak Nirwana, nie do opisania, nie do zrozumienia, bez narodzin 
i bez śmierci, poza zasięgiem myśli i mowy". (Radhakrishnan, s. 605)



8.   W   tym   świecie  wszystko  może  być  uważane  za  rzeczywiste  lub 
nierzeczywiste;   zarazem  rzeczywiste  jak  i  nierzeczywiste;  oraz  ani 
rzeczywiste ani nierzeczywiste. Taka jest nauka Buddów. 

9.  Nieuwarunkowanie przez nic oprócz siebie, "Oznacza to, że sposób, w 
jaki  rzeczy  naprawdę istnieją, nie jest uzależniony od czegokolwiek bądź 
innego...  Prawdziwa natura rzeczy (svarupa) to sposób w jaki rzeczy 
istnieją naprawdę (tattvam)". pozostawanie w spokoju, Oznacza to 
być  całkowicie  bez  własnej  natury  jak iluzoryczne włosy nie widziane  przez  tych, którzy 
dysponują właściwą percepcją. nie przejawienie się w 
postaci  nazwanych  rzeczy,  Oznacza  to "niemożność wyrażenia z pomocą 
słownych     wypowiedzi".     [istnienie]    poza    myślowymi    tworami 
(nirvikalpa),  oraz  niezróżnicowanie  form "Oznacza to, że to co 
nie posiada zróżnicowanej formy, jest niezmienne, nie posiada wielorakich, 
różniących   się   postaci"   (Wszystkie   powyższe   cytaty   pochodzą  z 
Prasannapada,  p.  373-4) - w taki sposób należy faktycznie mówić o 
rzeczach. 

10. To co powstaje w zależności od czegoś innego, nie może być tą samą ani 
całkiem różną od niej rzeczą; dlatego rzeczy ani całkiem nie giną, ani nie 
trwają wiecznie. 

11.  Nie  ma tożsamości ani zróżnicowania, nie ma ciągłości ani przerwania 
[istnienia] - oto nieśmiertelna istota nauk Buddów, Władców Świata. 

12.  Tam  gdzie  nie pojawiają się urzeczywistnieni Buddowie, a śrawakowie 
[uczniowie  Buddy]  wymierają,  tam  w  niezależny  sposób  pojawiają  się 
zrealizowani pratjekabuddowie [samotni urzeczywistnieni]. 

Rozdział XIX 
ANALIZA CZASU 

1.  Istnienie  czasu  teraźniejszego  i  czasu  przyszłego  z góry zakłada 
istnienie  czasu  przeszłego.  Czas  teraźniejszy i czas przyszły istnieją 
przeto w czasie przeszłym. 

2.  Jeżeli  czas  teraźniejszy  i  czas  przyszły  nie istniałyby w czasie 
przeszłym, to jak mogłyby być uzależnione od przeszłości? 

3.  Jeżeli  nie  założy  się z góry istnienia czasu przeszłego, nie da się 
udowodnić  istnienia  tych  dwóch  [czasu  teraźniejszego  i  przyszłego]. 
Dlatego też, ani czas teraźniejszy, ani czas przyszły - nie istnieją. 

4.  W ten sam sposób można też zanalizować dwa pozostałe [czasy]. Tak samo 
można   też   potraktować   "najwyższy",  "najniższy",  "pośredni",  itd., 
tożsamość i zróżnicowanie. 

5. "Czas", który płynie, nie może zostać "schwytany", a niezmienny "czas", 
który  możnaby "schwytać" - nie istnieje. Jak więc w sensowny sposób można 
mówić o czasie, który jest niemożliwy do pojęcia?



6.  Jeżeli  czas jest uzależniony od bytu, jak więc może być oddzielony od 
niego?  Nie  ma  takiego bytu, który by istniał [w sposób rzeczywisty], jak 
więc czas może stać się [czymś takim]? 

Rozdział XX
ANALIZA ZŁOŻENIA (samagri) PRZYCZYN I WARUNKÓW 

1.  Jeżeli  skutek  powstaje  w  wyniku  złożenia przyczyn oraz warunków i 
istnieje w złożeniu, to w jaki sposób powstaje w złożeniu? 

2. Jeżeli skutek powstaje w złożeniu przyczyn i warunków, ale nie istnieje 
w złożeniu, to w jaki sposób powstaje w złożeniu? 

3.  Jeżeli skutek jest obecny w złożeniu przyczyn i warunków, czy nie może 
zostać  uchwycony [czyli zlokalizowany] w złożeniu? Faktem jest jednak, że 
nie da się go uchwycić w złożeniu. 

4.  Jeżeli  skutek  nie znajduje się w złożeniu przyczyn i warunków, 
wówczas   przyczyny  i  warunki  byłyby  tym  samym,  co  nie-przyczyny  i 
nie-warunki. 

5.   Jeżeli  przyczyna  nadaje  skutkowi  przyczynową  naturę  przed  swym 
zanikiem,  wówczas istniałaby podwójna, przyczynowa forma: tego co zostało 
dane i tego co zanikło.

6.  Jeśli  jednak  przyczyna nie nadaje skutkowi przyczynowej natury przed 
swym  zanikiem,  wówczas powstający po zaniku przyczyny skutek, nie miałby 
przyczyny.

7.  Jeżeli  natomiast  skutek  i  złożenie  pojawiałyby  się jednocześnie, 
wynikałoby  z  tego logicznie, że sprawca i jego czyn istnieją w tej samej 
chwili. 

8. Co więcej, jeżeli skutek pojawiałby się przed złożeniami, wówczas - nie 
posiadając przyczyn i warunków - byłby czymś pochodzącym z nie-przyczyny. 

9.   Jeżeli   przyczyna   skutku  zostaje  powstrzymana,  powinna  istnieć 
kontynuacja przyczyny. Wynikałoby z tego, że przyczyna stanowiłaby ponowne 
powstanie już istniejącej przyczyny. 

10.  W  jaki  sposób  to co już zostało powstrzymane, czyli to co zanikło, 
może  wytworzyć  skutek?  W  jaki sposób przyczyna, która współistnieje ze 
skutkiem, może - mimo iż nie ustaje - spowodować powstanie [tego skutku]? 

11.  Z  drugiej  strony, jakiego rodzaju skutek może wyniknąć z przyczyny, 
bez  współistnienia  [przyczyny  i skutku], skoro jakaś przyczyna nie może 
spowodować powstania jakiegoś skutku, bez względu na to, czy skutek został 
wyprojektowany, czy też nie? 

12. Dlatego niemożliwe jest współistnienie uprzedniego skutku z uprzednią, 



przyszłą lub obecną przyczyną.

13.  Z  pewnością  niemożliwe  jest  też  współistnienie obecnego skutku z 
przyszłą, przeszłą bądź obecną przyczyną. 

14.  Niemożliwe  jest  również  współistnienie przyszłego skutku z obecną, 
przyszłą czy przeszłą przyczyną. 

15.  Jeżeli nie ma żadnego współistnienia, to w jaki sposób przyczyna może 
dać  skutek?  A jeśli współistnienie ma miejsce, to jak przyczyna powoduje 
skutek?  "W sensie absolutnym nie ma przyczyny ani skutku, wytwarzania, 
ani ustawania. Niekiedy przyczyna uważana jest za całkowitą samagri, 
czyli  totalność,  którą  się  również  ukazuje  jako  dowolną i trudną do 
zrozumienia.  Z  tego  omówienia  wynika,  że  intelekt  nie jest w stanie 
zrozumieć  pojęcia  przemiany.  A  zmienia się w B. Nagardżuna dowodzi, że 
gdyby  A mogło się przmienić w B, to by musiało zawsze być B, gdyż inaczej 
nie mogłoby się stać B. Lecz nie mogło ono być B, gdyż w takim wypadku nie 
miałoby  znaczenia  twierdzenie, iż stało się ono B. Proces przemiany jest 
niezrozumiały.  Przyczynowość  nie  daje  wyjaśnienia przemiany, gdyż sama 
jest koncepcją niemożliwą". (Radhakrishnan, s. 594-5) 

16.  Jeżeli przyczyna jest pusta w odniesieniu do skutku, to w jaki sposób 
może wytworzyć skutek? Jeżeli przyczyna jest nie-pusta w odniesieniu 
do skutku, to jak może wytworzyć skutek? 

17. Skutek, który jest nie-pusty ani nie powstanie, ani nie zaniknie sam z 
siebie,  dlatego  to  co  jest  nie-puste,  będzie  ani  nie-powstałe, ani 
nie-zanikające. 

18.  W  jaki  sposób  może powstać to co jest puste? Jak to co jest puste, 
może  zostać zniszczone? Wynika z tego logicznie, że to co jest puste, nie 
powstaje, ani nie zanika.

19.  Niemożliwe jest z pewnością to, żeby przyczyna i skutek były tożsame. 
Niemożliwe jest także i to, aby były one czymś różnym. 

20.  Jeżeli przyczyna i skutek byłyby tożsame, wówczas sprawca i jego czyn 
byliby  identyczni.  Jeżeli  przyczyna  i  skutek  różniłyby  się, wówczas 
przyczyna byłaby tym samym co nie-przyczyna. 

21.  W  jaki  sposób  przyczyna  może spowodować powstanie skutku, który w 
swojej  naturze  jest  kompletnym  bytem? I znowu, w jaki sposób przyczyna 
może   spowodować   powstanie   skutku,   który   w  swojej  naturze  jest 
niekompletnym bytem? 

22.  Co  więcej,  żadna przyczyna , która nie posiada twórczej natury, nie 
może  być przyczyną. Jak zaistnieje skutek, jeśli [przyczynie] brak takiej 
twórczej natury? 

23. W jaki sposób to złożenie przyczyn i warunków spowoduje skutek, jeżeli 
to co jest złożeniem przyczyn i warunków nie powstaje samo z siebie? 



24. Nie ma skutku, który powstałby ze złożenia lub nie-złożenia przyczyn i 
warunków.  W  jaki  sposób  złożenie  przyczyn  i warunków mogłoby powstać 
oddzielnie od skutku?

Rozdział XXI 
ANALIZA POWSTAWANIA I ZANIKU BYTU

1.  Nie  ma  zaniku, który istniałby wraz z powstawaniem lub oddzielnie od 
niego. Nie ma powstawania, które istniałoby wraz z zanikiem lub oddzielnie 
od niego. 

2.  W jaki to sposób zanik mógłby w ogóle zaistnieć bez powstawania? [Jak] 
śmierć  [może  zaistnieć]  bez  narodzin?  Nie ma zaniku bez [uprzedniego] 
powstawania. 

3.  W  jaki sposób zanik mógłby współistnieć z powstawaniem, skoro zapewne 
jest niemożliwe, aby śmierć i narodziny istniały w tej samej chwili? 

4.  W  jaki  doprawdy  sposób  powstawanie  mogłoby  w ogóle zaistnieć bez 
zaniku,  skoro  w  rozmaitych sposobach [prawdziwego] istnienia nie sposób 
nie  odnaleźć przemijającej natury? Nagardżuna odróżnia ogólny stan lub 
naturę  istnienia  dowolnego  bytu  (bhava) od prawdziwego istnienia 
(bhava),  które  odnosi się do fundamentalnej dla buddyzmu koncepcji 
trwałości  stawania  się  zwykłego życia. Bhava to coś, czego nie da 
się  w  pełni  zanalizować,  a co zanika dopiero w Nirwanie. (K. Inada, s. 
125) 

5.  W  jaki  sposób  powstawanie  może  współistnieć  z  zanikiem,  skoro, 
oczywiście, śmierć nie istnieje w tej samej chwili co narodziny? 

6.  Jeżeli  nie  sposób  udowodnić,  że  dwa  byty istnieją oddzielnie lub 
łącznie, to jak kiedykolwiek można dowieść kompletnego stanu obu bytów? 

7. Byt, który zaniknął, jak i ten, który nie zaniknął - nie powstaje. Byt, 
który zaniknął, jak i ten, który nie zaniknął - nie rozpuszcza się. 

8.  Powstawanie  i zanik nie mogą zaistnieć bez [prawdziwego] istnienia. Z 
drugiej  strony, [prawdziwe] istnienie jest niemożliwe poza powstawaniem i 
zanikiem. 

9.  Powstawanie  i zanik nie mogą istnieć w naturze śunjaty, ani w naturze 
tego co nie jest śunjatą. 

10.  Niemożliwe  jest,  żeby  powstawanie i zanik były tożsame, niemożliwe 
jest też, aby były różne. 

11.  Możesz  sobie myśleć, że zarówno powstawanie, jak i zanik mogą zostać 
ujrzane, ale taka percepcja powstaje jedynie w złudzonym umyśle. 

12.    [Prawdziwe]    istnienie    nie    powstaje   z   siebie,   ani   z 
nie-istnienia. W podobny sposób, nieistnienie nie powstaje z siebie, 



ani z istnienia. 

13.  [Prawdziwe]  istnienie  nie  powstaje  z  siebie,  ani  z czegoś odeń 
różnego, ani zarazem z siebie i czegoś innego. Jak więc ono powstaje? 

14.  Jeżeli  zakłada  się  istnienie czegoś, musi z tego logicznie wynikać 
pogląd  eternalistyczny  bądź  nihilistyczny, ponieważ taki istniejący byt 
musi być trwały albo nietrwały. 

15.  [Oponent  sprzeciwia  się:]  Jeżeli zakłada się [prawdziwe] istnienie 
czegoś,  nie  powinno  być  trwałości [pogląd eternalistyczny], ani zaniku 
[pogląd   nihilistyczny],  ponieważ  takie  istnienie  wyraża  kontynuację 
powstawania i zatrzymania bytu w związku przyczynowo-skutkowym. 

16.   [Nagardżuna  odpowiada:]  Jeżeli  takie  istnienie  wyraża  trwałość 
powstawania  i  zaniku  bytu  w związku przyczynowo-skutkowym, to ponieważ 
zanik nie ma natury powstawania, musi być zniszczeniem przyczyny. 

17.  Jeżeli  istnieje  coś co posiada własną, wrodzoną naturę, wówczas nie 
może  osiągnąć  nieistnienia.  W  Nirwanie  dochodzi  do zniszczenia cyklu 
istnienia, będącego rezultatem zaniku. 

18.  Nie  da się uzasadnić ani tego, że dany byt powstaje jedynie w czasie 
gdy  zanikł  poprzedni  byt,  ani  też  tego,  że byt powstaje wówczas gdy 
poprzedni byt nie zanikł. 

19.  Jeżeli  dany  byt powstaje w procesie zaniku poprzedniego bytu, wtedy 
być  może proces zaniku ma związek z jednym, a proces powstawania z drugim 
rodzajem bytu.

20.  Jeżeli  nie  sposób  dowieść,  że  istnienie można wyrazić w zbieżnym 
procesie  powstawania  i  zaniku, wówczas powinno ono powstać i zaniknąć w 
tej samej sferze skandh.

21.  W konsekwencji, trwałość istnienia [bytu] nie jest możliwa w żadnym z 
trzech  czasów.  A  jeżeli  [byt]  nie istnieje w trzech czasach, to w jak 
sposób istnieje? 

Rozdział XXII 
ANALIZA TATHAGATY [BUDDY]

1. Tathagata [czyli "ten, który osiągnął stan prawdy"] nie jest tożsamy ze 
skandhami,  ani  nie  jest odeń różny. Tathagata nie jest w skandhach, ani 
skandhy nie są w nim. Czym jest wieć w istocie, jeśli nie posiada skandh? 

2.  Jeżeli  Budda  istnieje w zależności od skandh, wówczas nie istnieje w 
sposób  samoistny  (svabhava).  W jaki sposób coś, co nie istnieje w 
sposób  samoistny,  może  istnieć  jako  coś  zależnego  od  innej  natury 
(parabhava)? 

3.  Ten  kto  jest  uzależniony  od innej natury, nie posiada - jak z tego 



wynika  -  indywidualnego  ego. W jaki sposób to co nie jest indywidualnym 
ego, może stać się Tathagatą? 

4.  Jeżeli  nie ma własnej natury (svabhava), w jaki sposób może być 
inna  natura  (parabhava)? Co poza własną naturą i inną naturą, może 
stanowić [naturę] Tathagaty? 

5.  Jeżeli  jakiś  Tathagata  istnieje  niezależnie od skandh, to w pewnej 
chwili  będzie  je  sobie musiał przywłaszczyć, wskutek czego uzależni się 
[od nich]. 

6.  Nie ma żadnego Tathagaty, który istnieje niezależnie od skandh. W jaki 
sposób  ktoś,  kto nie jest uzależniony od skandh, a więc kto nie istnieje 
[jako byt], może wziąć skandhy w swe posiadanie? 

7.  Nie  ma  niczego, co byłoby uzależnione od skandh, ani żadnego takiego 
bytu,  od  którego  coś by nie zależało. Tathagata, który nie zależałby od 
skandh, nie mógłby zaistnieć. 

8.  W jaki sposób Tathagata, który nie jest identyczny ani różny od pięciu 
skandh, może zostać poznany przez inną, uwarunkowaną przez skandhy istotę? 

9. Tam zatem gdzie jest uzależnienie, nie istnieje własna natura, jak więc 
tam, gdzie nie ma własnej natury, możliwa jest inna natura? 

10.  W  ten  sposób zależność i to co jest zależne, są całkowicie puste. W 
jaki sposób ten pusty Tathagata może zostać poznany w kategoriach śunjaty? 

11. Nie uda się dowieść, że coś jest puste, nie-puste, zarówno puste jak i 
nie-puste, oraz ani puste ani nie-puste. Jeżeli używa się słowa "śunyata", 
czyni się to wyłącznie w sposób konwencjonalny.

12.  W  jaki  więc  sposób  cztery  stwierdzenia  itd.,  dotyczące tego co 
wieczne,  co  nie-wieczne,  itd.,  odnoszą  się  do  tego,  co  przebywa w 
uspokojeniu?  "Skt.  śanta  to  coś,  czego nie da się określić w 
kategoriach czasu i przestrzeni". (M. Sprung, s. 202) Ponadto, jak cztery 
stwierdzenia  dotyczące  tego co skończone, co nieskończone, itd., odnoszą 
się  do  tego,  co  przebywa w uspokojeniu? Wiąże się to z czternastoma 
pytaniami,   na  które  nie  sposób  znaleźć  odpowiedzi.  Por.  "List  do 
przyjaciela", wers 108, przypis.

13.  W  umyśle tego, kto wyobraża sobie, że [przed swym oświeceniem] Budda 
istnieje, musi się pojawić myśl, że w Nirwanie Budda "nie istnieje". 

14.  W  odniesieniu  do Tathagaty, którego własną naturą jest śunjata, nie 
pojawiają  się  myśli,  że po zaniku (nirodha) Budda "istnieje" albo 
nie istnieje. 

15.  Ci,  którzy  szczegółowo  próbują opisać Buddę, znajdującego się poza 
zmianą  i wszelkim możliwym opisem, są ofiarami własnego nazewnictwa i nie 
dostrzegają  Doskonale  Zrealizowanego.  "Ten wers wyraźnie wskazuje na 
brak  tożsamości  pomiędzy  myśleniem,  a  rzeczywistością". (K. Inada, s. 



135).   Cały   tekst  Nagardżuny  ma  na  celu  ukazanie  różnic  pomiędzy 
doświadczeniem,  percepcją  czyli prawdą relatywną (samvriti), a tym 
co jest czyli prawdą ostateczną (paramartha) - przyp. tłum. 

16. Własna natura Tathagaty jest własną naturą wszechświata. [Ściśle rzecz 
biorąc],  Tathagata  nie  posiada własnej natury, podobnie jak nie posiada 
jej  wszechświat.  "Tathagata jest nieobecnością zróżnicowanego bytu, a 
świat  jest  również  nieobecnością  określonego bytu". (Radhakrishnan, s. 
607)

Rozdział XXIII 
ANALIZA BŁĘDÓW 

1.   Mówi   się,   że   pragnienie,   nienawiść  i  złudzenie  powstają  z 
konceptualizacji,   "Konceptualizacja   (samkalpa)  to  aktywność 
umysłu  (vitarka).  ponieważ  pojawiają  się  wskutek  przewrotnej, 
wzajemnej gry tego co czyste i nieczyste. 

2.  To  co pojawia się wskutek przewrotnej, wzajemnej gry tego co czyste i 
nieczyste,  nie  może  posiadać  wlasnej  natury;  dlatego  też splamienia 
(kleśa) nie mają natury takości [czyli prawdy]. 

3. Niemożliwe jest uznanie istnienia bądź nieistnienia indywidualnego ego. 
Jak bez ego można więc uznać istnienie czy nieistnienie splamień?
 
4. Mówi się, że splamienia istnieją wraz z kimś, a jednak istnienia takiej 
osoby  nie  podobna  dowieść.  Czyż nie jest tak, że splamienia wydają się 
wieść niezależny od danej osoby żywot? 

5.  Podobnie  jak  jest  to  w przypadku trwałego ego, splamienia nie mogą 
istnieć  w  tym co jest splamione, w żaden z pięciu możliwych sposobów. 
Splamienia  nie mogą być identyczne z tym co splamione, nie mogą być różne 
od  splamionego, nie mogą być w splamionym, ani też splamione nie może być 
w  splamieniach;  splamienia  nie  mogą  też  posiadać tego co splamione. 
Również  to  co splamione nie może istnieć w splamieniach w żaden z pięciu 
możliwych sposobów. 

6.  Pojęcia  "dobra"  i  "zła"  oraz  błędne poglądy nie posiadają własnej 
natury.  Od  jakiego  "dobra",  "zła"  i  od  jakich  błędnych poglądów są 
uzależnione splamienia? 

7.  Widoki,  dźwięki,  smaki,  dotyki,  zapachy  i  obiekty umysłu - w ten 
sześcioraki  sposób  pojmuje  się sześcioraką, zewnętrzną naturę splamień: 
pragnienia, nienawiści i złudzenia. 

8.  Formy,  dźwięki,  smaki,  dotyki,  zapachy  i  obiekty umysłu są tylko 
abstrakcjami: manifestują się jako bajkowy zamek, miraż lub sen. 

9.  W  jaki sposób to co "dobre" i "złe", może znaleźć oparcie w czymś, co 
jest  analogiczne do człowieka stworzonego siłą magicznej mocy lub tego co 
przypomina odbicie? 



10.  Bez  odwołania  się do "dobra", nie ma "zła", w zależności od którego 
tworzymy ideę "dobra". Dlatego pojęcie "dobra" jest niezrozumiałe. Lub: 
Dlatego dobro" nie posiada własnej natury.    

11. Nie  ma  "dobra",  które  nie  byłoby  związane  ze  "złem"; jednak w  zależności  od  niego 
tworzymy  naszą  ideę  "zła".  Dlatego  też  nie ma  "zła". Czyli "zło" nie posiada własnej natury.

12. Jak może powstać pożądanie, skoro "dobro" jest nieistniejące? Jak może  powstać awersja, 
skoro "zło" jest nieistniejące.

13. W jaki sposób błędny może być pogląd mówiący, że to co trwałe znajduje  się  w czymś 
nietrwałym, skoro to co nietrwałe nie istnieje w śunjacie?  Wers  ten  ma  związek  z czterema 
błędnymi poglądami: wiarą w istnienie  czegoś  nieprzemijającego,  wiarą  w znalezienie  szczęścia 
w skandhach,  przeświadczeniem,  że  ciało  jest z natury czyste, oraz wiarą w istnienie  trwałego 
ego. (Prasannapada, p. 461)

14. Jeżeli  błędny  jest  pogląd  mówiący, że to co trwałe znajduje się w  czymś  nietrwałym, to czy 
błędny nie jest również pogląd mówiący, że to co  nietrwałe istnieje w śunjacie?

15.  Podstawa  rozumowania,  wysuwany  pogląd,  ten kto go prezentuje oraz  zewnętrzna 
rzeczywistość  - wszystkie są na równi nierzeczywiste. Dlatego  pogląd sam w sobie nie istnieje.   

16.  Jeżeli  nie ma poglądu, właściwego czy niewłaściwego, to kto popełnia  błąd, a kto jest bez 
błędu?   

17.  Błędy  nie  pojawiają  się  za sprawą kogoś kto błądzi, ani za sprawą  kogoś kto nie błądzi.   

18.  Nie  pojawiają  się  nawet błędy kogoś, kto obecnie błądzi. Zanalizuj  teraz dokładnie, u kogo 
naprawdę powstają błędy?   

19.  W  jaki  sposób  mogą  w ogóle powstać błędy, które nie zaistniały? A  jeśli błędy nie zaistniały, 
w jaki sposób można w ogóle popełnić błąd?   

20.  Ponieważ  żaden byt nie powstał z siebie, z czegokolwiek bądź innego,  ani  zarazem  z siebie  i 
z czegoś innego, to w jaki sposób można w ogóle  popełnić błąd?

21.  Jeżeli atman [indywidualne ego], czystość, trwałość i szczęście  naprawdę istnieją, wówczas 
atman, czystość, trwałość i szczęście nie  są błędami.   

22.  Jeśli jednak atman, czystość, trwałość i szczęście nie istnieją,  wówczas  anatman 
[nieindywidualne  ego], nieczystość, nietrwałość i cierpienie również nie istnieją.

23.  Zanik  błędu  prowadzi  w  konsekwencji  do  zaniku niewiedzy. Wraz z  zanikiem  niewiedzy 
zanikają  elementy  uwarunkowane  (samskara)  i wszystko pozostałe.

24. Jeżeli w kimś naprawdę istniałyby samoistne splamienia jakiegokolwiek  typu,  to  w  jaki 
sposób mogłyby zostać kiedykolwiek wyeliminowane? Któż  mógłby wyeliminować to co posiada 
własną naturę?

25.  Jeżeli samoistne splamienia jakiegokolwiek typu nie należą do nikogo,  to  w  jaki  sposób 
mogłyby zostać kiedykolwiek wyeliminowane? Któż mógłby  wyeliminować to co nie jest 



samoistne?    

Rozdział XXIV  ANALIZA CZTERECH SZLACHETNYCH PRAWD   

[Oponent oświadcza:] 
1.  Jeżeli  wszystko  jest  puste,  nie  ma  powstawania  ani zniszczenia;  musiałoby  się  więc  z 
tego  wyciągnąć  niewłaściwy  wniosek,  że Cztery  Szlachetne Prawdy nie istnieją.   

2.  Jeżeli  Cztery  Szlachetne  Prawdy nie istnieją, wówczas niemożliwe są  również:   prawdziwe 
poznanie,  zniweczenie  [złudzenia],  stawanie  się  [oświeconym] oraz urzeczywistnienie [celu]. 
  
3.  Jeżeli one nie istnieją, to również czworaki owoc urzeczywistnienia  [Chodzi  tutaj  o  cztery 
poziomy  realizacji na ścieżce hinajany: 1) ten,  który  wszedł  w  strumień;  2)  raz  powracający; 
3) nie powracający; 4)  urzeczywistniony  czyli  Arhat] nie istnieje. Z nieistnienia owocu wynika 
nieistnienie tego kto doświadcza tego owocu.  

4.  Jeżeli  osiem  rodzajów dążeń Cztery poziomy realizacji oraz cztery  stany  istnienia  w  drodze 
do  nich.  nie  istnieje,  wówczas wspólnota  buddyjska  (Sangha)  również  nie  istnieje. Wskutek 
nieistnienia Czterech  Szlachetnych Prawd, również prawdziwa Dharma nie istnieje.  

5.  Jak  może istnieć Budda, jeżeli Dharma i Sangha nie istnieją? Mówiąc w  ten sposób, [czyli że 
wszystko jest puste], odrzucasz Trzy Klejnoty.   

6.  Stwierdzając,  że  są  one  puste, niszczysz rzeczywistość owocu czyli  realizacji,  właściwych  i 
niewłaściwych  działań,  jak również codzienne  życie empirycznego świata.   

[Nagardżuna odpowiada:]  
7.  Odpowiadamy,  że  nie  poznałeś prawdziwego celu śunjaty, jej natury i  znaczenia.   Skutkiem 
tego   są   zawiedzione   nadzieje   i  niemożność  [zrozumienia].   

8.  Udzielane  przez  Buddów  nauki Dharmy opierają się na dwóch prawdach:  relatywnej 
[światowej] prawdzie oraz ostatecznej [najwyższej] prawdzie.   

9.  Ci,  którzy  nie  znają różnicy pomiędzy tymi dwoma prawdami, nie są w  stanie zrozumieć 
głębokiej natury nauk Buddy.   

10.  Bez  wsparcia  się  na  zwykłym,  codziennym  życiu  [czyli  prawdzie  relatywnej],  nie  uda 
się  wyrazić prawdy ostatecznej, a bez zrozumienia  prawdy ostatecznej, nie uda się zrealizować 
Nirwany.   

11.  Niewłaściwie zrozumiana śunjata może doprowadzić do zguby tępą osobę.  Przypomina źle 
schwytanego węża albo błędnie zastosowaną wiedzę magiczną.   

12.  Dlatego  Mędrzec  postanowił,  że nie będzie nauczał Dharmy, ponieważ  tępi mogliby ją 
niewłaściwie zrozumieć.   

13.  Raz  za  razem  odrzucasz  i potępiasz śunjatę, ale ta negacja nie ma  zastosowania  do  śunjaty. 
"Nie twierdzimy, że znaczenie nieistnienia i 
śunjata  są  tym  samym,  ale  raczej, że śunjata ma to samo znaczenie, co 
współzależne  powstawanie;  dlatego ten błąd jaki tkwi w [odrzuceniu przez 
ciebie] idei pustki, nie ma sensu". (Prasannapada, p. 499)



14.  Jeżeli  coś  koresponduje z śunjatą, wówczas wszystko jest możliwe, a 
jeżeli  coś  nie  koresponduje z śunjatą, wówczas nic nie jest możliwe. 
Śunjata jest podstawą wszelkiego istnienia, a zatem bez niej nic nie jest  możliwe. (K. Inada, s. 147)

15.  Ty,  który  zrzucasz  na  nas  własne  błędy,  jesteś  jak  ktoś, kto 
dosiadając  konia,  zapomina  o sobie! "...i fałszywie oskarża innych o 
jego  kradzież. W podobny sposób ty, który dosiadłeś konia negacji śunjaty 
-  rozumianej  jako  współzależne  powstawanie  wszystkich  rzeczy  -  nie 
dostrzegasz tego i wskutek swego porywczego odrzucenia pomstujesz na nas". 
(Prasannapada, p. 502) 

16.   Jeżeli   własną   naturę   rzeczy  uważasz  za  prawdziwe  istnienie 
(sadbhava),  wówczas  musisz uznać, że rzeczy nie mają przyczyn i są 
nieuwarunkowane. 

17.  Musisz  odrzucić  też  [wszelkie pojęcia] przyczyny, skutku, sprawcy, 
aktu    działania,    powstawania,    zniszczenia   i   owocu   [duchowego 
osiągnięcia].  "Nasze  twierdzenie,  że  przedmioty  nie  są samoistne, 
narusza  rzeczywistość  wszechświata dla was, którzy przyjmujecie doktrynę 
samoistności  przedmiotów.  Pogląd,  że  przedmioty  nie są samoistne, nie 
narusza    naszej    teorii    uwarunkowanej   egzystencji   przedmiotów". 
(Prasannapada, p. 503, w: Radhakrishnan, s. 634)

18.  Uważamy,  że  współzależne  powstawanie  jest  śunjatą.  Śunjata jest 
prowizoryczną nazwą [czyli tworem myślowym] dla współzależności [bytów], a 
nie  pojęciem,  które  umożliwia  poznanie.  Jest  to  w  istocie środkowa 
ścieżka. 

19.  Żadna  dharma, która nie bierze udziału we współzależnym powstawaniu, 
nie może istnieć. Wynika stąd, że nie może istnieć żadna dharma, która nie 
jest pusta. 

20.  Gdyby  wszystko co istnieje nie byłoby puste, nie byłoby powstawania, 
ani   zniszczenia.   Wynikałoby   z  tego  również  nieistnienie  Czterech 
Szlachetnych   Prawd.  "Nagardżuna  wykorzystuje  argument  oponenta  i 
skierowuje go przeciw niemu (por. XXIV, 1)."(M. Sprung, s. 240, przyp.)

21.  Jak  mogłoby  powstać  cierpienie,  jeżeli  nie  wynikałoby  z natury 
współzależnego  powstawania?  Mówi się bowiem, że to co jest nietrwałe, ma 
naturę cierpienia i nie może istnieć jako coś posiadającego własną naturę. 

22.  W  jaki  sposób  to, co posiada własną naturę, może ponownie powstać? 
Wraz z odrzuceniem istnienia własnej natury, odrzucono możliwość powstania 
cierpienia. 

23.   Jeżeli   cierpienie   posiadałoby   własną   naturę,   jego  ustanie 
(nirodha)   byłoby  niemożliwe.  Próbując  uznać  istnienie  własnej 
natury, odrzucasz możliwość ustania cierpienia.

24.  Jeżeli  droga  do  oświecenia  posiadałaby własną naturę, wówczas jej 
praktykowanie  nie  byłoby  możliwe.  Jeśli jednak praktykuje się ścieżkę, 
wówczas własna natura, której istnienia dowodzisz - nie istnieje. 



25.  Jeżeli  cierpienie,  powstawanie  i  zniszczenie  nie istnieją, to na 
jakiego typu ścieżce można osiągnąć zniszczenie cierpienia? 

26.  Jeżeli  brak  przejrzystej  wiedzy  posiada  własną naturę, to w jaki 
sposób  kiedykolwiek można osiągnąć poznanie? To co posiada własną naturę, 
z pewnością jest niezmienne.

27.  Przezwyciężenie  [cierpienia]  i ostateczne urzeczywistnienie ścieżki 
[ustania  cierpienia]  mają  dla  ciebie  równie  niewielkie znaczenie jak 
doskonałe  zrozumienie  i  cztery  poziomy realizacji. Ponieważ oponent 
zakłada  istnienie własnej natury cierpienia, dlatego Nagardżuna wykazuje, 
że  uniemożliwia  to  ustanie cierpienia i osiągnięcie wyzwolenia. (przyp. 
tłum.)

28.  Jeżeli  przyjmujesz  istnienie  własnej  natury,  jak chcesz osiągnąć 
[cztery] owoce, których nie sposób zrealizować środkami własnej natury? 

29.  Bez  [czterech]  owoców nie może być czterech pozimów realizacji, ani 
czterech  stanów  istoty,  która  zdąża  do  nich. Jeżeli tych [osiem] nie 
istnieje, wówczas niemożliwa jest też realizacja Sanghi. 

30.  Ponieważ  Cztery  Szlachetne  Prawdy  nie istnieją, również prawdziwa 
Dharma  nie  istnieje.  A  jeżeli nie ma Dharmy i Sanghi, jak może istnieć 
Budda? 

31.   Według  ciebie,  albo  Oświecony  [Budda]  istnieje  niezależnie  od 
oświecenia, albo oświecenie istnieje niezależnie od oświeconego. 

32. Twierdzisz też, że ktoś kto z powodu własnej natury nie jest Buddą, 
Czyli  ktoś  komu  natura  uniemożliwia  osiągnięcie  oświecenia.  (przyp. 
tłum.)  nie  może mieć nadziei na osiągnięcie oświecenia, nawet za sprawą 
poważnych wysiłków czy praktyki ścieżki Bodhisattwy. 

33. Nikt nigdy nie osiągnie tego co pozytywne, ani tego co negatywne; co w 
ogóle  można  osiągnąć,  jeśli rzeczy nie posiadają własnej natury? Własna 
natura z pewnością nie powstaje za sprawą działania.

34. Stosownie do tego co twierdzisz, skutek nie może istnieć oddzielnie od 
dharm  i  nie-dharm doświadczenia. I znowu, zgodnie z twoim stwierdzeniem, 
skutek nie może powstać za sprawą dharm i nie-dharm doświadczenia.
 
35.  Jeżeli  przyjmujesz, że skutek opiera się na dharmach i nie-dharmach, 
to w jaki sposób powstały z nich skutek może nie posiadać pustej natury? 

36.  W  ten  sposób  niszczysz  wszystkie  codzienne działania relatywnego 
świata, ponieważ odrzuciłeś śunjatę jako współzależne powstawanie. 

37.  Jeżeli  odrzuca  się  śunjatę,  przypomina  to sprawcę bez działania; 
działanie,  które  się  nie zaczęło; lub działanie, w którym nie ma nic do 
zrobienia.  "Jeżeli  rzeczy  nie  byłyby puste, powinny posiadać własną 
naturę.  W  takim  wypadku  nikt  i w żaden nie mógłby niczego osiągnąć za 



sprawą  własnej  natury, ponieważ to już istniałoby". (Prasannapada, 
p. 513)

38.   Z  punktu  widzenia  własnej  natury  świat  zostanie  uwolniony  od 
rozmaitych  stanów;  wówczas  zaistnieje jako niepowstały, niezniszczony i 
niezmienny. Alternatywny przekład: "Jeśli negujecie doktynę o śunji, to 
negujecie  przyczynowość.  Gdyby istniało coś w rodzaju własnej istoty, to 
wielorakość rzeczy musiałaby być uważana za niestworzoną i niezniszczalną, 
co jest równoznaczne z wiekuistą nicością". (Radhakrishnan, s. 590)

39.  Jeżeli wszystko nie jest puste, wówczas niemożliwe byłyby: realizacja 
[kogoś  kto  znajduje  się  na  ścieżce],  działania prowadzące do ustania 
cierpienia oraz zniszczenie wszystkich splamień. Alternatywny przekład: 
Gdyby  nie  było  pustki,  to  by nie było osiągania tego, co jeszcze nie  zostało  osiągnięte,  ani  też 
nie  byłoby  unicestwienia cierpienia, ani  wygaśnięcia wszelkich namiętności. 
(Radhakrishnan, s. 590)

40. Ten kto we właściwy sposób postrzega współzależne powstawanie, rozumie 
też  cierpienie,  powstawanie  i  zniszczenie,  jak  również  ścieżkę  [do 
wyzwolenia]. 

Rozdział XXV 
ANALIZA NIRWANY 

1.  [Oponent stwierdza:] Jeżeli wszystko jest puste, to nie ma powstawania 
ani  zniszczenia.  Z  czyjego zaniechania [splamień] lub z czyjego ustania 
[cierpienia] można więc postulować Nirwanę? 

2.  [Nagardżuna stwierdza:] Jeżeli wszystko nie jest puste, wówczas nie ma 
powstawania  ani  zniszczenia.  Z  czyjego  zaniechania  [splamień]  lub z 
czyjego ustania [cierpienia] można więc postulować Nirwanę? "Nagardżuna 
wykazuje,  [że  oponent]  w  fałszywy sposób rozumie śunjatę w kategoriach 
własnej   natury,  i,  analogicznie,  demonstruje  absurd,  który  zakłada 
istnienie  aśunji  (nie-pustki), czyli tego, że coś może istnieć nie będąc 
pustką". (K. Inada, s. 154)

3.  Mówi  się, że to co nie zostało wyeliminowane ani osiągnięte, nie jest 
przerwane  ani  stałe,  co  nie powstaje ani nie zanika - jest Nirwaną. 
Alternatywny  przekład:  "Nirwaną zwane jest to, co nie odczuwa braku, nie 
jest  nabyte,  nie  jest  przerywane,  nie jest nieprzerwane, nie daje się 
opisać i nie jest stworzone". (Radhakrishnan, s. 607) 

4.  Nirwana  z  pewnością  nie  jest  bytem,  ponieważ wówczas podlegałaby 
starości  i  śmierci.  Takie  rozumowanie  powinno prowadzić do błędnego 
stwierdzenia, że jakiś byt może nie starzeć się i nie umierać. 

5.  A  jeżeli  Nirwana  istnieje  jako  byt, powinna być złożonym wytworem 
(samskrta),  ponieważ  żaden  istniejący  byt nigdy nie istniał jako 
niezłożony wytwór. 

6.  Jeśli  jednak  Nirwana  istnieje  jako  byt,  to  jak może istnieć bez 



zależności  [od  czegoś innego]? Nirwana z pewnością nie istnieje jako coś 
niezależnego. 

7.  Jeżeli Nirwana nie istnieje jako byt, czy może stać się nieistniejącym 
bytem? Tam gdzie nie ma żadnego bytu, nie ma też żadnego niebytu. 

8. Jeśli jednak Nirwana jest nieistniejącym bytem, to jak może istnieć bez 
zależności  [od czegoś innego]? Nirwana z pewnością nie jest istniejącym w 
sposób niezależny niebytem. 

9.  Ten  stan,  który  będąc zależnym i uwarunkowanym, zaczyna i przestaje 
[istnieć],    uważa    się   za   Nirwanę,   jeśli   jest   niezależny   i 
nieuwarunkowany.   Alternatywny   przekład:   "Przez  wzgląd  na  nasze 
przyczyny  i  warunki,  nazywamy  ten  świat  zjawiskowym.  Ten  sam świat 
nazywany   jest   absolutem,   gdy   pomija   się  przyczyny  i  warunki". 
(Radhakrishnan, s. 636) 

10.   Nauczyciel  [Budda]  nauczał  o  porzuceniu  koncepcji  istnienia  i 
nieistnienia, z czego wynika, że Nirwana nie jest ani bytem, ani niebytem. 

11.  Jeżeli  Nirwana  byłaby  zarówno  bytem jak i niebytem, to wyzwolenie 
byłoby zarówno bytem jak i niebytem. To jednak jest niemożliwe. 

12.  Jeżeli Nirwana byłaby zarówno bytem jak i niebytem, to nie istniałaby 
Nirwana  bez  warunków,  ponieważ  oba  [byt i niebyt działałyby] w ramach 
warunków. 

13. Jak Nirwana może istnieć jako zarazem byt i niebyt, skoro Nirwana jest 
niezłożonym  wytworem  (asamskrta),  podczas  gdy  zarówno byt jak i 
niebyt są złożonymi wytworami (samskrta)? 

14.  Jak  Nirwana  może  istnieć  jako zarazem byt i niebyt? Byt i niebyt, 
podobnie jak światło i ciemność nie mogą istnieć w tym samym miejscu. 

15.  Stwierdzenie, że Nirwana nie jest ani bytem ani niebytem, może zostać 
udowodnione  wtedy  i  tylko  wtedy,  gdy  udowodni  się  istnienie bytu i 
niebytu. 

16.  Jeżeli  Nirwana  nie  jest  bytem  ani niebytem, to kto może naprawdę 
twierdzić, że nie ma bytu ani niebytu? 

17.  Nie  można  powiedzieć,  że Błogosławiony [Budda] po swym wygaśnięciu 
(nirodha) istnieje, nie istnieje, zarazem istnieje i nie istnieje, a 
także ani istnieje ani nie istnieje. 

18.  Nie  można  również  powiedzieć,  że w swym obecnym procesie życiowym 
Błogosławiony istnieje, nie istnieje, zarazem istnieje i nie istnieje, jak 
również ani istnieje ani nie istnieje. 

19.  Samsara  nie  różni  się  pod względem istoty od Nirwany. Nirwana nie 
różni się pod względem istoty od samsary. 



20.  Granice Nirwany są również granicami samsary. Pomiędzy nimi dwoma nie 
ma najmniejszej różnicy. 

21.    Rozmaite   poglądy   dotyczące:   statusu   życia   poza   ustaniem 
(nirodha),  granic  świata,  koncepcji trwałości, itd., są oparte na 
[koncepcji] Nirwany, ograniczonej przez początek i koniec. 

22.  Ponieważ  wszystkie  dharmy  są  puste,  co  jest  skończone? Co jest 
nieskończone?  Co  jest  zarazem skończone i nieskończone? Co nie jest ani 
skończone, ani nieskończone? 

23. Czy jest coś, co jest tym lub tamtym, co jest trwałe lub nietrwałe, co 
jest zarazem trwałe i nietrwałe, lub co nie jest ani trwałe ani nietrwałe? 

24.  Wszelka  chwytliwość  jak  również  gra  pojęć, istnieją zasadniczo w 
naturze   ustania   i  uspokojenia.  Nigdzie  i  nikomu  Budda  nigdy  nie 
przekazywał nauk Dharmy.

Rozdział XXVI 
ANALIZA WSPÓŁZALEŻNEGO POWSTAWANIA 

1.  Ci,  którzy  są  pogrążeni  w  niewiedzy,  powodują zaistnienie trzech 
samskar  [ciała,  mowy  i  umysłu],  których  działanie  stanowi przyczynę 
odrodzenia się w [sześciu] rozmaitych formach życia. 

2.  Uwarunkowana przez samskary świadomość (vijnana) ugruntowuje się 
w  odniesieniu  do  rozmaitych form życia. Wraz z zaistnieniem świadomości 
pojawiają się nazwa i forma (namarupa). 

3.   Wraz  z  zaistnieniem  nazwy  i  formy,  pojawia  się  sześć  organów 
postrzegania  zmysłowego  (ayatana),  co  daje  początek  kontaktowi 
(sparśa). 

4. Tak jak w złożonej, uwarunkowanej naturze oka i form widzialnych, tak i 
w podobnie uwarunkowanej naturze nazwy i formy powstaje świadomość. 

5.  To  co  jest  zgodnością  formy  widzialnej,  świadomości  i oka, jest 
percepcją zmysłową. Z percepcji powstaje wrażenie (vedana).

6.  Wrażenie  jest  przyczyną powstania pragnienia (trsna) [obiektów 
odczuwania].  W  toku powstawania pragnienia można wyróżnić cztery rodzaje 
lgnięcia  (upadana.  Lgnięcie  do  namiętności  (kama),  do 
dogmatycznych    poglądów    (drsti),   do   rygorystycznych   reguł 
postępowania (śila) oraz do ego (atman). 

7.  Percepcja  lgnięcia  rodzi  stawanie  się (bhava). Jeżeli nie ma 
lgnięcia, osiąga się wyzwolenie od stawania się. 

8  -  9. Stawanie się istnieje [zawsze w związku z] pięcioma skandhami. Ze 
stawania  się powstają narodziny (jati). Z narodzin wynikają starość 
i  śmierć  (jaramarana),  cierpienie,  smutek,  żal i rozpacz. W ten 



sposób powstaje to proste cierpienie przywiązania do skandh. 

10.  Tak  właśnie  ignorant stwarza samskary, będące źródłem samsarycznego 
życia.  Ignorant  jest  więc sprawcą, podczas gdy mędrzec, który postrzega 
prawdę, nie stwarza [samskar]. 

11.  Wraz  z zanikiem niewiedzy, zanikają również samskary. Jednak ustanie 
niewiedzy   zależy   od  mądrości  praktykowania  [zaniku  dwunastu  ogniw 
współzależnego powstawania]. 

12.  Jeżeli  zaniknie  którekolwiek  z  rozmaitych  ogniw  przyczynowości, 
wówczas  żadne  z nich nie powstanie. W ten sposób cała ta masa cierpienia 
związana ze skandhami zostanie całkowicie zniszczona. 

Rozdział XXVII 
ANALIZA [DOGMATYCZNYCH] POGLĄDÓW 

1.  Bez  względu  na  to  czy istniałem w przeszłości czy też nie, czy ten 
świat  jest  trwały  [czy  nie], itp., wszystkie te [pytania] są oparte na 
poglądach dotyczących uprzedniego stanu rzeczy. 

2.  Bez  względu na to czy będę istniał w przyszłości czy też nie, lub czy 
[świat  ma]  granice  [czy nie], itp., wszystkie te [pytania] są oparte na 
poglądach dotyczących mającego nastąpić stanu rzeczy. 

3.  Niemożliwe  jest,  by  [w kategoryczny sposób] dowieść, że istniałem w 
przeszłości,   ponieważ   przypadek   poprzedniej   egzystencji  nie  jest 
przypadkiem obecnego istnienia. 

4.  Jakiego  więc  rodzaju  indywidualne  ego  jest oddzielne od lgnięcia, 
[zakładając  że]  to samo indywidualne ego, [które istniało w poprzednim], 
istnieje  [też  w  obecnym stanie], mimo iż jego lgnięcie posiada odmienny 
charakter? 

5.  Jeżeli  indywidualne  ego  nie  może  istnieć  oddzielnie od lgnięcia, 
wówczas  samo  w sobie lgnięcie byłoby indywidualnym ego. Jednak zgodnie z 
tym co twierdzisz, nie powinno być żadnego indywidualnego ego. 

6.  I znowu, indywidualne ego nie jest tożsame z lgnięciem, ponieważ [oba] 
powstają  i  giną.  Jak  więc  lgnięcie  może zostać utożsamione z tym kto 
lgnie? [Czyli: jak ego może być posiadaczem posiadanego?] 

7.  Niemożliwe  jest  z  kolei  [istnienie]  indywidualnego ego różnego od 
lgnięcia.  Gdyby  były one odmienne, to wówczas z pewnością możliwe byłoby 
też indywidualne ego bez lgnięcia do percepcji. Tak jednak nie jest. 

8.  W  konsekwencji,  indywidualne  ego nie może być tożsame, ani różne od 
percepcyjnego    lgnięcia.    Nie    można   też   potwierdzić   istnienia 
niepercepcyjnego lgnięcia lub nieistnienia indywidualnego ego. 

9. Niemożliwe jest, by [w kategoryczny sposób] dowieść, że nie istniałem w 



przeszłości,  ponieważ  obecna  egzystencja  nie  jest  różna  od  tego co 
stanowiło przypadek poprzedniej egzystencji. 

10.  Gdyby  obecna  egzystencja  była  różna [od poprzedniej egzystencji], 
wtedy,  oczywiście,  istniałaby  niezależnie,  nie  będąc  z nią związana. 
[Poprzednia  egzystencja] istniałaby więc nadal, albo [obecna egzystencja] 
powstałaby i trwała bez końca. 

11.  Gdyby to było możliwe, wówczas wynikałyby z tego takie błędne pojęcia 
jak: przerwanie ciągłości, zniszczenie działań, działania wykonywane przez 
jedną osobę, ale doświadczane przez inną, itd. 

12.  Nie jest również i tak, że obecna egzystencja powstała bez uprzedniej 
egzystencji,   ponieważ   skutkiem  takiego  rozumowania  musi  być  błąd. 
Oznaczałoby  to,  że indywidualne ego nie posiadałoby twórczej natury albo 
przyczyny. 

13.   W  konsekwencji  niemożliwe  są  wszystkie  [fałszywe]  poglądy:  że 
istniałem  [w  poprzednim  stanie], że nie istniałem, że zarówno istniałem 
jak i nie istniałem, oraz że ani istniałem ani nie istniałem. 

14.  Poglądy, które mówią, że będę lub nie będę istniał w przyszłym stanie 
istnienia,  są  analogiczne  jak  te,  które były rozpatrywane w związku z 
poprzednim stanem istnienia. 

15.  Jeżeli  istota  niebiańska  [bóg]  jest człowiekiem, wówczas istnieje 
zmienność.  Wówczas  niebiańska  istota  nie  narodzi  się,  a, co więcej, 
niezmienna [wieczna] istota nie powstanie. 

16.  Jeżeli  człowiek  jest  różny  od niebiańskiej istoty, wówczas nie ma 
zmienności, a jeśli tak jest, wtedy ciągłość [istot] jest niemożliwa. 

17.  Jeżeli  jedna część [istoty] jest niebiańska, a druga ludzka, wówczas 
istniałaby zarazem zmienność jak i jej brak. To jednak jest niemożliwe. 

18.  Jeżeli  istnieje  zarówno  zmienność  jak  i  jej  brak,  wówczas bez 
wątpienia  można  udowodnić  istnienie czegoś, co nie jest ani zmienne ani 
niezmienne. 

19.  Jeżeli  każda istota pochodzi skądś i ponownie odchodzi [lub powraca] 
dokądś,  wówczas  samsara  w  istocie nie posiada początku. Tak jednak nie 
jest.

20. Jeżeli nie ma niczego niezmiennego, to jak może istnieć coś zmiennego, 
coś  zarówno  zmiennego  jak  i  niezmiennego,  oraz coś ani zmiennego ani 
niezmiennego? 

21.  Jeżeli  świat może znaleźć kres, to w jaki sposób może zaistnieć inny 
świat?  Z  drugiej strony, jeżeli świat nie posiada kresu, to w jaki 
sposób może zaistnieć inny świat? 

22.  Skoro  ciągłość skandh [z jednej chwili do następnej] funkcjonuje jak 



płomyk  lampy,  to  niemożliwe jest utrzymywanie poglądu, że posiadają one 
kres bądź nie posiadają kresu. 

23.  Jeżeli jakaś skandha została zniszczona w poprzednim stanie, a obecna 
skandha  nie  powstała  w  sposób  współzależny wobec poprzedniej, wówczas 
świat mógłby znaleźć kres. 

24.  Jeżeli  jakaś  skandha  nie została zniszczona w poprzednim stanie, a 
obecna  skandha  nie  powstała  w  sposób  współzależny wobec poprzedniej, 
wówczas świat powinien być wieczny. 

25.  Jeżeli  jedna  część [świata] byłaby skończona, a druga nieskończona, 
wówczas  świat  byłby zarówno skończony jak i nieskończony. To jednak jest 
niemożliwe. 

26. W jaki sposób jedna część [jedna skandha] kogoś kto postrzega, mogłaby 
zostać  zniszczona,  a  druga  pozostać  niezniszczona? Taka sytuacja jest 
jednak niemożliwa. 

27.  A  jak  jedna  część  percepcji  mogłaby  zostać  zniszczona, a druga 
pozostać niezniszczona? Taka sytuacja jest jednak również niemożliwa. 

28.   Jeżeli   można by   udowodnić  równoczesne  istnienie  skończonego  i 
nieskończonego,  wówczas  bez  wątpienia  możnaby  też udowodnić istnienie 
czegoś co nie jest ani skończone ani nieskończone. 

29.  Ponieważ  wszystko  co  istnieje, posiada naturę śunjaty, to gdzie, w 
czyim   umyśle   i   jak   tego   rodzaju   [fałszywe]  poglądy  dotyczące 
niezmienności, mogą w ogóle powstać? 

30.   Z  szacunkiem  skłaniam  się  przed  przed  Gautamą  [Buddą],  który 
posiadając  współczucie,  nauczał  prawdziwej  Dharmy  w  celu zniszczenia 
wszystkich [fałszywych] poglądów.

ODPARCIE ARGUMENTÓW 
(Vigrahavyavartani) 

["Główny  spór  w  tej  {zawartej  w  poniższym  tekście} debacie, stanowi 
podstawę  dla  znalezienia  przekonywującego  argumentu  na  rzecz  prawdy 
ostatecznej.  Oponenci  Nagardżuny  utrzymują,  że  aby  odrzucenie  przez 
Nagardżunę  koncepcji  własnej  natury  posiadało  jakąkolwiek  siłę, musi 
przyjąć,  że  twierdzenie o jej nieistnieniu posiada własną rzeczywistość, 
która  wspiera  coś  różnego  od  niej. Wydaje się, że argumenty oponentów 
koncentrują  się  wokół dwóch zagadnień: 1) Nagardżuna nie może ograniczyć 
się  do  wykazania  śunjaty  wszystkiego, nie zakładając istnienia własnej 
natury  (wersy  1-4  i  17-20),  oraz  2)  obrony  własnej  natury poprzez 
odwołanie  się do akceptowanych środków poznania: bezpośredniej percepcji, 
religijnego autorytetu, wnioskowania i analogii (5-16). 
Odpowiadając,  Nagardżuna  wykazuje, że w celu odparcia argumentów innych, 
które nie posiadają własnej natury, nie potrzebuje zakładać własnej natury 
swych  stwierdzeń  (21-28).  Jego  własne  argumenty  są  równie puste jak 



wszystkie  pozostałe; musi się jednak zaangażować w to ćwiczenie, ponieważ 
zmusza  go  do tego konieczność. Poddając krytyce bronioną przez oponentów 
własną  naturę, Nagardżuna kładzie nacisk na to, że słowa czy stwierdzenia 
nie  posiadają odrębnego, realnego istnienia (57-58, 64-69). Utrzymuje, że 
z punktu widzenia śunjaty prawda nie opiera się na słuszności słowa, które 
- jak się zakłada - wyraża rzeczywistość, ale, ściśle rzecz biorąc, chodzi 
o  to,  że nie sposób znaleźć oparcia w niczym, ponieważ śunjata rozprasza 
wszelkie  słowa  czy  stwierdzenia, które domagają się takiej słuszności". 
(F. Streng, s. 221)]

Część Pierwsza 
ARGUMENTY OPONENTÓW 

1.  Jeżeli  własna  natura  nie  istnieje nigdzie w żadnym bycie, to twoje 
stwierdzenie,  które  [samo] nie posiada własnej natury, nie jest w stanie 
odrzucić własnej natury. 

2.  Jeżeli  jednak  to  stwierdzenie  posiada własną naturę, wówczas twoja 
wstępna  teza  [mówiąca, że wszystkie rzeczy są śunjatą], zostaje odparta. 
Zawiera się w tym pewna logiczna niespójność i dlatego powinieneś wyjaśnić 
przyczyny  różnicy  [pomiędzy  zasadą  słuszności  w  twoim twierdzeniu, a 
twierdzeniami innych]. 

3.  Gdyby  twoja  opinia  była taka, że [twoje stwierdzenie] jest jak "nie 
wydawaj  dźwięku",  byłoby  to niemożliwe, ponieważ w tym wypadku [obecny] 
dźwięk   stanowiłby   przeszkodę   dla   zaistnienia   tego   [dźwięku   w 
przyszłości].  Czyli,  że  "Nagardżuna  nie  może  poprzeć własnej tezy 
przykładem  dźwięku,  ponieważ oznaczałoby to akceptację czegoś realnego". 
(Wszystkie  cytaty  są  autorstwa Chr. Lindtnera i pochodzą z jego książki 
Master of Wisdom, s. 270-2.) 

4.  Jeżeli [twoje stwierdzenie] brzmiałoby: "to przeczy zaprzeczeniu", nie 
będzie  to prawdą. W ten sposób twoja teza, jeśli chodzi o wyróżniającą ją 
- nie moją - cechę charakterystyczną, jest błędna. "Nagardżuna nie może 
odrzucić  odrzucenia  przez  oponenta  jego  tezy,  ponieważ według samego 
Nagardżuny wszystko - a więc i teza Nagardżuny - może zostać zanegowane". 

5.  Jeżeli  odrzucasz istniejące byty, widziane w bezpośredniej percepcji, 
wówczas  ta  bezpośrednia  percepcja,  z  pomocą  której się je dostrzega, 
również nie istnieje. 

6. Wskutek [odrzucenia] bezpośredniej percepcji, neguje się też konkluzję, 
[autorytet]  Pism  i  analogię,  jak również argumenty, poparte konkluzją, 
Pismami  oraz  przykładem.  "Zanim  Nagardżuna zacznie odrzucać rzeczy, 
musi  zaakceptować  (jakieś)  autorytety  (pramana),  dzięki  którym 
nabywa swą wiedzę, przez co popada w sprzeczność". 

7.  Ci,  którzy  znają sposoby istnienia dharm wiedzą, [że istnieje] dobra 
własna natura dobrych dharm. Zastosowanie innych jest takie samo. 

8.  W  tych  [dharmach]  wymienionych  jako  wyzwalające sposoby istnienia 
dharm, znajduje się własna natura wyzwolenia. W podobny sposób istnieje to 



co  jest niewyzwalające, itd. "Punkt widzenia Nagardżuny sprzeciwia się 
również   autorytatywnym   nauczycielom   Abhidharmy.  Dlatego  Nagardżuna 
znajduje się w konflikcie z autorytetem Pism (agama". 

9. A jeżeli nie byłoby własnej natury dharm, wówczas byłaby to "nie własna 
natura". W takim wypadku nie istniałaby nazwa, ponieważ z pewnością nie ma 
niczego, co nie posiadałoby substancji, [do której się ona odnosi]. 

10.  Jeżeli  [dowodzi  się, że] to co posiada własną naturę istnieje, lecz 
własna  natura  dharm  nie istnieje, to należy wyjaśnić, co to jest własna 
natura  bez  dharm.  "Brak  własnej  natury  musi się odnosić do czegoś 
przejawionego.  W  przeciwym razie, własna natura musiałaby być całkowicie 
transcendentalna!"

11. Ponieważ neguje się coś co istnieje, jak [w stwierdzeniu:] "w domu nie 
ma  dzbana",  wówczas  twoje zaprzeczenie musi być negacją własnej natury, 
która istnieje. 

12.  Albo też: jeśli ta własna natura nie istnieje, to czemu jej przeczysz 
tym  stwierdzeniem?  Odrzucenia czegoś, co nie istnieje, można z pewnością 
dokonać  bez  słów! "Każda negacja zakłada uznanie rzeczywistości tego, 
czemu  się  przeczy.  W przeciwnym razie (czyli gdyby można było zanegować 
coś  nierzeczywistego),  negacja ugruntowywałaby się sama, w nieskończonym 
następstwie".

13.  Tak  jak  dzieci  z  powodu  niewłaściwej percepcji nie dostrzegają w 
mirażu  wody, tak i ty w błędny sposób chwytasz się nieistniejącego bytu i 
odrzucasz jego istnienie. 

14.  Jeżeli  tak  jest,  wówczas  istnieje  postrzegający, akt percepcji i 
obiekt  percepcji,  jak  również  zaprzeczenie, ten kto zaprzecza, oraz to 
czemu się zaprzecza; cała szóstka na raz. 

15.  Jeśli  jednak  postrzegający,  akt  percepcji  i obiekt percepcji nie 
istnieją,   to   czy  wówczas  nie  jest  prawdą,  że  nie  istnieją  też: 
zaprzeczenie, ten kto zaprzecza, oraz to czemu się zaprzecza? 

16.  Jeżeli  zaprzeczenie, ten kto zaprzecza, oraz to czemu się zaprzecza, 
nie  istnieją, wówczas stanowi to dowód na istnienie wszystkich bytów, jak 
również  ich  własnej  natury,  [ponieważ  wyeliminowałeś zaprzeczenie ich 
istnienia]. 

17.  Brak  własnej natury implikuje brak dowodu na istnienie jakiejkolwiek 
podstawy  [wiedzy];  w  czym  możesz  więc  szukać oparcia? Nie uda ci się 
udowodnić   istnienia   żadnej   tezy,  jeżeli  nie  znajdziesz  dla  niej 
uzasadnienia. 

18.  Jeżeli  dowód  odrzucenia  przez  ciebie  własnej  natury nie stanowi 
rezultatu  poznania,  wówczas  moja  afirmacja  istnienia  własnej  natury 
zostaje   udowodniona  bez  uzasadnienia.  "I  znowu:  tezy  Nagardżuny 
mówiącej,  że  wszystkie  rzeczy  są  puste, nie można rozumowo udowodnić, 
kontynuuje,  a  dzieje  się  tak  za  sprawą  braku  własnej  natury;  sam 



Nagardżuna twierdzi, że nie ma własnej natury, którą należałoby zanegować. 
Jest  to  oczywiście  powód,  dla  którego  własne  twierdzenia  muszą być 
popierane,  w  przeciwnym  bowiem  razie równie dobrze można by utrzymywać 
przeciwny punkt widzenia.

19. Jeżeli utrzymujesz, że "prawdziwe istnienie podstawy polega na tym, że 
jest  ono  bytem nie posiadającym własnej natury", jest to nieuzasadnione, 
ponieważ  żaden  istniejący  w  świecie  byt  nie  jest pozbawiony własnej 
natury. 

20.  Kiedy mówi się, że odrzucenie poprzedza to co zostaje odrzucone, jest 
to nieuzasadnione. [Odrzucenie] jest nieusprawiedliwione ani w tej chwili, 
ani później. Dlatego własna natura jest rzeczywista. 

Część Druga 
ODPOWIEDŹ NAGARDŻUNY NA ARGUMNETY OPONENTÓW 

21.  Jeżeli  moja  teza  nie odnosi się do całości przyczyn i warunków lub 
oddzielnie do nich, czyż z faktu, że istniejące byty nie posiadają własnej 
natury, nie wynika [istnienie] śunjaty? 

22.  Śunjata  to  fakt  posiadania  przez byty uwarunkowanej natury. To co 
posiada uwarunkowaną naturę, nie posiada własnej, samoistnej natury. 

23.  Tak jak stworzony z pomocą magii fantom nie może zaprzeczać istnieniu 
fantoma  stworzonego  przez  własną  magię,  tak  samo  rzecz  ma się z tą 
negacją. 

24.  To [dotyczące śunjaty] oświadczenie nie posiada własnej natury; stąd, 
nie  sposób odrzucić mojego twierdzenia. Nie ma tu niekonsekwencji, [przez 
co] nie trzeba wyjaśniać przyczyny różnic.

25.  [Odnośnie]  podanego  przez  ciebie przykładu: "nie wydawaj dźwięku", 
[stwierdzam],  że  jest  on  niestosowny,  ponieważ  dźwięk może zanegować 
dźwięk. Nie przypomina to [odrzucenia przeze mnie własnej natury]. 

26.  [Jest  tak  dlatego] ponieważ jeżeli to co nie posiada własnej natury 
zapobiegałoby  temu  co  nie  posiada  własnej  natury,  wówczas to co nie 
posiada  własnej  natury  zanikłoby,  a istnienie własnej natury zostałoby 
udowodnione. 

27  -  28.  Albo:  tak  jak fantom może zniszczyć błędną percepcję fantomu 
kobiety, według której "to jest kobieta", tak samo jest to prawdą w naszym 
przypadku.  Lub  też  podstawy  [dowodu] są tym, co ma zostać udowodnione; 
dźwięk z pewnością nie istnieje jako coś rzeczywistego. [Jest tak dlatego] 
ponieważ  mówiąc,  zarazem  akceptujemy  w  praktycznych  celach codzienny 
świat. 

29.   Jeżeli  chciałbym  wystąpić  z  jakimkolwiek  twierdzeniem,  wówczas 
popełniłbym  logiczny  błąd.  Ale  nie  występuję  z  żadnym twierdzeniem; 
dlatego nie popełniam błędu. 



30.   Jeżeli  jest  coś,  co  można  ujrzeć  z  pomocą  środków  percepcji 
bezpośredniej,  itd.,  można  to  potwierdzić  lub  temu  zaprzeczyć. Moje 
[zaprzeczenie] jest nie-percepcją nie-rzeczy. 

31. A jeżeli dla was każdy badany obiekt posiada własne źródło [poznania], 
powiedzcie, jaki jest z kolei dowód na istnienie tych źródeł. 

32.  Jeżeli  inne  źródła  [poznania]  dostarczyłyby dowodu [na istnienie] 
jakiegoś  źródła,  wówczas  istniałby nieskończony regres. W takim wypadku 
nie można by udowodnić początku, środka, ani końca [czegokolwiek]. 

33.  Jeżeli  natomiast  istniałby dowód [na istnienie] tych [obiektów] bez 
źródeł,   wówczas  twój  argument  zostaje  odparty.  Zawiera  się  w  tym 
[logiczna]   niekonsekwencja  i  powinniście  wyjaśnić  przyczyny  różnicy 
[pomiędzy   zasadą  słusznością  w  waszym  twierdzeniu,  a  twierdzeniami 
innych]. 

34.  Do  pogodzenia trudności nie [dochodzi w zdaniu:] "Ogień oświetla sam 
siebie".  Z tym z pewnością nie jest tak jak z nie przejawionym zjawiskiem 
wazonu w ciemności. 

35. A jeżeli - zgodnie z waszym stwierdzeniem - ogień oświetla sam siebie, 
czy wówczas nie byłby to ogień, który oświetla sam siebie i coś innego? 

36.  Jeżeli  - tak jak twierdzicie - ogień mógłby oświetlić zarówno siebie 
jak i coś odeń różnego, czy wówczas ciemność - tak jak ogień - nie mogłaby 
zaciemnić siebie i czegoś innego? 

37.  Ciemność  nie  istnieje w poświacie ognia, a jeśli poświata pozostaje 
winnym,  indywidualnym  ego,  jak  może  wytworzyć  światło?  Światło jest 
zaprawdę śmiercią ciemności. 

38.  [Jeżeli  mówicie:]  "Ogień  oświetla,  jeżeli  został wytworzony", to 
oświadczenie to nie jest prawdziwe, ponieważ ogień po powstaniu nie dotyka 
ciemności. 

39.  I teraz, jeśli ta poświata mogłaby raz za razem niszczyć ciemność bez 
dotykania  jej,  wówczas  ulokowana  tutaj  [poświata]  mogłaby  zniszczyć 
ciemność "w każdym zakątku" świata. 

40. Jeżeli [istnienie] waszych źródeł [poznania] można udowodnić za sprawą 
własnej  mocy,  wówczas  według was można to również uczynić bez związku z 
tym, co ma zostać udowodnione. 

41.  Jeżeli  -  według  was  -  [istnienie]  źródeł  [poznania]  może  być 
udowodnione bez związku z tym, co ma zostać udowodnione, wówczas te źródła 
nie udowadniają niczego. 

42.  Albo  też,  jeżeli  [mówicie:]  jaki  błąd  znajduje  się w myśleniu: 
Związek  tych  [źródeł poznania z ich obiektami już] został udowodniony? 
[Odpowiedź  brzmi:] Byłoby to udowodnienie tego, co udowodnione. To co nie 



jest udowodnione, zaprawdę nie jest związane z czymś innym. 

43.  Albo  też:  jeżeli  [istnienie]  źródeł  [poznania]  w każdym wypadku 
zostało  udowodnione  w relacji do tego, co ma być udowodnione, wówczas to 
co ma być udowodnione, zostaje udowodnione bez odwołania się do źródeł. 

44.  A jeżeli to co ma być udowodnione, zostaje udowodnione bez związku ze 
źródłami  [poznania], wówczas waszym [celem] jest udowodnienie [istnienia] 
źródeł,   skoro   cel,  dla  którego  te  [źródła]  istniały,  już  został 
udowodniony! 

45. Albo też: jeżeli [istnienie] źródeł [poznania] zostało udowodnione dla 
was  w  relacji  do  tego  co ma być udowodnione, wówczas dla was istnieje 
wymiana pomiędzy źródłami, a tym co ma być udowodnione. 

46.  Albo  też: jeżeli dla was istnieją udowodnione źródła [poznania], gdy 
istnieje  dowód  na  to  co  ma  być  udowodnione,  i  jeśli  to co ma być 
udowodnione,  istnieje  wtedy  gdy  [istnienia]  źródła  jest udowodnione, 
wówczas dla was nie ma dowodu na istnienie żadnego z nich. 

47.  Jeżeli  te  byty,  które mają zostać udowodnione, zostały udowodnione 
dzięki tym źródłom [poznania], to jak te rzeczy, które zostały udowodnione 
przez to co ma być udowodnione, w ogóle mogą [cokolwiek] udowodnić?  

48.  A  jeśli [istnienie] tych źródeł [poznania] zostaje udowodnione przez 
to  co ma być udowodnione i przez byty, których [istnienie] udowodniają te 
źródła, to w jaki sposób mogą one udowodnić [cokolwiek]?  

49  - 50. Jeżeli syn został spłodzony przez ojca i jeżeli ten sam [ojciec] 
został  spłodzony  przez  tego  samego syna, to powiedzcie mi, kto w takim 
razie kogo spłodził? Powiedzcie mi! Który z tych dwóch jest ojcem, a który 
synem,  skoro  obaj  posiadają  charakterystyki  "ojca"  i "syna"? W takim 
wypadku pojawia się wątpliwość. 

51.  Dowód [na istnienie] źródeł [poznania] nie zostaje [uznany] sam przez 
siebie,  przez  coś  innego,  ani  też  przez wzajemne [istnienie dowodu i 
źródeł  poznania].  Nie istnieje za sprawą tego co ma być udowodnione, ani 
też z niczego w ogóle. 

52.  Jeżeli  ci,  którzy  znają  sposoby  przejawiania się dharm mówią, że 
istnieje dobra własna natura dobrych dharm, to ta [własna natura] musi być 
wyrażona w uderzającym przeciwieństwie do czegoś innego. 

53.  Jeżeli  jakaś  dobra  własna  natura  powstałaby w relacji do [czegoś 
innego],  to  ta  własna natura dobrych dharm jest "inną naturą". Jak więc 
wówczas może istnieć [ta własna natura]? 

54 - 55. Albo: jeżeli istnieje własna natura dobrych dharm, która nie jest 
związana z niczym innym, to wówczas nie byłoby stanu duchowej drogi życia. 
Nie  byłoby  wad  ani  zalet,  a  codzienne działania w świecie nie byłyby 
możliwe. Posiadające własną naturę byty byłyby wieczne, ponieważ to co nie 
ma przyczyny, jest wieczne. 



56. [W waszych poglądach na] złe, "wyzwalane" i nieokreślone [dharmy] tkwi 
błąd.  Dlatego  wszystkie  złożone  wytwory (samskrta) istnieją jako 
elementy niezłożone (asamskrta). 

57. Moglibyście odrzucić kogoś kto chciałby prawdziwie istniejącemu bytowi 
narzucić prawdziwie istniejącą nazwę; my jednak nie nadajemy nazw. "Dla 
Nagardżuny  nie tylko obiekt, do którego odnosi się dana nazwa, ale i sama 
nazwa, nie posiadają własnej natury".

58.  A to [stwierdzenie]: "Nazwa jest nierzeczywista" - czy odnosi się ono 
do  rzeczywistego  czy  nierzeczywistego  bytu?  W obu przypadkach - gdyby 
[nazwa]  była  rzeczywistym  lub nierzeczywistym bytem - wasze twierdzenie 
zostałoby odparte. 

59.  Poprzednio  wykazano  śunjatę wszystkich istniejących bytów, stąd ten 
atak kieruje się przeciw temu, co nie jest moją tezą. 

60.  [Mówi  się]  też:  "Własna  natura istnieje, ale nie istnieje [własna 
natura]  dharm".  Jest  to  wątpliwe; "Nagardżuna oczywiście nie uznaje 
transcendentalnej   formy   własnej   natury".   jednak   tego  co  [sam] 
powiedziałem, nie da się zakwestionować. 

61.  Czy  jeśli negujecie [istnienie] czegoś rzeczywistego, nie stanowi to 
dowodu  na  istnienie  śunjaty?  Wtedy  powinniście zanegować brak własnej 
natury  rzeczy.  "Jeżeli  oponent sądzi, że negacja musi zawsze negować 
coś  realnego,  to w oczywisty sposób akceptuje śunjatę lub [wers 62] musi 
porzucić tę tezę".

62. Jeśli natomiast odrzucacie śunjatę, a nie ma śunjaty, to czyż sami nie 
twierdziliście,    że    "zaprzeczenie    dotyczące   [istnienia]   czegoś 
rzeczywistego", zostaje odrzucone? 

63.  Skoro  nic  czego  istnieniu  się  przeczy  nie  istnieje, ja sam nie 
odrzucam  niczego.  Dlatego  gdy  stwierdzacie,  że  zaprzeczam,  jest  to 
fałszywe  oskarżenie. 
 "Jeżeli  chodzi  o  Nagardżunę,  nie  próbuje on zanegować  niczego...  ale  po  prostu próbuje 
wykazać nieobecność własnej natury". 

64.  Jeżeli  chodzi  o  to  co  powiedziano odnośnie tego co nie istnieje: 
Odrzucenia czegoś co nie istnieje, można z pewnością dokonać bez słów, w 
takim wypadku twierdzenie to oznacza: "[Ten obiekt] nie istnieje"; [słowa] 
nie zniszczą tego [obiektu].

65.  Odnośnie  wielkiego  zarzutu  sformułowanego przez was na przykładzie 
mirażu,  usłyszycie teraz stwierdzenie, dzięki któremu ten przykład stałby 
się logicznie możliwy. 

66.  Jeżeli  zjawisko  [mirażu] jest "czymś co ma własną naturę", nie może 
zaistnieć  implikując  [inne  rzeczy],  lecz  jeśli  to  zjawisko istnieje 
implikując [inne rzeczy], czyż wówczas nie jest to śunjata? 



67.  Jeżeli  to  zjawisko  jest  czymś  co  ma  własną  naturą, to co może 
zanegować  to zjawisko? To zrozumienie [stosuje się] w pozostałych [pięciu 
czynnikach:   postrzegane,   postrzegający,   odrzucenie,  to  co  zostaje 
odrzucone, i ten kto odrzuca]; dlatego taka krytyka jest nieprawomocna. 

68.  Dzięki  temu  [argumentowi]  nieobecność przyczyny [istnienia własnej 
natury] zostaje odrzucona na podstawie podobieństwa [z poprzednim]; chodzi 
przykładowo  o  to,  co  już  powiedziano odnośnie wykluczenia przykładu z 
mirażem. 

69.  To  co  stanowi  przyczynę  trzech  czasów zostaje odrzucone z powodu 
podobieństwa  do  tego  [co  podano]  poprzednio. Negacja przyczyny trzech 
czasów  potwierdza  śunjatę.  "W  podobny  sposób,  to nie brak własnej 
natury  jest  logiczną  przyczyną,  którą należałoby zanegować na poparcie 
tezy  Nagardżuny.  Przeciwnie!  Ponieważ  nie  ma  żadnej  własnej natury, 
negacje Nagardżuny są zawsze słuszne".  70.  U  kogo  zwycięża  śunjata,  u tego zwyciężają 
wszystkie byty. U kogo  zwycięża  śunjata, u tego nic w ogóle nie zwycięża. 
"Wykazano zatem, że śunjata  pozostaje w zgodzie nie tylko z wymaganiami logiki, ale również z 
buddyjską praktyką".

USTANOWIENIE KONWENCJI 
(Sześć wersów z zaginionego tekstu) 
(Vyavaharasiddhi) 

(1.) Jedna sylaba nie jest mantrą; wiele sylab to również nie jest mantra. 
W  zależności  od  sylab, które [przez to] są niesubstancjalne, ta [mantra 
nie jest istniejąca] ani nieistniejąca. 

(2.)  W  podobny sposób żaden lek nie pojawia się poza swymi specyficznymi 
składnikami.  Pojawia  się  [tak  jak]  iluzoryczny słoń: nie jest [z nimi 
identyczny], ani nie jest [całkowicie] odrębny od nich. 

(3.)  Pojawia  się  w  [zgodzie] ze współzależnym powstawaniem! Kto mógłby 
twierdzić,  że  [mantra  czy  lek]  istnieją  lub nie istnieją? [W podobny 
sposób] świadomość wzroku powstaje w oparciu o [oko i formę].

(4.)   Wyemanowany  przez  siłę  karmy  i  namiętności  "przywłaszczyciel" 
powstaje  z  egzystencji.  W  podobny  sposób  powstaje  forma. Kto mógłby 
twierdzić, że istnieje albo nie istnieje?

(5.)  W  podobny  sposób  wszystkich  [dwanaście]  ogniw egzystencji to po 
prostu  konwencjonalne  nazwy.  Wszystkie  dharmy,  jak na przykład zanik, 
[Buddowie] omawiali [wyłącznie] w określonym celu. 

(6.)  Tak  jak  mantra  nie  jest  mantrą,  a lek nie jest lekiem, tak też 
[wszystkie  zjawiska]  określa  się jako współzależne. Nie można uznać, że 
którykolwiek  z  tych  dwóch  [czyli przyczyna i skutek, istnieje w sposób 
niezależny]. 
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