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1. Wstęp

  

Pisząc o Buddyźmie można by zacząć od słów: „Dawno, dawno temu, za górami i za lasami…
.” Wynika to z tego, że o ile w innych religiach wskazanie daty urodzenia prekursorów danego
wyznania [1]  jest łatwe, to jeżeli chodzi o Siddhartha Gautamę (założyciela religii buddyjskiej) w
ciąż stanowi to problem. Wynika to z tego, że w tradycji hinduskiej wielkim postaciom
przypisywano odległe daty, ponieważ uważano, że dodaje to im autorytetu i wielkości
[2]
. 
Dla buddystów daty nie mogą być ważne, ponieważ jak w dalszej części tej pracy się dowiemy,
Budda - jak inne istoty ludzkie – był wiecznym wędrowcem. Przechodził z wcielenia w wcielenie
(tzw. koła narodzin), przyjmując różne postacie, w tym nawet zwierzęce. Ma to sens etyczny, bo
jeśli był zwierzęciem to powinien dobrze traktować zwierzęta. Jeżeli przebywał kiedyś w niebie
to odrodził się zrzekając się swojego błogostanu, żeby ulżyć naszym znojom
[3]
. Kiedy mówimy o „historycznym” Buddzie, musimy pamiętać, że fakty mieszają się z
legendami. Stanowi to duchową inspirację dla wyznawców tej religii. 

  

2. Budda

  

Tytuł „budda” znaczy „przebudzony” i jest on nadawany tym, którzy wykroczyli poza cierpienie i
osiągnęli najwyższy poziom oświecenia, a następnie nauczają innych tego co, sami już
urzeczywistnili. Terminem budda określa się zatem wiele takich istot, jednak słowo „Budda”
pisane z dużej litery zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla historycznego Buddy, założyciela
buddyjskiej tradycji.

  

2.1. Poczęcie i narodziny Buddy

  

Według przekazów Siddhartha [4]  Gautama (zwanym też Siakamuni) urodził się 563 p. n.e. [5]
w Lumbini, leżącym obecnie na granicy między Nepalem i Indiami. Dla buddystów życie Buddy
Siakjamuniego nie zaczyna się w momencie narodzin, ale w momencie, gdy bodshisatwa
[6]
zstępuje z nieba Tuszita na ziemię. 
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Po zimnej porze roku wraz z orszakiem gwiazd Wisiakha nastał miesiąc maj. Zastąpiła wiosna,
najpiękniejsza z pór roku. Zimno, upał, kurz, ciemność przeminęły, a miękka trawa pokrył
ziemię. I wtedy przybył on na ziemię. Był to piętnasty dzień miesiąca, a księżyc znajdował się w
koniunkcji z gwiazdozbiorem Puszji. Bodhisattwa, w pełni świadomy i z jasnym umysłem, jako
młody biały słoń o sześciu kłach wszedł z prawej strony w ciało swojej matki, która właśnie
pościła. Jego głowa była purpurowa, zęby błyszczały mu złoto, a jego ciało, kończyny i organy
były doskonale wykształcone. W łonie matki leżał jednak zawsze po prawej stronie. Królowa
Maja 40-letnia kobieta zasnęła snem błogosławionej w swoim obozie i śniła: „Piękny słoń o
diamentowych stawach, połyskujący białością jak śnieg i srebro, wszedł, tańcząc w moje łono.
Kłów miał sześć, nogi piękne, trąbę powabną, a głowę różową. Nigdy wcześniej nie słyszałam i
nie widziałam czegoś takk pięknego ani nie wyczuwałam takiej woni. Było to uczucie cielesnego
szczęścia i jednoczesnego błogosławieństwa umysłu, jakbym osunęła się głęboko pod wodę” [
7]
. Legendy głoszą, że podczas ciąży Maja nie odczuwała żadnego bólu, a narodziny również
zostały opisane jako cudowne wydarzenie.

  

Królowa Maja znajdowała się wtedy w drodze do swoich rodziców. Dotarłszy do Lumbii
wysiadła z powozu i przechadzała się otoczona ziemskimi i niebiańskimi niewiastami od drzewa
do drzewa. Dotarła wreszcie do wielkiego fikusa, który się wyróżniał wśród drzew ogrodu, z
pięknie ukształtowanymi gałęziami, równomiernie rozmieszczonymi liśćmi. Pokrywały go
różnorakie ziemskie i niebiańskie kwiaty. I pochyliło się przed majestatem Bodhisattwa, i
pozdrowiło ją. Królowa Maja wyciągnęła swą dłoń tak szybko, że mogło się wydawać, iż piorun
przeciął powietrze, złapała gałązkę i stała wpatrzona w niebo pełna wdzięku. Wtedy to
Bodhisattwa, już w łonie matki mający cudowną moc wyszedł z jej prawego boku. Był w pełni
świadomy i pozbawiony śladów matczynego łona [8] . Królowa Maja wkrótce po tym zmarła, a
chłopcem zajęła się jej siostra, Prajapati. 

  

2.2. Życie Buddy

  

Jak mówią przekazy, pewien mędrzec przepowiedział, iż Gautama zostanie albo władcą świata,
albo wielkim nauczycielem religii. Miało się to stać, gdy chłopiec pozna znaki świadczące o
utrapieniach ludzkiego życia. Ojciec Gautamy, Saddhodhana, próbował odciągnąć syna od
religii, roztaczając przed nim uroki rozkosznych ogrodów okalających dom [9] . Obraz takiego
zamknięcia to metafora stanu umysłu pogrążonego w złudzeniach. Podobnie ojciec staje się
symbolem autorytetu, który nie pozwala się dziecku samodzielnie rozwijać, zgodnie z jego
własnymi pragnieniami i potrzebami. Oto pierwsze przeszkody na drodze do wewnętrznego
wyzwolenia. 
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W wieku 16 lat ożenił się z Jasodharą, córką sąsiedniego wodza. Miał z nią syna imieniem
Rahula [10] . Jednak ciągle pozostawał w zamknięciu pilnowany przez strażników. 

  

Dopiero w wieku ok. 29 lat bogowie wysyłają do niego swojego namiestnika, który przyjmuje
postać zgrzybiałego starca. Kiedy książę przebywał na spacerze, posłaniec zakradł się do
ogrodu, i tak Siakamuni poznaje pierwszy znak ludzkiej niedoli - starość. Później spotyka on
kolejnych wysłanników, którzy objawiają się mu jako: ciężko chory człowiek i kondukt
pogrzebowy. Symbole choroby i śmierci. Niedługo potem Siddhartha otrzymuje czwarty znak –
pogrążonego w zadumie ascetę. Zafascynowany tym co zobaczył, zgolił brodę i włosy, włożył
żółte szaty ascety i opuścił swoją rodzinę, rozpoczynając życie wędrowca. Proroctwo się
wypełniło. Wtedy też Siddhartha jest kuszony po raz pierwszy. Mara kusi, że jeśli nie wróci do
pałacu, nigdy nie będzie panem świata. Jednak wybór został dokonany, a droga do jego
osiągnięcia nie była prosta i krótka [11] .

  

Odwiedzał szkoły medytacji i wstrzemięźliwości, ale wiedza jaką tam zdobywał nie wykraczała
poza tajniki dyscypliny wewnętrznej i zawiłych traktatów filozoficznych. Przyłączył się więc do
grupy ascetów, którzy próbowali się wyrwać z koła wcieleń (samsara) drogą umartwień.
Osiągnął w tym mistrzostwo do takiego stopnia, że pewnego dnia zemdlał. Po odzyskaniu
przytomności zauważył, że nie zbliża go to do zbawienia. Zaczął znów przyjmować pokarm.
Usiadł pod figowcem [12] , aby medytować. Tej nocy doznał oświecenia. Odkrył przyczynę
cierpienia, istotę nietrwałości i potrzebę oczyszczenia serca. Stał się Buddą, czyli Oświeconym. 

  

Kiedy wracał do swoich towarzyszy mówili: „Oto nadchodzi asceta Gautama, który złamał
zasady [swej ascezy], najadł się do syta, zaniedbał porzucenie [wszystkiego co światowe]. Nie
należy powstawać przed nim i ofiarowywać mu religijnych szat oraz miski” [13] . 

  

Mimo tego zbliżyli się do niego zaciekawieni przemianą jaka w nim zaszła. Emanował
mądrością i spokojem. Wtedy Siddhartha wygłosił pierwszą naukę zawartą w Sutrze Obrotu
Kołem Dharmy .
Po wysłuchaniu nauki pięciu ascetów poprosiło, aby Budda przyjął ich na swoich uczniów. Mówi
się, że tak powstała sangha – zakon buddyjskich mnichów i mniszek. 

  

Następne 45 lat swego życia Budda spędził na nauczaniu innych dochodzenia do
samopoznania. W pierwszym kazaniu wygłoszonym w Sarnath wyłożył „cztery szlachetne
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prawdy” swojej nauki oraz „osiem zasad szlachetnego postępowania”. Potem podróżował
jeszcze po Indiach północnych, nauczając i zachęcając do życia, które zapewni całkowity
wewnętrzny spokój, czyli nirwanę [14] .

  

2.3. Śmierć Buddy

  

Źródła podają, że podróżował do osiemdziesiątego roku życia, kiedy to zdecydował, że jego
cele zostały wypełnione i czas już porzucić ziemską egzystencję. Nazywa się to „ostateczną
nirwaną” [15] . Zmarł spokojnie, prosząc swych uczniów, by po nim nie płakali, by zaufali
Dharmie. Zapytany przed śmiercią o to, jak odróżnić słowo Buddy od innych nauk, które będą
mu przypisywane odpowiedział: „Cokolwiek jest dobrze powiedziane jest słowem Buddy”.
Można to rozumieć, że jeśli dana nauka wiedzie do pozytywnych działań i do zmniejszenia
cierpienia, to może być przyjęta i praktykowana bez względu na to, kto ją pierwotnie głosił.
[16]

  

W miejscu spalenia zwłok Buddy wzniesiono stupę kryjącą jego prochy.

  

3. Doktryna buddyzmu

  

Religia wyznawana przez buddystów jest jedną z trzech wielkich religii świata. Budda, dharma
oraz sangha [17]  - to trzy schronienia (klejnoty) dla czcicieli Przebudzonego. 

  

3.1. Nauka

  

3.1.1. Pisma

  

Dhammapada (Ścieżka Prawdy) jest jednym z najważniejszych i najwcześniejszych tekstów
buddyjskich, zwłaszcza w jego odmianie palijskiej. Zostały w niej omówione główne twierdzenia
głoszone przez Buddę. Cytowane w tej antologii sutty pokazują, co stanowi warunek
osiągnięcia wyzwolenia. W tekstach palijskich można natrafić na dużą przepisów odnoszących
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się do mnichów, ponieważ uważają oni, że ideałem buddyzmu jest właśnie życie w klasztorach. 

  

Pradżniaparamitahridajasutra jest tekstem z kanonu sanskryckiego buddyzmu mahajany [18] ,
kierunku popularnego we wschodniej i środkowej Azji. Sutra ta przypisywana jest Buddzie.
Ostateczną, niewyrażalną rzeczywistością, zgodnie z ta sutrą, jest siunjata – pustka. Wszystkie
cechy jakościowe świata są złudzeniem. Cały otaczający świat ma charakter marzenia
sennego. Kiedy to odkryjemy, stajemy się buddami
[19]
. 

  

3.1.2. Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmioraka Ścieżka

  

Podczas nocy przebudzenia Budda poznał Cztery Szlachetne Prawdy: 

  

Pierwsza głosi, że u początku życia człowieka jest cierpienie. Najważniejsze spostrzeżenie
polega jednak na tym, że nasza indywidualność składa się ostatecznie z pięciu grup elementów
(skandh): 1. Cielesności (rupa), 2. Uczuć (wedana), 3. Przedstawień, postrzeżeń (samdżnia), 4.
Dyspozycji wolicjonalnych, popędów (sanskara), 5. Świadomości (widżniana) [20] . 

  

Drugą prawdą jest, że cierpienie ma swoje źródło – jest nim pragnienie, które staje się
przyczyną powtórnych narodzin.

  

Po trzecie: cierpienie może ustać, gdy opuści nas pożądanie rzeczy nietrwałych.

  

Po czwarte: Budda nauczał takiego stylu życia, który prowadzi do spokoju i wygaśnięcia
wszelkich pragnień. Ten całkowitego wewnętrznego spokoju nazywa się nirwaną. A można go
osiągnąć przestrzegając ośmiu zasad. 

  

Osiem zasad szlachetnego postępowania (tzw. ośmioraka ścieżka) nazywa się tak, ponieważ
dzieli się na: (1) właściwy pogląd lub wiarę – widzieć świat takim, jakim jest w istocie, (2)
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właściwą intencję – wywodzić z grzeczności i miłosierdzia, (3) właściwa mowa – nie kłamać i
nie plotkować, (4) właściwe działanie – nie krzywdzić istot żyjących, nie kraść, zachowywać
wstrzemięźliwość płciową, unikać alkoholi i narkotyków, (5) właściwy sposób życia – zarabiać
na utrzymanie rzetelnie i uczciwie nie krzywdząc innych, (6) właściwy wysiłek – widzieć na co
nas stać, i starać się o to, ile trzeba, (7) właściwą uważność – być wyczulonym na to co się
dzieje w tobie i wokół ciebie, (8) właściwe skupienie się – całkowicie oddaj się medytacji i
skrupulatnie spełniaj wszystko, czego się podejmiesz [21] . 

  

3.2. Sangha

  

Jest to wspólnota mnichów i mniszek, pewien rodzaj zakonu. Dyscyplina w nim panująca
wymagała ćwiczenia się w trzech podstawowych cnotach: (1) majtri – uczuciu przyjaźni do
wszystkich stworzeń, (2) ahinsie – nieszkodzeniu nikomu, (3) karunie – miłosierdziu.
Dodatkowo trenują się w technikach medytacyjnych. Po akcie przyjęcia do nowicjatu składane
są kolejne śluby. Mnisi i mniszki przestrzegają wielu surowych reguł i prowadzą skromne życie.
Posiadają tylko szaty i miseczki żebracze [22] . 

  

4. Rozprzestrzenianie się buddyzmu

  

Budda wysyłał swoich uczniów, by nauczali ludzi w ich własnych językach. Buddyzm ogarnął
całe Indie. Kupcy wędrujący jedwabnym szlakiem przenieśli go do Chin, a potem przez Koreę
do Japonii. W III w. n.e. cesarz Indii Asioka, który pod wpływem tej religii przemienił się z
okrutnego władcy w obrońcę pokoju, kazał wznosić stele buddyjskie. Wypisano na nich nauki
dobroci dla zwierząt i bratnich istot ludzkich. Odczytywali je ludziom specjalni kapłani dharmy.

  

Obecnie buddyzm dominuje na Sri Lance, Birmie, Laosie, Tajlandii, Kambodży, Nepalu,
Bhutanie, Tybecie, Mongolii, a także w Chinach, Korei, Japonii.

  

Istnieją trzy podstawowe kierunki buddyzmu: hinajana, mahajany i matrajana. Wymienia się też
inny odłam Theraveda, wyznawany w Sri Lance, Birmie i Tajlandii. Ich obrzędy są dość proste i
polegają wyłącznie na rozpamiętywaniu nauk Buddy.
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Mahajana (wielki wóz) – zgodnie z nim droga do zbawienia dostępna jest nie tylko dla mnichów,
ale i dla ludzi świeckich. Najważniejszą innowacją mahajany jest nauka o bodhisattwach. O ile
hinajana głosi, że celem buddysty jest indywidualne zbliżenie do oświecenia, to mahajana
wprowadziła pojęcie Bodhisattwa, a kto osiągnął ten stan, ma zapewnione zbawienie. Buddyści
tego odłamu mieszkają w Tybecie, Nepalu, w Chinach i Korei, w Japonii i w innych krajach.
Poszukują pomocy u istot oświeconych po to, by pomóc innym w osiągnięciu oświecenia. 

  

Buddyzm zen jest jedną z japońskich odmian buddyzmu. Do praktyk sprzyjających medytacji
zalicza się tu rozwiązywanie zagadek, kaligrafię, układanie kwiatów, sporządzanie i podawanie
herbaty, a także spacery. Członkowie zen-shu [23] , jak wszyscy buddyści, uważają, że w
każdej chwili życia należy być skupionym i rozważnym, nawet wtedy, kiedy wykonujemy takie
pospolite czynności jak mycie zębów. Zen propaguje stosowanie w życiu jak największej
prostoty. 

  

5. Buddyzm w Tybecie – dawniej i dziś

  

Songceno Gampo, potężny król Tybetu, organizował w VII w. liczne wyprawy wojenne, dzięki
którym opanował część północnych Chin. Oraz Indii. Aby uniknąć zagrożenia, chiński cesarz i
król Nepalu wydali za niego swoje córki – obie księżniczki były buddystkami. Pod ich wpływem
tybetański król przeszedł na buddyzm.

  

Jako że buddyzm wyznawany w Chinach różnił się od wyznawanego w Indiach i Nepalu,
szybko doszło do napięć. Wówczas przeprowadzono publiczną debatę, który z wariantów
buddyzmu reprezentuje prawdziwe nauczanie Buddy. Spór wygrała strona indyjska, czego
konsekwencją był zakaz chińskiej odmiany religii [24] .

  

Zwierzchnikiem Kościoła buddyjskiego jest dalajlama, który niegdyś był władcą państwa. W
1950 r. do Tybetu wtargnęły wojska chińskie, które zniszczyły setki starych klasztorów i
wymordowały wielu mnichów. W 1959 r. Tybetańczycy wzniecili powstanie zbrojne, zostali
jednak pokonani. Dalajlama i jego zwolennicy znaleźli schronienie w Indiach, gdzie powstał rząd
emigracyjny. Chiny uważają Tybet za region ChRL [25] , a uzasadniają to powodami
historycznymi – aż do upadku chińskiej dynastii Qing mandżurskiego pochodzenia w 1911 r.
Dalajlama był duchowym nauczycielem cesarza, który w zamian chronił Tybet przed
zewnętrznymi wrogami i pomagał w walce z wrogami wewnętrznymi. Stąd pogląd o
konieczności podporządkowania Tybetu Chinom.

 7 / 12

#_ftn23
#_ftn24
#_ftn25


Buddyzm

Wpisany przez 
poniedziałek, 15 marca 2010 20:01 - Poprawiony wtorek, 16 marca 2010 00:31

  

Szacuje się, że bezpośrednio w wyniku chińskiej inwazji życie straciło ok. 1,2 mln
Tybetańczyków. Podczas rewolucji kulturalnej w latach 1965- 1976 nasiliły się prześladowania
wyznawców buddyzmu, Czerwona Gwardia zburzyła liczne świątynie i klasztory, niszczono
święte księgi i teksty, a mnichów i mniszki wywożono do obozów pracy.

  

Do dzisiaj Dalajlama systematycznie zwraca uwagę na zaistniałą niesprawiedliwość i na
popełnione na jego narodzie ludobójstwo, a także na konieczność odzyskania przez Tybet
niezależności. Z drugiej strony szuka on porozumienia z Chinami i podkreślenia, że nie
odczuwa pod ich adresem nienawiści oraz że przemoc nie może być sposobem rozwiązywania
konfliktów. W 1963 r. przedstawił projekt konstytucji Tybetu, a w 1992 r. ogłosił: „Jeśli Tybet
odzyska niepodległość, oddam władzę polityczną w ręce demokratycznie wybranego rządu” [26
] .

  

Jednak pozycja międzynarodowa Chin, jako największego partnera handlowego wielu państw,
zarówno w Europie jak i w Ameryce, powoduje, że mimo oburzenia opinii społecznej problem
pozostaje wciąż nie rozwiązany. Nawet przy organizacji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008
r., widowiska, które niesie ze sobą przesłanie zdrowej, pokojowej rywalizacji wielu polityków
deklarowało zbojkotowanie imprezy i nie pojawienie się na trybunach. Tak się jednak nie stało.
Przykre jest w dzisiejszych czasach, że rządzącym częściej względy ekonomiczne przysłaniają
te humanitarne.
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[1]  Na przykład w Chrześcijaństwie lata liczone są od daty narodzin Chrystusa, co przyjęło się
powszechnie w użyciu (rok przed naszą erą – p.n.e. i rok naszej ery –n.e.).

      

[2]  J. Powers, Wprowadzenie do Buddyzmu Tybetańskiego, Kraków 1999, s.31-32.

      

[3]  A. Szostkiewicz, Przebudzony, opowieść o Buddzie i o tym czego w Buddyźmie szukają
ludzie Zachodu , Warszawa 2004, s.12-14.

      

[4]  Tłumaczenie: Ten, który osiągnął cel.

      

[5]  Podaje się tez daty: Eliade – 558p.n.e., tradycja chińska – 564p.n.e., tradycja
wczesnobuddyjska - 625p.n.e.

      

[6]  Tłumaczenie: Istota dążąca do przebudzenia.

      

[7]  M. Tworuschka, U. Tworuschka, Religie Świata – Buddyzm, Warszawa 2009, s.11.

      

[8] Ibidem, s.12.

      

[9] Oxford Encyklopedia Szkolna, t.6, Warszawa 1994, s. 38-39 (hasło: Budda).
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[10]  Tłumaczenie: Więź została wykuta lub łańcuch.

      

[11]  A. Szostkiewicz, Przebudzony, opowieść o Buddzie i o tym czego w Buddyźmie szukają
ludzie Zachodu , Warszawa 2004, s.15-18.

      

[12]  Później zwanym świętym drzewem Bo.

      

[13]  J. Powers, Wprowadzenie do Buddyzmu Tybetańskiego, Kraków 1999, s.50.

      

[14] Oxford Encyklopedia Szkolna, t.6, Warszawa 1994, s. 38-39 (hasło: Budda).

      

[15]  Wydarzenia prowadzące do tego faktu, uwzględniające jego ostatnie lata życia, zostały
szczegółowo opisane w Sutrze Wielkiej Ostatecznej Nirwany.

      

[16]  J. Powers, Wprowadzenie do Buddyzmu Tybetańskiego, Kraków 1999, s.51.

      

[17]  Tłumaczenie: Dharma - nauka, Sangha – wspólnota.

      

[18]  Tłumaczenie: Wielkiego wozu.

      

[19]  K. Banek, Ł. Trzciński, Indie, [w:] K. Banka (red), Religie Wschodu i Zachodu wybór
tekstów źródłowych , Warszawa 1991,
s.16.
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[20]  M. Tworuschka, U. Tworuschka, Religie Świata – Buddyzm, Warszawa 2009, s.19

      

[21]  J. Powers, Wprowadzenie do Buddyzmu Tybetańskiego, Kraków 1999, s.65-67.

      

[22] Oxford Encyklopedia Szkolna, t.1, Warszawa 1994, s.156 (hasło: Buddyści).

      

[23]  Japońska sekta medytacji.

      

[24]  M. Tworuschka, U. Tworuschka, Religie Świata – Buddyzm, Warszawa 2009, s.170.

      

[25] Oxford Encyklopedia Szkolna, t.5, Warszawa 1994, s.119 (hasło: Tybet).

      

[26]  M. Tworuschka, U. Tworuschka, Religie Świata – Buddyzm, Warszawa 2009, s.173.
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