Hannah Nydahlová
komentuje píseň vadžry
5. Šamara rinpočheho
Z angličtiny do němčiny přeložili Detlev Göbel a Claudia Knollová, do češtiny Jan Matuška.

Hannah Nydahlová

Písně vadžry jsou učení v poetické formě
a jsou projevem realizace. Pojem „píseň
vadžry“ však neznamená, že se tato učení
mají zpívat. V naší linii jimi proslul především Milarepa, máme od něho mnoho
takových učení. Tato píseň od 5. Šamarpy
pochází ze sbírky písní nejdůležitějších
učitelů linie Kagjü, která vyšla pod anglickým názvem The Rain of Wisdom
(Déšť moudrosti).
Ve škole Kagjü se hovoří o držitelích linie
„Karmapovi s černou korunou“ a „Karmapovi s červenou korunou“, přičemž tím
druhým je Šamarpa. Jméno Šamarpa totiž
znamená „Muž s červenou korunou“. Mezi
držiteli linie školy Kagjü byli Šamarpové
těmi, kteří tuto funkci mezi Karmapy
zastávali nejdříve a do 10. Šamarpy byli
nejčastějšími držiteli linie. Karmapové
a Šamarpové mezi sebou měli vždy velmi
blízké spojení, někdy se dokonce rodili ve
stejných rodinách. Jejich funkcí coby držitelů linie bylo udržovat učení a vzájemně
vyhledávat svá znovuzrození. Je to velmi
důležité i dnes, protože náš 17. Karmapa
Thaje Dordže byl nalezen a uznán současným Šamarpou.

Když přemýšlíte o velké dobrotě soucitného džecüna Mičö Gala,
neexistuje nijaký vztažný bod umožňující
spatřit příčiny a podmínky,
a přesto se objevuje vnitřní realizace
učení tří vozidel.
Šamarpa Könčhog Jönlag takto na
začátku chválí svého učitele, 8. Karmapu
Mičö Dordžeho. Říká, že byl osvícený
a že překročil příčinu a následek, čili že
byl mimo vztažný bod. Když je člověk
ještě polapený dualitou, tak jako jsme my,
má vždy vztažný bod. Avšak Šamarpův
učitel, Karmapa, toto překročil, protože
byl osvícený.
Nejsem příkladem, ke kterému by se
dalo vzhlížet,
ale mé přípravy pro dosažení trvalého
cíle přece vedly k úspěchu.
Šamarpa říká, že on sám sice není osvícený, ale že se snažil, seč mu síly stačily.
(Hannah se směje)
Zpočátku jsem se na tento život díval
s nadějemi a očekáváními,

soucitné metody jej však učinily užitečným i pro další (životy).
Jak říká, pochopil, že nestačí přát si
nejrůznější věci pro tento život, že je
třeba pro dobro druhých myslet dále
než na tento život.
Když jsem byl mladý, naslouchal jsem
duchovním přátelům,
nyní, když je mé mládí pryč, jsem
dosáhl cíle.
Neustále jsem školometsky analyzoval
texty,
ale teprve když se ve mně objevil prožitek,
jsem pochopil, o co skutečně jde.
Začínáme tím, že se učíme, co znamená
drahocenné lidské tělo, co znamená pomíjivost všech jevů, co je to relativní a absolutní pravda atd. Když pak také meditujeme, stává se z tohoto pochopení stále více
prožitek a nezůstává pouhou teorií.
Přestože jsem neoprávněně žil na útraty
svého lamy,
objevilo se velké množství zásluh, které
plně vysvobozuje mě i ostatní.
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5. Šamarpa byl blízkým žákem 8. Karmapy a „profitoval“ z blízkosti svého
učitele. V Tibetu se tradičně vždy varovalo před přílišnou fyzickou blízkostí
k vlastnímu učiteli. Když se dostanete
k učiteli blíže, společně jíte a účastníte se
dalších věcí, může dojít k tomu, že spojení
s lamou zevšední a zapomeneme, jak je
vzácné. Taková situace by mohla vést
k překážkám.
Na toto učení se Šamar rinpočhe odvolává. V jeho případě však, jak říká,
měl z této situace přesto užitek.
Po dlouhou dobu jsem byl neustále
ve společnosti,
ale nyní se z ní stali trvalí duchovní přátelé.
Žáci, kteří ke mně vzhlížejí,
nebyli svedeni lžemi a přetvářkou.
Všichni mniši, kteří se snaží o studium
a přemýšlení,
vytvořili mnoho příčin pro vysvobození
ve vyšších oblastech.
Jelikož byl jeho učitel Karmapa tak dobrým příkladem, může nyní Šamarpa vést
své vlastní žáky tak, že i oni dosáhnou
užitku. Jeho žáci se rozvíjejí na cestě
a dobré dojmy, které hromadí v myslích,
jim v budoucnosti pomohou.

Hannah Nydahlová

Velcí meditující se věnují úplnému klidu,
ale také vědí, jak vést druhé k nejvyšší
moudrosti.
Zde 5. Šamarpa hovoří o rozdílu mezi
meditacemi šine a lhagthong. Meditace
šine znamená zklidnit mysl a soustředit ji.
Naproti tomu u lhagthongu jde o rozvoj
moudrosti.
Existuje mnoho duchovních směrů, nejen
buddhistických, ve kterých se člověk učí
spočívat v hluboké meditaci a kontrolovat
mysl. Ale metody vedoucí pouze k dosažení klidu mysli nejsou vysvobozující.
V buddhistické cestě naproti tomu probíhá
rozvoj tak, že nejprve dostáváme mysl
pod kontrolu a poté ji vysvobodíme tím,
že rozpoznáme její skutečnou podstatu.
Stejně jako padá meteorické železo z nebe,
prší z nepředstavitelné dobroty požehnání.
Během rozvoje cítíme požehnání. Čím více
se požehnání otevřeme a čím více praktikujeme, tím více ho prožijeme. To není jen

historka o něčem vzdáleném, je to něco,
co nás skutečně zasáhne a co zažijeme
ve vlastní praxi. Nikdo nám o tom nemusí
vyprávět, protože to sami cítíme.
Je-li strom ulpívání a konceptů odetnut
u kořene,
podobají se všechny jevy mlžnému oparu.
Nelze toho dosáhnout záměrnou snahou,
je to spíše neuchopitelná hra podmínek,
plná soucitu.
Opravdových zkušeností dosáhneme,
když opustíme všechny své představy a koncepty. Čím méně konceptů
máme a čím schopnější jsme je pouštět,
tím autentičtější bude naše zkušenost.
Tento rozvoj nelze vynutit, protože skutečné meditační zkušenosti se objevují
jako přirozený výsledek praxe. Čím usilovněji je chceme vyvolat a čím více ulpíváme na představách, jaké by měly být,
čím více je chceme mít „nějakým“ způsobem, tím více se od nich vzdalujeme.
Jediná cesta jak dosáhnout opravdových
zkušeností je praktikovat a neočekávat
nějaké specifické výsledky. Zkrátka praktikujeme, a poté – když to nejméně očekáváme – je zkušenost najednou tu!
Všichni praktikující to znají: čím napjatější jsme ve své praxi, čím více toho
chceme v meditaci dělat, tím méně meditačních zkušeností máme. To, o co tedy
jde, je rozvinout správnou rovnováhu:
uvolnit se, ale zároveň také neusínat.
Provádíme zkrátka svou praxi, aniž
bychom od ní cokoliv očekávali. Jednoduše pravidelně každý den praktikujeme,
ať nám to připadá zajímavé, nebo ne.
To je způsob, jak přijdou výsledky. Skutečné poznání, vysvobození, nelze vynutit, přijde bez úsilí.
Chápu ji jako soucit starých otců Kagjü
a především jako soucit laskavého učitele.
Šamarpa Könčhog Jönlag děkuje linii
odkazu za to, že je možné meditovat,
protože bez odkazu by již neexistovaly
metody. Buddha žil před 2 500 lety,
a kdyby do dnešních dnů neexistoval
živý odkaz, nemohli bychom meditovat. Měli bychom možná pár zaprášených knih, ale nic živého. Pouze odkaz
umožňuje skutečně obdržet metody
a požehnání.

Tento verš sice pochází z 16. století, ale
platí i dnes: kdyby odkaz tehdy skončil,
co by nám dnes ještě zbývalo? Ukazuje
nám to význam odkazu a to, jak velké
máme štěstí a jak bychom si měli vážit
toho, že odkaz je stále tu a že s ním máme
kontakt. Tato vděčnost zůstane v člověku
navždy.
Z jedné strany vím, že svět jevů je plný
pomíjivosti a utrpení,
a přesto se ho nebojím.
Máme sice štěstí, že odkaz stále ještě
existuje, je však pomíjivý, jako všechno
ostatní. Musíme tedy odkaz využít teď
a tady.
Ačkoliv znám užitek vysvobození ve vyšších oblastech,
nijak po něm neprahnu.
Šamarpa říká, že nestačí jenom dosáhnout dobrého zrození. V naší cestě
jde o to se rozvíjet, abychom dokázali
pomáhat druhým, jde tedy o více než jen
příjemné znovuzrození, které nám umožňuje dosáhnout realizace.
Z druhé strany, přestože je bytostí, našich
bývalých matek, bezpočet,
neztrácím odvahu, přinášet jim užitek.
V tomto verši jde o pohled bódhisattvy. Když skládáme slib bódhisattvy,
pokaždé posilujeme tuto odvahu, která
je s ním spojená. Slib bódhisattvy je něco
velmi velkého, protože to, co slibujeme,
je pracovat pro dobro bytostí tak dlouho,
dokud tu nějaké bytosti budou. Jejich
počet je neomezený, a proto je to obrovský úkol a je potřeba velká odvaha, abychom jej vykonávali a zůstali u něj. Síla
této motivace je tak velká, že se bódhisattva v tibetštině nazývá „hrdina“. Motivace
bódhisattvy znamená znovu a znovu se
zrozovat a být aktivní ve světě. Jde o to
pomáhat bytostem k osvícení tak dobře,
jak jen dokážeme.
K tomu, abychom přivedli bytosti k osvícení, nestačí jenom si to přát. Kdyby to tak
bylo, byly by všechny bytosti již osvícené.
Tolik buddhů si to již přálo! Ale přání
samotné nestačí, musí tu být také kontakt.
Bódhisattvové dávají bytostem všechny
zručné metody a zasévají do tolika bytostí,
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do kolika jen mohou, semínka umožňující
jim vydat se po cestě k osvícení.
Znám nevýhody nepochopení, nevědomosti a zmatku,
proto se probouzí moudrost rovnosti
zmatku a vysvobození.
To, co zde Šamarpa říká, znamená, že již
nemáme klesat na úroveň nevědomosti.
Víme sice, jak fungují věci na relativní
úrovni, a vidíme také, na jaké úrovni
se nacházejí bytosti, ale zároveň vidíme
také jejich buddhovskou podstatu.
Vidíme potenciál v každé bytosti.
Místo toho, abychom se nechávali demotivovat někdy nepříznivými podmínkami, udržujeme vždy pozitivní pohled
a chápeme, že každý má potenciál pro
osvícení. Když se podíváme na všechny
bytosti, co známe, může to někdy
vypadat, že je jim tento potenciál velmi
vzdálen. Ale buddhovskou podstatu má
každá bytost, a proto je také možné ji
rozpoznat.
Neulpívám na osobních nebo obecných
majetcích,
proto nemám chtění a přivedl jsem k dokonalosti štědrost úplného odpoutání.
Šamar rinpočhe hovoří o vysvobozujících činech, páramitách. Cesta bódhisattvy nesestává pouze z meditace, její
součástí je také aktivita bódhisattvy.
To platí i pro nás: k tomu, abychom
dosáhli osvícení a dokázali přinášet užitek ostatním, nestačí jenom meditace,
musíme to, co jsme se naučili, používat
v každodenním životě a přinášet užitek
bytostem.
Základním vysvobozujícím činem, první
páramitou, je štědrost. Štědrost znamená být připraven dělit se s ostatními
a nic nezadržovat – nedávat nerozvážně,
ale ve spojení s moudrostí se dělit a dávat
to, co bude ostatním skutečně užitečné.
Necítím žádnou agresi, ten obrovský
nepokoj,
proto jsem přivedl k dokonalosti přirozenou ukázněnou trpělivost.
V tomto verši jde o další vysvobozující
činy: být trpělivý znamená, že se nenecháváme strhnout k negativním reakcím.

Hannah Nydahlová (1946–2007)
byla jednou z nežádanějších překladatelek z tibetštiny
do angličtiny, němčiny a dánštiny. Polovinu roku překládala pro lamy v Karmapově mezinárodním buddhistickém
institutu (KIBI) v Novém Dillí v Indii, kde se rovněž podílela
na překladu bezpočtu buddhistických textů, a také organizovala cesty vysokých lamů linie Karma Kagjü.
Druhou polovinu roku cestovala se svým manželem, lamou
Olem Nydahlem, po světě. Díky své práci mluvčí a zástupkyně buddhistických odkazů Tibeťanů vytvářela nepostradatelný most mezi prací západních a východních buddhistů.
Hannah a Ole Nydahlovi se v roce 1969 stali prvními západními žáky 16. Gjalwy Karmapy, hlavního představitele tibetské buddhistické tradice Karma Kagjü. Po několika letech
vzdělávání na Východě je 16. Karmapa oba požádal, aby přinesli buddhismus na Západ.
Od roku 1972 trávili svůj život cestováním a vyučováním
a založili více než 600 buddhistických meditačních center
po celém světě.
Přestože byla Hannah plně kvaliﬁ kovanou učitelkou
Diamantové cesty, kvůli své vytíženosti učila jen zřídka.
Přesto máme k dispozici několik jejich učení.
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Nezáleží, proti čemu musíme bojovat
a jak se k nám lidé chovají, udržujeme
svou úroveň.
Někdy je možná potřeba udělat něco,
co zvenčí vypadá hněvivě, ale nikdy při
tom nejsme opravdu hněviví. Bódhisattva může dělat spoustu věcí, které možná
zvenčí nevypadají osvíceně. Existuje
však jedna věc, která se bódhisattvovi
nesmí nikdy stát – a to je nenávist. Přát
druhé bytosti něco opravdu zlého není
v žádném případě slučitelné s praxí
bódhisattvy. Bódhisattva toho může
hodně, ale toto ne. Ať už dělá cokoliv:
základem jeho jednání je vždy soucit
a na tomto základě používá zručné
metody. Nikdy by neměl chtít, aby někdo
trpěl, neměl by nikdy mít averzi nebo
bránit lidem ve štěstí. To je ve skutečnosti pro bódhisattvu nejdůležitější.
Spočívám ve stavu nemeditace a nerozptýlenosti, proto je toto úsilí bez okamžiku lenosti.
5. Šamarpa tu hovoří o vysvobozujícím
činu „radostného úsilí“, tedy o píli založené na vnitřní radosti z dobrého jednání.
Znamená to, že rádi děláme něco dobrého, a proto nás to nikdy neunaví. Neříkáme nikdy „dost“, ale pokračujeme.
Neopouští mě vědomí skutečné pravdy,
proto meditace zcela očistila moudrost.
Šamarpa Könčhog Jönlag ve skutečnosti
zrealizoval úroveň moudrosti, která překračuje dualitu, a díky tomu je schopen
udržovat čistý pohled.

Hannah Nydahlová

Rušivé pocity ze své podstaty od počátku
neexistují,
vidím prvotní čistotu dharmadhátu.
Podstata moudrosti je ve všem, a to
znamená, že tuto kvalitu mají dokonce
i rušivé pocity. Jakmile rozpoznáme skutečnou podstatu rušivých pocitů, stanou
se moudrostmi buddhy, protože jejich
podstata moudrosti je vždy přítomna.
Tato absolutní kvalita je „dharmadhátu“.
Proto chápu, že se faktory osvícení
a všechny dobré vlastnosti zralosti
a vysvobození objevují spontánně.
Jako strom plnící přání a dobrá váza

(pokladů), jsou tyto všechny dobré
základní vlastnosti
plodem dosaženým bez úsilí.
Vlastnosti, které na cestě rozvíjíme
a které se plně manifestují při osvícení,
jsou již všechny zde. Není třeba je získávat odněkud, protože jsou v nás jako
potenciál. Jediné, o co jde, je odstranit
všechna zatemnění, která nám brání
tento potenciál prožít. Není to nic
nového, co bychom měli získat někde
jinde. Máme buddhovskou podstatu
a praktikujeme, proto se jako výsledek
projeví její vlastnosti.
Ku prospěchu bytostí se objeví nevyčerpatelná buddhovská aktivita plodu
prostá všech konceptů.
Když dosáhneme výsledku, a tedy osvícení, rozvine se spontánní buddhovská
aktivita. Buddha neplánuje, neuvažuje
způsobem: „Jak pomoci druhým?“ Jeho
jednání je spontánní aktivita odpovídající potřebám bytostí a je vždy správná.
To je výsledek praxe, všech přání pro
bytosti a vysvobozujících činů. Buddhovská aktivita osvícení se manifestuje
automaticky v každém činu, který je užitečný ostatním.
Narodil jsem se v zaostalé oblasti barbarských Mönů
a zestárnul v mnoha zemích,
v jaké zemi zemřu, není jisté.
Jsem starý muž jménem Könčhog Jönlag.
Šamarpa nyní hovoří o sobě a nazývá
se „starým mužem“, přestože v době,
kdy píseň napsal, nebyl vlastně ještě
vůbec starý.
Když přemýšlím o souběhu okolností
ve světě,
jsem hluboce smutný.
Všechny dřívější činy jsou jako sen.
Nynější myšlenky jako mihotavá světla.
Budoucí plány jsou jako zavírat oči na
okraji propasti.
Když se na všechny tyto plány dívám,
nevím co dělat a má mysl je zmatená.
Nicméně chápu podstatu této neuchopitelné mysli
jako cestu obsahující veškerou samsáru
a nirvánu.

K jakému užitku je teď všechno přemýšlení a zkoumání?
Nechej tělo a mysl uvolněně spočívat ve
stavu nejednání,
tato svěží mysl páramity, nejvyšší matka
všech Vítězů tří časů,
je za myšlenkami a slovy.
Šamarpa o sobě opět hovoří jako o praktikujícím a dívá se na svět. Pro něj se
podobá snu, ale běžné bytosti považují
všechno dění v něm za skutečné. Míříme
k praxi na úrovni, na které je mysl
ve stavu dosažení, a můžeme tak překročit všechny představy a koncepty.
Tato pravda se projevuje stovkou způsobů,
je základní podstatou vyučovanou stovkou znaků.
Je divuplnou praxí vedenou stovkou metod,
přestože se jde stovkou cest, přijdete
právě sem.
V tomto verši jde o to, jak se rozvíjejí
všechny vlastnosti na cestě bódhisattvy.
Tento vnitřní klenot mysli jsem
rozpoznal
díky dobrotě gurua jako vlastní podstatu.
Tak narůstá mé nadšení ze základní
pravdy nejvyššího vozidla.
Shrnuto – vše je dobrotou lamy.
Přestože není možné tuto dobrotu splatit,
daruji s nadšením tělo a majetek, svůj
i všech bytostí,
a to nejlepší ze všech žádaných věcí.
Šamarpa opět chválí svého učitele, protože díky jeho dobrotě mohl praktikovat
a dosáhnout výsledků. To je jádro naší
praxe: mít, udržovat, následovat toto
spojení s učitelem a vážit si ho. Díky
němu se můžeme rozvíjet.
Prosím, přijmi je jako neposkvrněný
oblak darů.
Ať jsou poté, co jsi je přijal, bez výjimky
všechny bytosti, které byly mými matkami,
neoddělitelné od Mičö Dordžeho v čisté
zemi dharmadhátu Abhirati.
Dej své požehnání, ať všechny bytosti
dosáhnou stejného užitku.
Šamar rinpočhe končí tím, že věnuje
zásluhy všem bytostem a děkuje svému
učiteli, 8. Karmapovi Mičö Dordžemu.
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