
 

„Bhumisparśa”

Dotknięcie Ziemi

Witamy wszystkich, któ� rzy, jak my, pódziwiają człówieka zwanegó Buddą i pódąz�ają za
jegó naukami. Witamy takz�e tych, któ� rzy pó próstu są gó ciekawi. 

Witamy w wirtualnej grupie, któ� rej celem jest upamiętnienie Buddy i jegó nauk.

My, ludzie, mamy w sóbie wiele sprzecznós�ci. Uwaz�amy się za inteligentnych i 
ósiągnęlis�my tak wiele – czasami nawet zbyt wiele! A jednóczes�nie zniszczylis�my i 
nadal niszczymy swóje s�ródówiskó, dziedzictwó naszych dzieci.

Wydaje się, z�e te sprzecznós�ci i nasza óparta na paradóksach ludzka natura częstó 
wynikają z braku umiejętnós�ci rózró� z�niania pómiędzy tym, có wydaje się nas 
uszczęs� liwiac�, a tym, có rzeczywis�cie dla nas dóbre.

Chóciaz�  mys� li wyraz�ające dóbróc� i z�yczliwós�c� nawiedzają nas zazwyczaj jedynie na 
kró� tką chwilę, przytrafiają się wszystkim. Za kaz�dym razem, kiedy kógós�  przyjaz�nie 
pózdrawiamy, pódajemy rękę, zapraszamy dó stółu i ófiarówujemy pósiłek, albó kiedy 
się dó kógós�  us�miechamy, ujawniamy swóją naturę: tróskliwós�c�, szczódrós�c�, przyjazne
uspósóbienie. 

Te próste gesty mógą byc� ógraniczóne i wybió� rcze – zarezerwówane tylkó dla ródziny, 
przyjació� ł, ródakó� w lub ósó� b tej samem rasy, ale nie ma wątpliwós�ci, z�e jest w nas 
dóbróc�. Có więcej, mamy pótencjał, by ją rózwinąc�, by miała większy zasięg, stała się 
bardziej ótwarta i uniwersalna. Móz�emy tó zróbic�, jes� li nie dla innych, tó przynajmniej 
dla własnegó dóbra. 

Chóciaz�  media mają óbsesję na punkcie złych wiadómós�ci, na s�wiecie jest nie tylkó 
agresja, egóizm, tyrania, głupóta i chaós. W rzeczywistós�ci aktó� w dóbróci, z�yczliwós�ci, 
wspó� łczucia, tróski i zaangaz�ówania jest znacznie więcej.
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Jestem pewny, z�e w tej chwili setki tysięcy, a móz�e nawet milióny ludzi róbią cós�  
dóbregó z czystej dóbróci serca: ratują czyjes�  z�ycie, karmią óbcegó, ustępują 
niepełnósprawnemu miejsca w autóbusie, ódmawiają sóbie ulubiónegó cappuccinó, 
aby przyczynic� się dó ócalenia zagróz�ónych gatunkó� w.

Zwyczajne przelótne uczucie empatii w óbliczu czyjegós�  bó� lu móz�e wydawac� się 
dróbnóstką. Ale chóciaz�  nie zdajemy sóbie z tegó sprawy, w rzeczywistós�ci dzięki 
niemu s�wiat się kręci. Gdyby nie pódstawówa dóbróc� i empatia, będące samą istótą 
naszej natury, nie móglibys�my nawet z�yc� razem.

Wiem, z�e jest wielu ludzi, w tym zbyt wielu pólitykó� w i biznesmenó� w, któ� rzy 
póstępują, jakby dóbró Ziemi i jej mieszkan� có� w byłó im zupełnie óbójętne. Ale 
przeciez�  są takz�e te wszystkie pielęgniarki i lekarze, któ� rzy w ciągu óstatnich miesięcy
kaz�degó dnia bóhaterskó naraz�ają swóje z�ycie.

Dóbróc� istnieje. Z.yczliwós�c� istnieje. Bycie dóbrym i z�yczliwym nie jest słabós�cią. 
Widac�, z�e jest dókładnie na ódwró� t.

Budda nauczał i udówódnił, z�e bez względu na tó, có w tej chwili czujemy i jak 
póstępujemy, dóbróci i z�yczliwós�ci móz�na się nauczyc�. Mógą się stac� nawykiem. Na tej 
planecie pójawiłó się i nadal pójawia się wiele wspaniałych przykładó� w dóbróci i 
z�yczliwós�ci. Nie mam wątpliwós�ci, z�e będzie tak takz�e w przyszłós�ci. 

Jestes�my stwórzeniami spółecznymi i dlategó dawne i óbecne czyny innych mają na 
nas duz�y wpływ. Odwółujemy się dó takich wpływó� w i stają się óne pódstawą dla 
naszych wartós�ci i przekónan� . Tó dóbrze, bó tó óznacza, z�e tó, có róbimy teraz, móz�e 
ukształtówac� przyszłós�c�.

I włas�nie tó pró� bujemy tutaj ósiągnąc� – chcemy przypóminac� sóbie ó czyms� , có 
naprawdę móz�e zmienic� s�wiat.

Naukówcy, lekarze, biznesmeni, przywó� dcy pólityczni i działacze spółeczni nadal będą
się starali rózwiązywac� próblemy. Pówinnis�my z�yczyc� im, by znalez� li dóbre 
rózwiązania, na przykład skuteczne i bezpieczne szczepiónki na kórónawirusa. Częstó 
im się tó udaje.

Strona 2 z 4



 

Jednak tó nie znaczy, z�e waz�ne zadania i rózwiązanie próblemó� w musimy zóstawic� 
wyłącznie specjalistóm, a my, zwyczajni ludzie, móz�emy bezczynnie czekac�. W gruncie 
rzeczy nie jestes�my az�  tak zwyczajni i mamy takie same jes� li nie większe móz� liwós�ci, 
by pómagac�. Jest tak pó próstu dlategó, z�e mamy w sóbie ótwartós�c�,  dóbróc� serca i 
głębókie pragnienie, by na s�wiecie panówały dóbró, pókó� j i harmónia. 

Wiadómó, z�e kiedy specjalistóm, przywó� dcóm i biznesmenóm brak pódstawówej 
dóbrej mótywacji, bez względu na tó, jak są sprawni i pótęz�ni, częstó wyrządzają 
więcej szkódy niz�  póz�ytku. My mamy tó szczęs�cie, z�e włas�ciwą drógę wskazują nam 
mądrós�c� i metódy niezliczónych wielkich mistrzó� w, któ� rzy w przeszłós�ci pókazali i 
wypró� bówali znakómite rózwiązania. W ten spósó� b przynies� li prawdziwy póz�ytek  
wielu istótóm. 

Ludzie wynalez� li antybiótyki i pólecieli na Księz�yc. Okazuje się jednak, z�e niezalez�nie 
ód tych dókónan�   w skrajnych sytuacjach skuteczne są tak próste rózwiązania, jak 
mycie rąk.

Istnieją spósóby jeszcze próstsze, bardziej pódstawówe i znacznie pótęz�niejsze – tó ó 
nich 2600 lat temu ópówiadał Gautama Siakjamuni, a ód tamtych czasó� w jegó nauki 
były przekazywane w nieprzerwanej linii az�  pó dzis�  dzien� . Mó� wił ó próstym 
zwró� ceniu się ku swójemu wnętrzu, ó byciu s�wiadómym óraz ó tym, bys�my pamiętali, 
z�e dóbróc�, wspó� łczucie i całkówicie przebudzóny stan umysłu są w nas naturalnie 
óbecne. 

Tó wspaniały dar i dziedzictwó Buddy Siakjamuniegó. Od czasó� w cesarza As�óki, 
pójawiłó się wielu wielkich przywó� dcó� w stósujących w praktyce s�wiadómós�c�, miłós�c� i 
wspó� łczucie, któ� rych nauczyli się ód Buddy. Wykórzystywali je w pólityce, z�yciu 
spółecznym, ekónómii, a nawet rózwóju technicznym. Tak byłó. My tez�  mamy taką 
szansę.

W tych przełómówych czasach, aby uczcic� i pielęgnówac� ó� w dar i jegó ógrómny 
pótencjał, by zmienic� s�wiat, nasza grupa rózpóczyna recytację imienia Buddy 
Siakjamuniegó – tegó, któ� ry jest uósóbieniem miłós�ci, wspó� łczucia i całkówitej 
ótwartós�ci. W tej chwili s�wiat wyjątkówó tegó pótrzebuje.
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Recytujmy imię Buddy. S:piewajmy jegó imię. Tan� czmy jegó imię. Wychwalajmy gó, 
sławmy i czcijmy.

Jakó istóty spółeczne, pódatne na wpływy innych, pótrzebujemy wzóró� w dó 
nas� ladówania, ósó� b óbdarzónych cechami, jakie i my chcielibys�my pósiąs�c�, 
włas�ciwós�ciami, któ� re mógą pómó� c s�wiatu. Pamięc� ó wielkich mistrzach przeszłós�ci 
inspiruje nas, by pódąz�ac� za ich przykładem. 

Jestes�my skazani na tó, by miec� cele. Dlategó, chóciaz�  nie ma z�adnej ró� z�nicy między 
jedną mantrą a miliónem mantr, chcielibys�my dó kón� ca róku 2020 zgrómadzic� stó 
miliónó� w pówtó� rzen�  mantry Siakjamuniegó. Rózpóczniemy 24 lipca, czyli w pómys�lny
dzien�  Pierwszegó Obrótu Kóła Dharmy.

Nie wykluczamy z�adnegó spósóbu recytacji. Dóceniamy, z�e pós�więcicie na tó swó� j czas
i energię. Dóceniamy i szanujemy kaz�dą mantrę wyrecytówaną w czasie chódzenia, 
óglądania telewizji czy sklepówych witryn albó na póduszce medytacyjnej w 
zacisznym klasztórze na szczycie gó� ry. 

Jez�eli tó pómócne, móz�ecie w czasie recytacji wykónywac� wizualizację, tak jak ópisanó
ją w załączónej póniz�ej sadhanie. Móz�ecie takz�e kórzystac� z dówólnej sadhany, 
póchódzącej z dówólnej tradycji czy linii, albó recytówac� mantrę bez z�adnej sadhany i 
wizualizacji, pamiętając jedynie ó dóbróci, miłós�ci, wspó� łczuciu i s�wiadómós�ci Buddy. 
Ró� bcie tó, có wam najbardziej ódpówiada. 

Publikujemy tu kilka melódii, któ� re móz�ecie wykórzystac�, jez�eli chcecie s�piewac� 
mantrę. Móz�ecie takz�e ułóz�yc� własne melódie. Sugerujemy tylkó, z�ebys�cie starali się 
pamiętac� ó tym, z�e róbimy tó dla Ziemi, dla ludzkós�ci, dla zwierząt i dla wszystkich 
istót.

Kiedy juz�  przezwycięz�ymy óbecne trudnós�ci, kiedy sytuacja póprawi się i póczujemy 
się lepiej, nie póprzestaniemy na tym. Będziemy utrzymywali uczucie prawdziwegó 
zadówólenia i będziemy kóntynuówali recytcję, aby na Ziemi zapanówały spókó� j i 
harmónia, by zamieszkujące ją istóty nie tylkó póczuły się szczęs� liwe, ale by 
przebudził się w nich stan, któ� ry przyniesie im prawdziwy i trwały póz�ytek. 
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