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KON GO SHIN (DIAMENTOWY UMYSŁ) według Shinrana

Mowa Dharmy na uroczystość święta Nowego Roku w Korinji, 6 stycznia 2001r.
Wraz z najlepszymi tradycyjnymi życzeniami noworocznymi od Korinji, chciałabym powiedzieć dziś o tym, co jest najlepsze dla każdego z nas, przynajmniej z
punktu widzenia Shinrana, który jest identyczny z punktem widzenia Buddy.
Większość praktykujących Nembutsu na świecie wierzy, że ostatecznym celem
każdej tradycji Czystej Krainy jest odrodzenie się w Czystej Krainie po śmierci fizycznej. Wiara ta oparta jest na dosłownym rozumieniu trzech sutr Czystej Krainy,
które nauczają o Jodo - Narodzinach w Jodo [Czystej Krainie] Amidy. Czy taka wiara
jest błędem? Nie.
Sutry Czystej Krainy mogą być rozumiane dosłownie, ale jest to tylko wstępne
rozumienie, czasami nazywane również prowizorycznymi Naukami. Takie rozumienie nie doprowadzi nas do żadnego Gokuraku (raju) po śmierci, ale zapewni
nam odrodzenie jako ludzie żyjący ponownie w kontakcie z naukami Jodo Shinshu.
Jest to sam w sobie bardzo dobry skutek karmiczny. Wielu z nas utraci ludzką
formę na długo, gdyż wielu żyje pragnieniem władzy, pieniędzy, dominacji i kariery, co nas degraduje do poziomu zwierząt, asurów, głodnych duchów lub istot
piekielnych.
Powodowani zachłannością i ignorancją, zachęcani ideałami prezentowanymi
przez media i naszych przyjaciół, nie dostrzegamy, że nasze życie jest tak nietrwałe. Nie rozumiemy również, że każdy z nas jest tylko częścią Kosmicznego
Życia, którego wszystkie elementy są równie ważne - wszyscy ludzie, wszystkie
zwierzęta, wszystkie rośliny, wszystkie planety, wszystkie gwiazdy... Nie pamiętamy
o tym, że cokolwiek czynimy, nigdy nie da nam pełnej satysfakcji, ponieważ istoty
niedoskonałe tak jak my, nie mogą stworzyć nic doskonałego. Większość z nas
uważa, że ponieważ jesteśmy tak zajęci, nie musimy wiedzieć niczego o Naukach.
Ludzie zbyt zajęci również nie utrzymują Nembutsu w swoich umysłach. Taki
rodzaj życia religijnego staje się bardziej teorią niż Ścieżką wiodącą do Wiecznej
Szczęśliwości.
Każdy nowy rok stanowi świetną okazję dla duchowej odnowy, dla pewnej refleksji nad tym, przez co przeszliśmy i dokąd podążamy. Dlatego tradycyjnie udajemy się do świątyni, gdy odchodzi stary rok i nadchodzi nowy.

Z Nowym Tysiącleciem warto przypomnieć i zapamiętać, że wszystkie Nauki
Buddy, włączając w to tradycję Czystej Krainy, są o TERAZ, o życiu w
TERAŹNIEJSZOŚCI. Są to Nauki o tym, jak przeżyć najlepiej nasze obecne żywoty,
jak wykorzystać je w najbardziej twórczy i satysfakcjonujący sposób, ponieważ
sposób, w jaki żyjemy TERAZ, tworzy naszą przyszłość. Są to Nauki, które wzywają
do najwyższej świadomości każdej obecnej chwili, do naszych mądrych decyzji,
naszej uwagi wobec całego naszego otoczenia, do doceniania i radowania się faktem, iż jest się częścią całości Życia.
Aby rozumieć właściwie Nauki Jodo Shinshu, konieczna jest wiedza o tym, jak
Shinran interpretował Sutry Czystej Krainy.
Często mówiono nam, że Shinran nauczał z pozycji Jedności. Oznacza to, że jego
umysł był jednym z Amidą (is shin). To oznacza, że w rzeczywistości nie ma
żadnych nauk Shinrana. Są to wszystko Nauki Amidy. Shinran był tylko tym, który
trzymał pędzelek, jako swego rodzaju sekretarz Amidy. To znaczy, że dokonana
przez Shinrana interpretacja Nauk Czystej Krainy pochodzi z Umysłu Buddy i tak
powinna być traktowana.
Było wielu wybitnych nauczycieli tradycji Jodo Shinshu w ciągu stuleci. Ale tylko
Shinran wyjaśnił ideę Jodo, Ojo i shinjin tak jasno, tak wyraźnie i w zgodzie z
całym strumieniem Dharmy Buddy. Niestety, wraz z biegiem czasu jasność Shinrana
często zmieszana została z niejasnością jego licznych komentatorów.
Ani Shinran ani Rennyo nie nauczali nas koncentrowania się na naszej śmierci fizycznej ani pragnienia odrodzenia w raju (Gokuraku). Wprost przeciwnie. Nauczali
oni, jak Amida może przynieść dobrodziejstwo wszystkim ludziom Nembutsu
TERAZ, w tym życiu.
Aby zrozumieć Nauki Jodo Shinshu o TERAŹNIEJSZOŚCI, powinniśmy wyjaśnić w
duchu Shinrana rozumienie kilku podstawowych pojęć Jodo Shinshu. To co Shinran
nazwał "shinjin" i "ojo" różni się od popularnego rozumienia tych terminów.
Dla Shinrana istnieją dwa rodzaje shinjin. Jedno jest to tzw. "płytkie lub zwykłe
shinjin", które jest po prostu wiarą w Amidę i Jego Jodo jako pewien rodzaj idealnych warunków, które otrzymamy w przyszłym życiu. Drugie jest prawdziwą i
stabilną realizacją (sho), satori (gyaku) na nieodwracalnym poziomie (futaiten).
To drugie jest najwyższym osiągnięciem możliwym dla człowieka - jest to "umysł
Buddy dany człowiekowi", aby doświadczał Mądrości Buddy (Go-nin), Radości
Buddy (Ki-nin) i rozwinął diamentowe poleganie na Buddzie i Jego Naukach (Shinnin).
Umysł Go-nin, Ki-nin i Shin-nin został nazwany San-nin przez Zendo (Shantao). Shinran nazywał go również Kongo-shin (diamentowy umysł). Aby zreasu-

mować rozumienie shinjitsu shinjin (prawdziwego shinjin), Shinran napisał Shin
Mon Rui, gdzie w części II opisał 10 dobrodziejstw, jakie otrzymuje od Amidy
człowiek Nembutsu wraz z realizacją shinjitsu shinjin. Wszystkie te dobrodziejstwa dotyczą obecnego życia osoby shinjin.
Według Shinrana, Ju-shu-no-yaku (10 dobrodziejstw Nembutsu) sprawia, że
wszyscy ludzie shinjin żyją ponad samsarą. Oznacza to, że podczas gdy fizycznie
są oni wciąż obecni w tym świecie Saha (cierpienia), ich umysły pozostają w jedności z Amidą (is-shin), co przekłada się na życie Ju-shu-no-yaku:
1) myo-shu-goji-no-yaku (są oni chronieni przez najwyższe niewidoczne istoty)
[wszystkich Buddów i ich adeptów, z którymi mają jakikolwiek kontakt karmiczny]
2) shi-toku gu-soku-no yaku (otrzymują w pełni wszystkie najwyższe zasługi
[paramity] zawarte w Imieniu);
3) ten-aku-jo-zen-no-yaku (cała ich zła karma jest przekształcana w dobrą), [czyli
w karmę stawania się Buddą];
4) sho-butsu-go-nen-no yaku (wszyscy Buddowie utrzymują ich w umyśle,
chroniąc ich) [jako przyszłego Amidę];
5) sho-butsu-shosan-no yaku (wszyscy Buddowie wysławiają ich);
6) shin-ko-jo-go-no yaku (ich umysły znajdują się w świetle Amidy, które stanowi
najwyższą ochronę ich nieodwracalnego satori - futaiten);
7) shin-ta-kangi-no-yaku (posiadają umysł Radości, z wieloma radosnymi doświadczeniami o charakterze zarówno duchowym jak i fizycznym);
8) chi-on-ho-toku-no-yaku (ich rozumienie czyni ich spontanicznie prawdziwie
wdzięcznymi za wszystkie dobra otrzymywane od Amidy);
9) jo-gyo-dai-hi-no-yaku (ich aktywności są spontanicznym przejawem Wielkiego
Współczucia);
10) nyu-sho-jo-ju-no-yaku (żyją w futaiten).
Jeśli przyjrzeć się uważnie podanemu przez Shinrana opisowi pojęcia "umysł
shinjin jako Kongo-shin", staje się oczywiste, że osoba shinjin jest równa Buddzie
Śakyamuniemu. Jest godnym pożałowania, kiedy próbujemy zdeprecjonować takie
wspaniałe urzeczywistnienie dane nam przez Amidę, mówiąc że "osoba shinjin pozostaje wciąż zwykłym bombu".

Mimo że powszechnie wierzy się, że Budda Śakyamuni był tym, który oświecił
się dzięki tzw. mocy Jiriki, Shinran stwierdził coś przeciwnego. Według Amida-kyo,
Śakyamuni urodził się w czasach go-aku - pięciu splamień - w czasie kiedy nie
mógł się narodzić żaden Budda. A więc mógł On stać się Buddą tylko dzięki Hongan Riki, dzięki przekazowi zasług Amidy i z jednym tylko prawdziwym celem:
przekazania ludziom tych nieszczęsnych czasów przesłania Amidy.
Prawdą jest, że osoba shinjin posiada bonno. Bez bonno nie ma możliwości życia
w ludzkim ciele. Również Śakyamuni posiadał bonno. Musiał jeść, spać, cierpiał na
bóle głowy i kłopoty z trawieniem, przeżył zamachy na Jego życie, Jego żona z
początku nie była szczęśliwa gdy ją opuścił... Chodzi jednak o to, co kontroluje
nasze życie - nasze bonno czy Amida.
Jeśli Amida "rządzi" czyimś umysłem, oznacza to, że taki umysł posiada wszystkie zasługi (paramity) Amidy i przejawia w działaniu Mądrość i Współczucie Amidy.
Taki umysł doświadcza wiele przyjemności i odczuwa głęboką wdzięczność za
transformację, której doświadcza. Chociaż osoba shinjin wciąż posiada jakieś
bonno, które pozwala jej działać fizycznie w tym świecie, wszyscy Buddowie wraz z
Amidą ochraniają osobę shinjin przed uleganiem impulsom bonno. Przeznaczeniem
takiej osoby jest działać jak Budda Amida, ponieważ jest to jedyny sposób dla
Amidy, aby przejawić się fizycznie w samsarze.
Kiedy zwykła osoba praktykująca Nembutsu zmienia się w końcu w osobę shinjin, są to Narodziny odnowionej manifestacji Amidy, jest to prawdziwe OJO. Od tej
chwili samsara odbierana jest przez osobę shinjin jako Czysta Kraina. Wszystkie istoty postrzegane są jednakowo jako przyszli buddowie. Wszystko co się przydarza
traktowane jest jako cenne doświadczenie. Wszystkie zjawiska i zdarzenia uczą
Dharmy. Stała ochrona Amidy i wszystkich możliwych Buddów sprawia, że osoba
shinjin jest naprawdę bezpieczna. Żyje ona pełnią życia. Przyjmuje bez obaw
wszystko, z czym przyjdzie jej się zmierzyć. Bez względu na okoliczności czuje się
prowadzoną przez Amidę i podstawowo radosną. Żadnych zmartwień. Są to
prawdziwe Narodziny nowej jakościowo osoby w nowym jakościowo świecie.
Dlatego nazwano je OJO.
Każdy pragnie być szczęśliwym. Każdy ma niezliczone pomysły, jak uczynić się
szczęśliwym. I każdy w końcu ponosi porażkę. Nawet jeśli ktoś jest szczęśliwy, nie
trwa to długo. A w shinjin wszyscy jesteśmy szczęśliwi, prawdziwie, podstawowo,
stale szczęśliwi. I wyzwoleni. Jest to najlepsze życie jakie może być. Jest to
najlepsze i tego życzę każdemu z was z Nowym Rokiem 2001.
Namo Amida!

tłum. Piotr Gordon

