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Поштовани читаоци,
Пред нама јеч четврти број Будизма данас, који је Београдски 
Центар Дијамантског пута Будизма и удружење Атенаион из 
Београда покренуло почетком прошле године. 
Карма Кађу традиција тибетанскок Будизма једна је од 
најстаријих традиција која своју вишевековну културу и 
филозофију данас представља на један потпуно модеран 
начин.
Овај  број је посвећујемо  14. Шамарпи Мипам Чоки Лодро, 
једном од главних носиоца трансмисије Карма Кађу линије,  
који је остварио паринирвану у јуну 2014. године
Такође, захваљјујемо се и свим пријатељима који су нам 
уступили фотографије и помогли у реализацији овог броја.

Уживајте!
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Шамар Ринпоче је, други по реду, највиши учитељ Карма Кађу Школе Тибетанског 
Будизма. Историјски, његов положај унутар Карма Кађу Линије је блиско повезан 
са оним Гјалва Кармапе, па је Шамарпа познат и као „Лама са Црвеном Капом“. 
Могло би се рећи да је Шамарпа други „по заповедништву“. Избегао је са Тибета 
1959. године након кинеске инвазије која је донела разарање манастира и убиства 
многих тибетанских будиста. До 1979. примио је многe иницијације и учења од 16. 
Кармапе у манастиру Румтек у Сикиму. Од тада путује широм света дајући учења 
и иницијације. Марта 1994. званично је препознао Тринли Таје Дорђеа као 17. 
Кармапу и, потом, водио његово образовање и обуку.
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Данас ћу објаснити шта Бодисатва јесте и како 
дати Обећање Бодисатве. Обећање Бодисатве 
значи да следимо тежњу бодићите. То је оно што 
су све буде прошлости подузеле. Буда Шакјамуни 
је такође, зрад безбројних осетних бића, узео 
завете бодићите.

Унутар области постојања сва осетна бића 
су заробљена у замци патње. Узрок овоме је 
пријањање за “себе”, увереност у неко “ја”. Свако 
биће, чак и мајушне бубе, поседује ово спонтано 
пријањање за jaство и, све док оно постоји, 
природно је да мање разматрамо проблеме других 
а више оне властите. Када се једном закачимо за 
“ја”, чинимо многе ствари којима служимо то “ја”, 
за које смо толико везани. Сва негативна осећања 
- названа и отрови ума или патња - настају из те 
тежње качења за “себе”. Она почињу мишљу “ја” 
и потом настаје “требам ово и још”. Природно, 
тада ћемо имати и негативан однос према ономе 
што нам се не допада и тако настаје расуђивање: 
“Ово желим” и “Ово не желим”. Посежемо за оним 
што желимо и љутито одбијамо оно што нам се не 
допада. Тако, имамо просуђивање. То није извор 
среће за осетна бића. Сви улажу много труда да 
досегну оно што желе и избегну оно што не желе. 
Али на овај начин, непрестано, постижу супротне 
резултате.

За ову погрешну склоност, коју поседују сва бића, 
постоје два делотворна лековита средства. Прво - 
потребно је начинити почетни корак ка умањењу 
и уклањању пријањања за “ја”. Друго јесте 

најважнији  лек који може уклонити ове проблеме 
- саосећање.

Буда је у потпуности просветљен и ослобођен 
незнања. Али на почетку нико од Буда није био 
просветљен. Сви су почињали као обична жива 
бића. Историјски Буда Шакјамуни је, на пример, 
био принц Махараџе из Бихара, данашњег 
Непала. Школе Махајана будизма тврде да је он, 
током многих предходних живота, већ постигао 
остварење и да је у овом само показао како је почео 
- како је кренуо стазом ка просветљењу. Теравада 
будизам се не слаже са овим гледиштем. Они кажу 
да је он био обични принц и да је схватио проблем 
самсаре. Говоре да је био веома интелигентнтан 
- разумео и проблем и његово решење. Стога се 
одрекао властитог краљевства, усмерио се ка 
медитацији и постао просветљен. Заправо, уопште 
није важно да ли је он све те квалитете остварио 
током тог живота или пре њега. Оно што је Буда 
показао јесте исправан пут. “Лек” је променити 
наше становиште помоћу саосећања.

Пре смо поседовали саосећање само за себе али 
никада, истински, за друге. Ово је основни корен 
свих наших проблема - стога ову склоност треба 
променити. Уместо да будемо наклоњени само 
себи, требали би поседовати саосећање за сва 
бића. Требали би бринути о другима.

Даћу вам један лични пример: видео сам пуно 
патње животиња на кинеским пијацама. Наравно, 
то се дешава свуда у свету али нарочито на 
кинеским, где се све продаје и једе. Они не желе 

СТАНОВИШТЕ     
                   БОДИСАТВЕ

Шамар Ринпоче
Бенамалдена, Шпанија, Лето 2012.
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бити зли према животињама али немају знање о 
патњи нити брину о осећањима животиња. Они не 
мисле да животиње једнако поседују ум и осећања 
као и људи.

Када, као учитељ будизма, саосећам са животињама 
које пате, истовремено имам саосећање и за оне 
који ту патњу узрокују. Зашто? Зато што ти људи 
не поседују интелигенцију или мудрост - потпуно 
су преплављени незнањем и себичношћу. Они 
су одраз кинеске културе - где је Конфучије 
подучавао да се најпре треба побринути за себе. 
То је, да тако кажем, њихова “Линија”. Сви њихови 
праоци су подучавали: “Мисли о себи!” И да је 
оно најважније напунити стомак - зато једу много. 
(Ринпоче се смеје)

Кинезе знам веома добро јер сам тамо подучавао 
последњих тридесет година. Што се тиче људске 
нарави они, природно, имају добро срце. Усудио 
бих се рећи да им је срце боље него у Тибетанаца. 
Тибетанци су добро увежбани у дарми али што 
се тиче природе - срце Кинеза је боље. Али њима 
недостаје знање, преплављени су незнањем и 
њихова философија - Конфучијанизам - јесте 
веома ограничена. Тако су они 100% верници, 
не користе логику. Ако би им рекли: “Не треба 
да будете обувени у храму јер ће вам то донети 
лошу срећу”, одмах би се изули. Али ако би неко 
други рекао: “поново се обујте или ће те се тешко 
разболети”, навукли би ципеле.

Као будисти, поседујући будистичко знање, ми не 
осећамо љутњу због оних који чине да животиње 
пате. Уместо тога, ми гајимо једнако саосећање и 
према животињама и према онима који узрокују 
њихову патњу. Свако може поседовати овакав 
став, било спонтано или да га спознао кроз 
будизам. Да ли било шта лоше може настати са 
оваквим становиштем ? Не. Са таквим гледиштем 
ум не може направити никакву погрешку. Сви они 
који су прихватили будистичка учења поседују 
такву врсту ума, тај исправан став. Када су, на 
пример, Талибани уништили будистичке статуе 
у Авганистану, нико од будиста на свету није 
побеснео. Знали су да се то десило услед незнања 
Талибана, да су они себи створили лошу карму и 
да је то велики губитак за ту државу. Као будиста 
поседујете мудрост којом знате како да будете 
саосећајни према таквим људима. 

Као будисти, 
поседујући 

будистичко знање, 
ми не осећамо љутњу 

због оних који 
чине да животиње 
пате. Уместо тога, 
ми гајимо једнако 
саосећање и према 

животињама и према 
онима који узрокују 
њихову патњу. Свако 

може поседовати 
овакав став, било 
спонтано или да 
га спознао кроз 

будизам.
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Како би помогао животињама основао сам 
“Фондацију Бескрајног Саосећања”1. Још увек не 
могу учинити много јер не знам како. Потребна 
ми је подршка моћних људи у овом свету и пошто 
нисам добитник Нобелове Награде - до сада нисам 
ни добио превише помоћи (Ринпоче се смеје), али 
ћу наставити да покушавам.

То је само пример да би се објаснио исправан 
став. Када ово становиште није ограничено, када 
је усмерено ка сваком бићу, укључујући и малене 
мраве - то је тада становиште бодићите. Ћита 
значи корен или срце а боди је просветљење - 
према томе, то је корен или срце просветљења. 
Жеља за поседовањем овог исправног става јесте 
испољавање бодићите. Све буде прошлости су то 
имале и на тај начин биле су успешне у помоћи 
другим осетним бићима.

Најпре пожелите да ово развијете. Потом дате 
обећање да ћете помоћи другим осетним бићима, 
највише што можете. И истовремено пожелите 
да будете у стању да помажете живим бићима 
не само у овом животу, већ у свим животима. То 
желите и почињете чинити све што можете да 
би сте помогли осетним бићима. То је Обећање 
Бодисатве.

Једном ћемо умрети - било зато што је наш живот 
дошао до те границе или услед других околности. 
Тада ће ум напустити физичко обличје - за које 
се лепи све док постоји “ја”. Ако поседујемо став 
бодисатве, нећемо узети ново физичко обличје као, 
на пример, шкорпион. Зашто не? Зато што у нашем 
уму не постоји узрок за то. Поседујемо саосећање 
за сва осетна бића а шкорпиони га не поседују. Већ 
смо дали све од себе да помогнемо другим бићима 
и то неће водити ка томе да постанемо шкорпион 
са отровном бодљом и кљештима које грабе 
друга бића да би их усмртио. Како недостатаак 
саосећања може имати такав резултат? Иако ту 
везу није могуће научно доказати - шкорпион 
поседује исти ум као и ми људи. Ако напустите 
своје физичко обличје са ставом бодисатве - то 
ће бити узрок немогућности  да се поново родите 
као шкорпион. То неће бити одговарајуће обличје 

за вас јер сте испуњени саосећањем. Да би се 
родили као шкорпион ваше становиште треба да 
се потпуно промени, да буде као у шкорпиона.

Шта ће се, уместо тога, десити? Већ сте своју снагу 
посветили осетним бићима, ваш живот је за друга 
бића и желите им помоћи. Када умрете, ваш ум 
ће, напуштајући тело, следити ту жељу. Тако ћете 
постати неко ко је веома добар доктор или веома 
брижан вођа – било у политици или духовности – 
неко ко може помоћи другима. Чак и ако се родите 
у обличју животиње, бићете неко ко чини добро 
другима у животињском свету. За сва жива бића 
која помажу другима постоји узрок.

У прошлости постојало је много „спаситеља“, 
постоје сада и, наравно, биће их и у будућности. 

Шамар Ринпоче, Беналмалдена, Шпанија, 2013.
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За све њих постоји узрок – они се не појављују 
спонтано. Ако поседујете став бодисатве постаћете 
све моћнији у помоћи другима.  

Да ли видтите разлику између „спаситеља“ и 
шкорпиона? Немогуће је бити бодисатва у овом а 
шкорпион у следећем животу или бити бодисатва 
у овом а неко попут Осама бин Ладена у наредном.

Буде су људи, исти као и сва обична људска бића. 
И оне су, једном, започеле свој развој – сви, 
једнако, поседују потенцијал да постану буде. 
Са друге стране, свако поседује потенцијал и да 
постане Мара2, да буде још лошији Мара него што 

је сад. Многи су „ситне Маре“, које себе повређују 
тиме што су веома себичне и егоистичне. Све што 
чине чине за себе, никада за друге и на тај начин, 
уништавају властити потенцијал и повређују 
друге. Насупрот томе, онај ко зна како да избави 
друге може, исто тако, природно, спасити и себе.

Ако дате Обећање Бодисатве, требате поседовати 
савршену мотивацију да би сте бринули о патњи 
других и узроку патње других. Желите да обећање 
дате са исправним ставом – баш као што су буде 
прошлости, садашњости или будућности дале, 
дају или ће дати зарад свих осетних бића.

Други део Обећања Бодисатве су шест Парамита: 
дарежљивост, савршено понашање при помоћи 
другима, савршено стрпљење познавајући 
незнање свих осетних бића, радосни напор, 
медитација - то спокојство ума које је свим 
осетним бићима потребно - и савршена мудрост 
како би се ослободили од пријањања за “ја”. Ово 
су кораци ка просветљењу и дајемо обећање да 
ћемо их следити: “Као што су буде прошлости, 
садашњости или будућности кренуле, иду или ће 
ходати овом стазом, ја ћу се исто тако обавезати 
на то”. То је оно главно што обећа бодисатва. Да 
би остварили просветљење потребне су нам 

методе и мудрост. Метод је оно што као велики 
бодисатва, као “спасилац”, остварујемо из живота 
у живот. Попут буда прошлости, буда садашњости 
и буда будућности развијамо властито будинство. 
Мудрост је други главни разлог просветљења. Она 
се развија медитацијом на ослобођеност од “ја”.

Логиком се може објаснити да не постоји ништа 
попут “ја” - за шта би се могли закачити.  Али 
морате развити живо искуство тога. У противном 
још увек сте у замци тог “ја”. Логична упутства 
о непостојању “ја” дају вам исправно гледиште. 

Ако дате Обећање Бодисатве, требате 
поседовати савршену мотивацију да би сте 

бринули о патњи других и узроку патње 
других. Желите да обећање дате са исправним 

ставом – баш као што су буде прошлости, 
садашњости или будућности дале, дају или ће 

дати зарад свих осетних бића.
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Почнете да трагате за “ја” - за које пријањате и које 
је главни узрок свих невоља, и ваших и проблема 
других.  Логиком лако можете доћи то тога да 
нема “ја” за које би се закачили, али сте и даље у то 
ухваћени. Зато морате учити, корак по корак, како 
да медитирате на „нејаственост“.

Први ниво је шине, медитација постојаног мира. 
Овде навикавате ум да се усресреди и, након 
што сте развили умеће концентрације, можете 
погледати у саму природу ума. Пријањање за “ја” 
дешава се унутар ума - то је концепт. Гледајући у 
природу ума, доћи ћете до јасног искуства самог 
ума и видети да је потпуно слободан од “ја”. На овај 
начин развићете пуну мудрост. То је најзначајнији 
део медитације и води ка просветљењу. 

Желео бих нешто рећи и о истинском практичару 
будизма. Није потребно следити учитеља као да 

је он нека врста господара а ви слуге. То вас не 
истиче као будисту. То само указује да сте слепи 
верник или сујеверни. Можда и да сте, иако мудри, 
истовремено и веома емоционални. Или, може се 
десити, да поседујете много жеља и везаности. 
Познате ламе, попут Далај Ламе имају хиљаде 
ученика. Али, ако сте у тој позицији, можете 
помислити: „Ја сам баш велик“. То тада значи само 
да заправо нисте учитељ будизма јер поседујете 
его. Следбеници не би требали мислити: „О, ја 
волим Ламу! Толико много га волим!“ (Ринпоче 
се смеје, имитирајћи узбуђени говор) Тада лама 
мисли: „Плачу због мене! Ја сам велики Лама!“ У 
том случају, он неће бити истински будистички 
учитељ - неће предстаљти прави концепт 
будистичког учитеља. На мојој интернет страници 
можете пронаћи кратка упутства названа „Четири 
Стазе Мудрих.“3 Световао бих да то прочитате. 

Очи Љубави, детаљ, Европски центар, Именштад, ©Мет Балара
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Оно што вас чини будистима јесте то што следите 
те четири стазе. Ако их не познајете  – тада нисте 
„савршени будиста“.

Постији чувена књига Дзонгсар Кјентце Ринпочеа 
– „Оно што вас не чини Будистом“. Тема је веома 
добра али да је дао више детаља о „Четири Стазе 
Мудрих“ више би одговарала наслову. Дзонгсар 
Кјентце Ринпоче је у овој књизи писао о „Четири 
Печата“4 - незнајући их нисте „савршени 
практичар будизма“.

Подучавао сам у многим будистичким центрима и 
увек сам саветовао: бити практичар будизма значи 
поседовати саосећање, правилно расуђивати, 
бити мудро људско биће и знати како допринети 
заједници. Такође, бити будиста не значи бити 
ексцентрик – будите  нормална особа, мање 
емотивна, мудра и са исправним расуђивањем 
и будите племенити. Ако сте такви можете бити 
успешни у будистичкој пракси.   

Сада неколико речи о „емотивном саосећању“, које 
није прави вид саосећања. Постојала је госпођа 
која је желела да сачува гориле у Африци. Њена 

тежња је била исправна јер је имала саосећање 
за гориле. Али су се појавили емоционални 
проблеми. Са једне стране она се брзо заљубила 
у гориле. Са друге, непрестано је нападала ловце. 
Чак је кренула да уништи њихово село и спали 
њихове домове. На крају је изгубила живот а 
гориле су и даље прогоњене.5

Ово је пример „емотивног саосећања“. Ми 
будисти не би били љутити на ловце. Покушали 
би да спасимо животиње ако је то могуће. Али 
би исто тако дали све од себе да подучимо ловце 
мудрости. Горили нису у стању да уче о мудрости, 
али ловци дефинитивно јесу. Учинили би то без 
емотивности, без погершно усмереног ума. Сва 
осећања долазе од пријањања за „ја“. Госпођа 
је поседовала становиште саосећања према 
горилама али није знала како да ради са везаношћу 
и пријањањем за „ја“. Превише се везала и, зато, 
постала веома агресивна. То је пример погрешног 
расуђивања.

Говорио сам о томе какав би „будистички свет“ 
требао бити, али данас (2012) на Тибету постоји 

Будистички центар Бартолти, Пољска, ©Артур Грзелински
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пракса самоспаљивања.  То је веома емотиван чин 
- није исправно становиште нити исправан начин. 
Спалити себе није будизам. Ако би тако нешто 
донело добро многима – тада би самоспаљивање 
без емотивности било прихватљиво. То би било 
исправно ако би, са исправном тежњом бодићите, 
донело мир на Тибету или у целом свету. Али 
управо сада на Тибету, то се дешава са много 
беса према кинезима и са много емоција. Ти људи 
поседују толико много везаности, говорећи: „О, 
желим Далај Ламу поново на Тибету!“ и ту је много 
беса. У том случају, спалити себе је пуко незнање и 
није исправан чин за будисту. Можда вас виде као 
хероја на Тибету али нисте савршени бодисатва.

На Дијамантском путу Лама Оле подучава, 
непрестано и дан и ноћ, сва учења која је примио. 
Он вам даје све без икаквих фабрикација. Преноси 
све што је сам научио, и то је прави учитељ, 
учитељ-бодисатва. Али када примите учења од 
Ламе Олеа или од Шамар Ринпочеа, не би сте 
требали мислити да је то једина дарма и да не 
можете прихватити било који другу дарму. Било 
би погрешно сматрати да су учења Ламе Олеа, 

Шамар Ринпочеа, Лопон Цечуа, или било ког ко 
нас подучава - једина дарма и да друга учења нису 
дарма. Ако би срели будисту који није Кармапин, 
мој или Олеов ученик и није део учења која су 
нама најдража – не будите агресивни према њему. 
То није будистички.

Такође, никога не требате вући за рукав и 
приморати га да овде седи и слуша учења. То не 
би било исправно. (Ринпоче се смеје) Свакако 
ово што чините сада је веома добро - то јесте 
исправно. Окупили сте се крај Ступе и ја вам 
преносим Будине поруке. Веома сам срећан због 
такве атмосфере, у граду Бенамалдена. Овако 
нешто се овде није десило пре.

1 www.infinite-compassion.org.
2 У будизму, персонификација негативног.
3 Тиб. тенпа ши, најчешће се преводи као “Четири Ослонца”.
4 Тиб. че таг ћи чаг гја ши. 
5 Прича о Диан Фосеј, екранизована у филму Гориле у магли.

ЧЕТИРИ ОСЛОНЦА (Четири Стазе Мудрих)
поуздајте се у учење а не у учитеља
поуздајте се у значење а не у речи
поуздајте се у дубину а не у површност
поуздајте се у модрост а не у концепте

ЧЕТИРИ ПЕЧАТА
све састављене ствари су нетрајне
све обојене ствари су болне
сви феномени су празни, без истинског постојања
нирвана је изван крајности
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Лама Оле Нидал је један од неколицине потпуно квалификованих лама са Запада и 
учитељ медитације у Карма Кађу традицији будизма. По завршетку трогодишњег 
интензивног тренинга медитације, 1972 године, на захтев Њ.С. 16. Ђалва Кармапе 
Рангђунг Ригпе Дорђеа, духовног поглавара Карма Кађу школе тибетанског будизма, 
Лама Оле је почео да подучава будизам у Европи. Од тада, путујући и подучавајући 
широм света као ауторизовани лама, он преноси благослов линије готово сваког 
дана у другом граду. Дубина његовог знања и динамичне подуке, инспиришу хиљаде 
људи на његовим предавањима и курсевима у Северној и Јужној Америци, Великој 
Британији са Ирском и Шкотском, Европи, Аустралији, Новом Зеланду, Русији и 
Азији.
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Често говорите о томе да је, током историје, 
религија проузроковала више смрти него 
политика. Многи би се сложили са оваквом 
тврдњом. На Дијамантском Путу будизма, 
нагласак се у великој мери ставља на 
посвећеност учитељу или лами. Са Ваше тачке 
гледишта - као ламе Дијамантског Пута, како 
ову преданост треба схватити на прави начин? 

Па, преданост би заправо требала да буде жеља 
да преузмемо одређене квалитете које сматрамо 
значајним, а које учитељ показује на уверљив 
начин. Управо то је оно што овај осећај чини тако 
непредвидивим јер уколико је неко лоша особа 
привући ће га лоши учитељи и идентификоваће 
се са њиховим лошим особинама. Као резултат 
имамо свете ратове, потлачене жене и сличне 
негативне ствари. 

Са друге стране, отвореност према добром 
учитељу је позитивна и може нам помоћи. 
Вредне одлике и понашање најкомплетније 
можемо преузети од живог људског примера и 
тако директно постати способнији да будемо од 
користи и себи и другима. Овде се у ствари ради 

о томе да ли је објекат наше преданости користан 
или штетан. У будизму, где је циљ ослобођење и 
просветљење, учитељи са штетном мотивацијом 
су увек били веома ретки. Исто тако, кад год су 
учитељи били груби са својим ученицима, никада 
то нису чинили ради сопствене добробити, већ да 
би их веома брзо провели кроз одређене кораке 
у развоју. То је Марпа учинио са Миларепом и, у 
извесној мери, Тилопа са Наропом. Ако у данашње 
време и чујемо о коришћењу личног притиска у 
затвореним групама, важно је знати да то може 
да функционише само ако се гуруов ум више не 
мења.

Рекао бих, дакле, да здрава осећања преданости 
каква знамо, не морају бити блокирана докле год 
је све транспарентно и без уплитања политике. 
Будући да се овде заправо ради о идентификацији 
са финим људским квалитетима, резултат ће бити 
позитиван све док је учитељев циљ да своје ученике 
учини независним и док нема притиска да постану 
део машинерије у његовој организацији. Међутим, 
оног момента када се та преданост употреби за 
контролу, лично богаћење или себичне циљеве, 
то треба разоткрити. Искоришћавање других 
је искушење за које је, колико знам - или се бар 
надам - наш Дијамантски Пут, Карма Кађу школе 
будизма, сувише транспарентан да би учитељи то 
уопште и покушали. 

Разумевање Преданости 
на Дијамантском Путу 

Будизма
П&О са Ламом Олеом Нидалом

Интервју за Buddhism Today,
Џонатан Бредли, новембар 2009.



www.budizam.net16

Здрава преданост се дешава када сретнемо некога 
са ким смо још из претходних живота повезани 
поверењем или када нађемо оно што одговара 
нашим најдубљим тенденцијама и што их јасно и 
недвосмислено одражава - баш као када угледамо 
сопствено лице у огледалу. Нас инспиришу они 
односи и активности за које осећамо да обогаћују 
људска бића и који ће нас учинити уверљивијим 
и кориснијим за друге; заузврат, они почињу да 
нас сматрају ваљаним примером и имају добар 
осећај по питању преузимања наших квалитета. 
Стога је ово заправо систем из-руке-у-руку, који 
је, у нашем случају, започео пре 2450 година, са 
Будиним пуним просветљењем.

Раније сте говорили како су у старом Тибету 
имали начине да провере учитеља, као и да 
је систем који су користили био прилично 
ефикасан.

Пре свега, учитељ иза себе треба да има линију 
засновану на непрекинутој трансмисији Будиних 
учења. Друго, како неки Тибетанци кажу, или 

су говорили, «Прво учитељ проверава ученика 
три године, затим (следеће три године) ученик 
проверава учитеља, па ако се сложе, размена може 
да почне.» Дакле, после шест година ођедном 
откријете преданост? (Оле се смеје.) Наравно да 
је ово само фигуративно речено јер, оног момента 
када почнете да проверавате учитеља, ви већ 
учите, зар не? Ово, дакле, није претерано значајна 
тврдња већ користан подсетник за ученике да све 
добро испитају и да не изгубе критичност. Учитељ 
је професионалац и његов је посао и одговорност 
да види да ли се ученик уклапа: хоће ли, у суштини, 
само изгубити време и постати фрустриран или ће 
се придружити нашим групама попут скај-дајвера, 
са дубоким осећајем да је код куће у зрачећем 
простору који нудимо. Када се људи појаве желећи 
све и одмах, морам да их «охладим», али ми је, у 
ствари, драго. 

Током првих сусрета касних шездесетих година - 
вероватно као и сви други - моја супруга Хана и ја 
смо били забљеснути духовним дивовима - прво 
неколицином хинду гуруа, а потом ринпочеима 

Његова Светост 16. Кармапа са Ламом Олеом и Ханом Нидал, током боравка у Центру Дијамантског Пута 
будизма у Копенхагену, децембра 1976г. 
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и ламама које смо срели. Они нам показују шта 
је могуће. Данас, после 40 година на Путу и са 
огромном одговорношћу за Дијамантски Пут 
западног будизма, пре свега гледам енергетско 
поље других учитеља: групе које стварају, како се 
понашају, какви људи тамо долазе, да ли бих «крао 
коње» са њима, говоре ли једни о другима и иза 
леђа уместо једни са другима, лицем у лице; да ли 
мушкарци изгледају као мушкарци, а жене као 
жене, имају ли строго дефинисану хијерархију, 
много табуа и друге сличне ствари. Лично, не бих 
примио учења о уму од некога чији су ученици 
досадни. Са друге стране, уколико постоји осећај 
лакоће, здрава размена међу половима, робустан 
смисао за хумор и нема шапутања по ћошковима, 
групу бих сматрао вредном и значајном јер је 
тамо, очигледно, могуће пронаћи квалитете 

отворености који су потребни да би се наш живот 
уздигао, а године проведене на овом свету биле 
богате и дивне. Данас, дакле, о дрвету судим према 
плодовима, јер је у ствари ламино - или гуруово 
- поље остварења то што осећамо у људима који 
га окружују. Његова неустрашивост, радост 
и саосећање лишено сентименталности, људе 
чине слободним, док осећај незреле имитације и 
потчињености у групи, оне добронамерне чини 
дубоко посрамљеним. Учитељ зрачи суштином 
своје трансмисије и преноси оно што је и сам 
примио од својих учитеља. Стога о њему можемо 
много научити из његове организације и ученика. 

Чак и данас, после педесет година, четири школе 
тибетанског будизма привлаче исте типове људи 
на Западу као некада на Тибету.
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Шта мислите, зашто је 16. Кармапа истицао 
важност праксе гуру јоге за наш свет, када се 
толико тога десило у прошлости?

Па, наглашавао ју је за оне који ће постати његови 
ученици. То није за свакога. Има оних који 
једноставно немају осећај за људско савршенство. 
Они мисле да човек мора бити мртав или на самрти 
да би био светац. Свето (енг. холy), међутим, 
долази од свеукупно, целовито (енг. wхоле) 
односно потпуно функционално, и баш као што 
се са далтонистом не дискутује о дуги, будистички 
јоги-идеал није нешто што инспирише све људе. 
Уколико, пак, учитељ примети да одређени 
ученици могу напредовати тако што ће отићи 
изван својих уобичајених ограничења, ово је 
веома брз начин и требао би да буде употребљен 

када је то прикладно, попут повремених 
заједничких банџи или скокова падобраном. 
Ништа не трансформише нечији карактер брже од 
идентификације, нити делује тако дубоко као пун 
људски контакт унутар инспирисаног простора 
некога са ван-личним стањем ума.  

Видите, проблем са преданошћу често нема 
толико везе са учеником - премда је много оних 
који га имају. Углавном је много теже за учитеље 
да остану на висини задатка и буду пример у свему 
што раде, зар не? Овде је усамљенички живот 
монаха заправо главна заштита од непрестаног 
посматрања. Прво бих, ипак, желео да кажем 
нешто о учениковој ситуацији. Постоје одређене 
ствари о учитељу које би требало на брзину 
проверити, како би видели да ли, и на ком нивоу, 

Лама Оле Нидал и Њ.С. 16.Кармапа у Румтеку, Карапином главном седишту. 
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желимо да учимо: Да ли ће нам сада користити 
период контакта на интелектуалном нивоу 
Великог Пута? Или би требали да покушамо са 
тоталним сусретом и пуном разменом, тако што 
ћемо пронаћи и идентификовати се са једним од 
неколицине учитеља Дијамантског Пута? Уколико 
могућност за ово друго постоји, проверавање 
следеће три ствари је увек од суштинске важности: 
Да ли је учитељ неустрашив? Да ли је он (или она) 
природно радостан? И да ли је њихово саосећање 
активно, односно да ли вредно раде за друге? 
Ово су три квалитета који су доказ реализације 
ума. Свако ко препозна оно што се налази између 
мисли, иза мисли, што зна мисли - огледало иза 
слика и океан испод таласа - са рађањем свести 
о томе да је простор неуништив и не може бити 
повређен, природно ће постати неустрашив. 

Ова неустрашивост је главни ослобађајући и 
просветљујући увид, који би Буда и ваш учитељ 
који га данас представља требали да деле са свима. 
Ако те неустрашивости нема, следећи избор 
за ученика био би да дели учитељеву ризницу 
концептуалних упутстава. На нивоу Дијамантског 
Пута, непоколебљива неустрашивост и поверење, 
у којима сам уживао код многих од мојих старих 
учитеља медитације са Тибета и из Бутана од 
1968-ме, и које данас препознају моји ученици 
на Западу, резултат су њихове праксе током 
претходних живота. Неустрашивост представља 
суштински квалитет ума, његово стање истине. 
Из уверења да је ум - простор - увек и свуда, кроз 
његово богатство, потенцијал и слободну игру, 
појавиће се радост. Тада ћемо постати добри и 
племенити јер, са ове тачке гледишта, јасно је да 
сва бића желе срећу и, пошто је њих тако много, а 
ми смо само једно, радити нешто за њих је много 
важније него радити само за себе. Ови апсолутни 
квалитети (неустрашивост, радост и активно 
саосећање), почев од неустрашивости, највиши 
су циљ и јасно је да морамо помоћи другима да 
открију како су ова апсолутна осећања и њихова 
сопствена.

Али, да се вратим на питање - квалитет учитеља 
којег смо одабрали. У данашњем свету, био бих 
веома обазрив када су у питању учитељи који се 
неодговорно или кукавички не држе критичког 
погледа на религије. Данас су духовни људи дужни 
да се информишу о томе шта се догађа у свету и 
да подигну свест других уколико религије нису у 
складу са хуманистичким уставима, идеалима и 
слободама које имамо на Западу. Знам да ће ово 
запарати уши многима у Северној Америци али 
свако ко данас мути воду плиткоумном причом 
како су «све религије исте», доводи демократска 
друштва у смртну опасност, док последице тога 
само расту. Док наши информисани грађани 
«чупају косу», већина европских политичара 
данас дозвољава да историјске слободе њихових 
друштава буду срезане непрестаним притиском 
од стране средњовековне, фанатичне религије, 
чији је прокламовани циљ да освоји свет. 

Зашто, дакле, будисти тако добро могу да укажу на 
ово? Зато што ми не упадамо у или/или и добро/
лоше крајности. Наше учење је да зло долази из 
незнања (које може бити отклоњено) и да сва бића 
имају буда-природу. Стога, наравно, требамо да 
будемо критични али и конструктивни. Одређене 
врсте понашања су корисне на нашем путу развоја 
саосећања и мудрости, врхунског разумевања 
да је простор блаженство, док су друге потпуно 
штетне и у директној супротности свему здравом. 
Ми можемо да будемо критични без снажних 
узнемирујућих осећања јер знамо да сва бића 
поседују унутарње савршенство, које се може 
реализовати уз праве методе. Ипак, људи живе 
на релативним нивоима и одређене културне 
тенденције нас приближавају том савршенству, док 
нас друге воде у стања дубоке параноје и блокирају 
сваки напредак на изузетно дуг период времена. 
Покушавајући да заштите наша функционална 
друштва, моралисти често знају да претерају, али 
је добро што имамо затворе, правосуђе и места за 
оне који намерно повређују друге. 
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Да ли се преданост јавља као снажно осећање 
или се временом мења? 

Иако је заснована на спознаји сопствене буда-
природе, која је непроменљива, преданост се мења. 
Постоје чежњива преданост, радосна преданост и 
- непроменљива преданост, када наше поверење не 
расте ако се лама вине у небо, нити опада ако ради 
чудне ствари. Право поверење је установљено 
када, једноставно, мислимо: «Он зна шта ради.»

Како посвећеност делује на нивоу медитације? 

Као оснажујући фактор и ту се ради о томе колико 
сте новаца спремни да уложите на рулет, јер од тога 
зависи висина добитка. Ако је ваш улог нормална 
медитација, смиривање и усредсређивање ума, 
можете то упоредити са улогом од 20$. Победа 
ће вам донети можда и 200$, што је добро али 

није баш много. Ако улог укључује саосећање и 
мудрост, жељу да сва бића буду срећна и нешто 
свести о сноликој природи постојања - што се може 
упоредити са улогом од 200$ на рулету - димензија 
се мења, и када победите, и 2000$ може бити ваше. 
Уколико, међутим, уложите све, потпуно отворени 
према вибрацији мудрости која зрачи из учитеља 
и његове линије, ако медитирате тако да примате 
сав благослов, отворени за читаво енергетско 
поље које је створено, добићете кључ казина. 
Тако ствари стоје: ако можемо да отворимо своје 
спољашње, унутарње и тајне аспекте (активност, 
мотивацију и гледиште) све ће бити наше. 

Како се преданост јавља у Вашем уму?

Најснажније се јавља као захвалност и када видим 
да могу бити користан за друге. Тада помислим 
на нашу линију и кажем: «Сјајно! Хвала вам што 

Групна фотографија са Њ.С. 16.Кармапом и Ханом Нидал.
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сте ме довели у ову ситуацију.» Преданост није 
пасивна ствар, попут рачуна у банци - она се 
помаља у тренутку активности и свесности. Као 
када, на пример, држим предавање и у очима 
људи видим да разумеју: «Човече, мој ум није 
ствар, он не може умрети.» Или када у њима 
изненада кликне: «Зашто све ово тражим споља 
када је једино што икада може бити срећно мој 
ум? Можда бих срећу требао/ла да потражим 
тамо где јесте?» Када им овакве спознаје отворе 
очи, помислим: «Дивно, хвала ти Кармапа, хвала 
ти Лопон Цечу Ринпоче, Калу Ринпоче, хвала 
свим учитељима који су урадили сав овај посао 
са Ханом и самном!» Њихова трансмисија је била 
присутна у том тренутку, и то је оно што осећам. 

Чини ли Вам се тада да Линија «ради кроз Вас»?

Да, али то ни на који начин није лично. Задовољство 
нас такне али моменат дељења је ван било каквих 
ограничења. То је једноставно отвореност и 
блаженство.

У неким текстовима Гуру Јоге желимо да све 
облике видимо као тело учитеља, све звуке као 
говор учитеља и блаженство као учитељев ум. 
Како се ово односи на чисто гледиште?

За модерног, критичног слушаоца, значење 
вероватно није јасно. То значи непрестано бити 
једно са уточиштем, што нам дозвољава да ствари 
доживимо на највишем нивоу. Овде су сви облици 
израз природе истине, једноставно зато што 
су могући. Сваки звук носи благослов Будиног 
говора или говора учитеља, и стога је то мантра 
испуњена смислом. Свака мисао или осећање 
показују богатство Будиног ума, ума учитеља, и 
самим тим су савршени. Тако сва искуства постају 
ослобађајућа и просветљујућа. Ја бих на то тако 
гледао. То је начин на који тежимо да доживимо 
ове ствари - као благослов буда.

Знајући ово, како нам то помаже да разумемо 
празнину? Или то да је ум попут простора?

Бића могу бити инспирисана и лако се отворити 
у ситуацији када им је ум испуњен добрим 
импресијама. Теже је ако смо узнемирени 
превеликом количином негативних утисака. Иако 
су узнемирујућа осећања само у пролазу - не могу 
остати и, после извесног времена, напустиће нас 
сама од себе - ми и даље не уживамо у њима. 
У таквим ситуацијама, појединци се кљукају 
лековима и проводе много времена разговарајући 
са људима у дугим белим мантилима и озбиљним 
изразом на лицу. Наравно, позитивно размишљање 
и говор су исто тако само сан и релативна ствар 
- илузија која се мења. Али ако наставимо да 
испуњавамо ум добрим утисцима, стићи ћемо до 
тачке где видимо толико лепоте споља и изнутра, 
да ће се ум усудити да оде изван сопствених 
концепата, изван различитих идеја, и доживети 
ону савршену свест која је свега свесна. А када се 
то препозна, када та свесност изрони, нема више 
ничега што би могли пожелети. Ово, наравно, 
не уклања его у потпуности. Он ће искочити кад 
год је то могуће и рећи «Моје јасно светло је било 
дуже од његовог прошле недеље» или «Само што 
се нисам просветлио.» У таквим моментима неки 
људи помисле да су је изгубили али то, на крају 
крајева, није могуће. Никада је нису изгубили - 
сунце увек сија, само се понекад, мало наоблачи. 
Свесност је безвремена, са понеком несталном 
илузијом у пролазу. Чим престанемо да бринемо о 
ономе што долази и одлази, спознаћемо слободни 
простор ума и никада више нећемо напустити то 
савршено стање. 

Да ли се икада дешава да су критичко гледиште 
и преданост у сукобу? 

Не, али морамо бити свесни културних разлика 
и изабрати шта је важно. Чак и са великим 16. 
Кармапом, чији је благослов често био као струјни 
удар за Хану и мене, кога смо видели као све буде 
у једном и који се пред мојим очима претварао 
у мушке и женске буде чија опуномоћења нам је 
давао, мајчин одгој ме и даље није напуштао - ја и 
дан данас скрећем поглед када људи једу прстима. 
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Слично томе, када би га неко водио да му купи 
пар добрих ципела, ја бих завршавао неки други 
посао или читао свој Интернатионал Хералд 
Трибуне. Иако је то био начин да се ода признање 
донаторима, по мени је то било чисто траћење 
његовог драгоценог времена. Било је ту и других 
случајева када сам се јежио - као када би Кармапа 
обилазио продавнице птица. Ја птице, у ствари, не 
волим баш много. Не свиђа ми се њихов мирис и 
то што су тако крхке - ја увек додирујем ствари и 
ако то не могу да урадим, оне за мене не постају 
заиста живе. Птицама се (мада су повремено 
очигледно веома интелигентне и саосећајне) 
не можете стварно приближити. Ипак, када би 
Кармапа ишао у те продавнице (које је интуитивно 
проналазио у градовима у којима никада раније 
није био) ствари су се дешавале. Застао би на 
тренутак, а онда би нам рекао како је ова птица 
рекла нешто веома интелигентно, а да је она друга 

прилично бескорисна. Онда би само гурнуо руку 
у кавез и птица коју је похвалио би му слетела 
на прст. Он би је изнео, дунуо на њу и урадио 
разне друге ствари, после чега би му је власници 
често поклонили или би драстично снизили цену. 
Кармапа је са птицама то урадио много пута, а када 
би умирале, остајале би укрућене и непомичне, 
са кљуновима упереним навише. Тада би рекао: 
«Сада медитира. Вечерас ће бити слободна и онда 
је можете сахранити.»

На колико сте таквих места ишли са Кармапом?

Вероватно десетак, широм Европе, ‹74 и ‹77. Хана 
и више, понекад и код колекционара егзотичних 
птица које нису биле за продају. Једном приликом, 
када смо довезли Кармапу у шкотски будистички 
центар, три птице су почеле да ударају кљуновима 
о прозор када је ушао у своју собу. Оставили смо 
га самог; осећали смо да се дешава нешто посебно. 

Њ.С. 17. Кармапa и Лама Оле Нидал у Европском центру, 2012. ©Волен Евтимов
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Кармапа је убрзо изашао из собе са грубом мапом 
и цртежом амбара и рекао да су тамо три птице 
заробљене под кровом. Ми поред тог амбара 
нисмо прошли. Кармапу смо довезли са аеродрома 
Прествик, који се налази на сасвим другој страни. 
Неколико људи је ипак отишло тамо где је рекао 
и пронашли су амбар. Када су ушли, отворили су 
кровни прозор и три велике птице су брзо излетеле 
напоље. Свако ко је срео 16. Кармапу био је сигуран 
да је он Буда, у то није било никакве сумње. А сада, 
аполитични, религиозни 17. Кармапа Тринли Таје 
Дорђе - који је сам себе препознао - каже да очекује 
да ће имати сличне способности када буде у истим 
годинама као и 16. Кармапа када смо га ми срели 
(46 - 58). Био сам пресрећан када сам то чуо; нема 
већег поклона за свет. Ван сваке сумње, овакве 
моћи доказују да је свет колективни сан, виђен 
кроз обојене наочари нашег тренутног стања ума, 
и многима ће користити да то виде.

Још једно, последње питање: Како би Ви, као 
учитељ, волели да Ваши ученици искажу своју 
посвећеност Вама?

Трудом и радом, храброшћу, узбуђењем, 
неустрашивошћу, радошћу, израженим смислом за 
хумор и основним поверењем у себе и друге. Волео 
бих да моји ученици заправо издигну ментални 
ниво где год да се појаве. Често сам виђао како се 
ово дешава. У Копенхагену сам знао неке успешне 
манекене: изгледали су попут нордијских богова, 
оштрих црта лица и савршених пропорција. У 
време док сам још имао времена да посећујем 
њихове журке, обично би седели заваљени, просто 
мега-кул, пазећи да им скупи бели прах не испадне 
из носа. Онда би ушло пар наших будисткиња, све 
би протресле и стварно направиле журку. Све је 
било ту и пре него што би се оне појавиле: музика, 
згодна тела и све остало, али није било варнице 
која би то покренула. Ми то увек радимо и из тог 
разлога неки монашки типови мисле да нисмо 
добри будисти. Они користе нашу интерну шалу, 
где себе називамо «Журка-линијом» (јер звучи као 
«Кађу-линија»). Али као што знате, свака религија 
која изгуби свој пролаз ка надчулном постаје 

реликт. Ако изузмемо рејв, добра журка је основ 
заједничког рада и међусобног упознавања. То је 
нешто што нас највише уједињује и стварно дивна 
ствар. Тада требамо да понудимо здравље, лепоту, 
снагу и љубав свих тих дивних људи, њихове 
покрете, светлости и свако друго доживљено 
богатство. То је значајна понуда будама. Наше 
највише учење је да је највиша радост - највиша 
истина. Ако је неко стално натмурен, моралише 
другима или тврди да има специјална достигнућа, 
требало би му рећи «То је сувише узвишено за 
мене.» (смех) «Аха» моменти које имамо, наша 
присутност у тренутку, свежина, наш квалитет 
пробојности, то је оно где додирујемо истину; 
брзи мотори, стотину падобранских скокова - све 
врсте узбуђења то доносе. У то нема сумње. Ми 
имамо невероватне унутарње и тајне капацитете. 
Дакле, што је више потенцијала учитељ способан 
да из нас извуче, мислим да би више преданости 
и захвалности за њега или њу требали да имамо. 

Желите ли још нешто да кажете о преданости?

Не. Нађите је и развијте.
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Кађу школа Дијамантског пута Будизма била 
је позната у старом Тибету као ‘линија праксе’. 
Заправо, то значи да је пракса животна снага 
нашег духовног развоја ка стабилном, радосном 
стању ума, ослобођеног конфузије. Ово стање 
ума достиже се практикујући по инструкцијама 
квалификованог учитеља медитације. Један 
од ‘великих предака’ Кађу линије из 12. 
века, најпознатији јоги Тибета – Миларепа, 
илустровао је значај медитације једним прилично 
живописним учењем. Миларепа је саветовао свом 
главном ученику Гампопи да је, после пар година 
преношења свих пракси и метода Кађу линије, 
дошло време да примени оно што је научио. Док 
је Миларепа силазио са Гампопом са планине из 
његовог места за повлачење, застао је и рекао 
опраштајући се: заправо има једно учење које 
ти нисам дао, али превише је дубоко да би ти 
га пренео. Гампопа је оклевајући рекао збогом 
и док је ишао питао се какво би то учење могло 
бити. Још увек надомак Миларепе, Гампопа је 
чуо свог учитеља како га зове да се врати. Када 
је Гампопа стигао, Миларепа рече: коме да дам 
ово последње учење ако не теби? Као и обично, 
Миларепа одведе Гампопу иза неког камења, 
мало изван пута на коме су били. Скривени од 
погледа, велики тибетански поета подигао је своју 
танку белу памучну тканину и показао је Гампопи 
голу задњицу.Миларепа је показао своју грубу 
задњицу, као резултат дугогодишњег радосног 
труда у медитацији. Зар не видиш, - објасни 
Миларепа помало изненађеном Гампопи. Све је у 
истрајности у медитацији која доноси резултате. 
Нема дубљег учења у Будизму од праксе!

Бен Веинлицк
Значај практиковања

Будистички центар, Златна обала, Аустралија
©Мет Балара
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Миларепа је показао овим директним учењем 
да је једина разлика између Буде и нас та што је 
Буда медитирао више. Резултат рада јесте пуни 
развој ума (стање ума Буде) у коме смо отклонили 
велове узнемирујућих емоција и крутих идеја и 
спознали природу ума као неустрашиву, радосну 
И племениту.

Ако се питате како је уопште могуће пронаћи 
време, сести и направити исто толико жуљева 
каоМиларепа - важно је напоменути да је срж 
будистичке медитације тренинг да се опустимо 
у радосној свежини тренутка. Тренирамо да не 
дозволимо себи да будемо притиснути и одвучени 
импресијама које природно долазе и одлазе из 
ума. Вероватно због тога је потребно да седнемо - 
да би научили да медитирамо (али не до границе 
највећих жуљева), али као модерни незаређени 
практичари можемо из формалне медитације 

Наши Кађу 
учитељи говоре да 

практиковањем 
разлика између 

медитације у 
којој седимо и 

после медитације 
дефинитивно постаје 

све мања и мања, - 
све постаје пракса и 
има дубоки смисао..

Нема дубљег учења 
у Будизму од праксе!
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да учимо  и како да радимо са умом изван 
медитације, у свакодневном животу. Наши Кађу 
учитељи говоре да практиковањем разлика између 
медитације у којој седимо и после медитације 
дефинитивно постаје све мања и мања, све постаје 
пракса и има дубоки смисао.

Интелект вс. искуство

Обично када дођемо у контакт са Будизмом на 
Западу, највероватније нећемо најпре учити 
причу о племенитој позадини једног Тибетанца из 
12. века. Ипак, ако је овај часопис ваш први увод у 
Будизам, онда се једно од најважнијих учења Кађу 
школе некако ‘ушуњало’ овде упрскос правилима: 
пракса, пракса, пракса и још праксе! Обично 
на универзитетима и у књижарама долазимо у 
контакт са много познатијим школама Будизма, 
где је акценат много више на интелектуалном 
проучавању будистишких концепата у циљу 
развоја ума. Наравно, паметно је посветити неко 
време да проверимо и преиспитамо савете и 
основна учења која је Буда дао, али ако то остане 
само као сувопарна интелектуална информација у 
нашој глави - тешко да ћемо постати стабилнијии 
и да ћемо моћи вешто да превазилазимо изазове 
који нам се нађу на путу. Без обзира колико су 
занимљиве мисли и идеје, једноставно сувише су 
променљиве да би се ослонили на њих и да би нас 
водиле. Једна стара будистичка изрека говори о 
потенцијалним недостацима уколико се ослонимо 
на концептуалну мисао и иде отприлике овако: 
интелектуално разумевање је попут закрпе на 
капуту… извесно је да ће отпасти. Медитација 
више ради попут равномерног ткања онога што 
смо научили у наше директно искуство. Такође, 
може се рећи да медитација претвара будистичке 
идеје у искуство, тако да оно што смо научили 
није нека далека филозофија која нема везе са 
нашим шивотом. Сваки пут када добијем нову 
будистичку књигу покушавам се подсетити да 
превише ослањања на књишко знање заиста 
неће донети стабилност искуства и радости 
коју медитација доноси. Једном приликом док 
сам медитирао, имао сам и пролазну мисао да 

Као резултат редовне 
медитације јавља 
се слобода - све 

чешће не падамо на 
своје его трипове, 

можемо лакше да се 
опустимо у радосној 

свежини момента, док 
истовремено радимо 

са ситуацијама које се 
појављају у животу на 

практичан начин.
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истетовирам Миларепино показивање голе 
задњице као велику инспирацијиу и подсећање 
на важност медитације. Добро је да је мисао 
само прошла и да нисам пробао остварити је 
са мастилом на мојој руци (било би то тешко 
објаснити у канцеларији…).

Шине (схине) и мирна дистанца од онога што се 
појављује у уму

Ако не медитирамо редовно и само се ослонимо 
на интелект - приметићемо да је, када смо 
обузети узнемирујућим емоцијама попут беса 
или љубоморе, тешко препознати снажан утицај 
емоција и мислити како, једноставно, да изађемо из 
тога. Често смо превише уроњени у ситуацију да би 
видели јасно и тада деламо ношени драматичним 
осећањем, говоримо и радимо срамне ствари због 
којих нам је касније жао. Уколико нам пође за 
руком да макар мало умањимо снагу узмемирења 
путем менталне гимнастике, онда имамо један 
додатни задатак - да проверимо да ли смо научили 
потискивати емоције. Ово напомињем, јер 
понекад можемо почети да се бавимо Будизмом 
без медитирања и преварити себе мислима да 
радимо на смањивању утицаја узмемирујућих 
емоција путем резоновања, а заправо само на неко 
време постајемо добри у маскирању ситуације у 
паметну неурозу. Ламини Хана Нидал једном је 
рекла: потискивање узнемирујућих емоција значи 
заправо да их нисмо препознали, - то је нека врста 
бежања и ситуација у којој, такође, не радимо са 
њима.

Медитирањем користимо добро опробани 
метод у постизању резултата и то нам прво 
даје мало дистанце од драматичне игре наших 
узмемирујућих емоција. Са овим простором 
можемо да препознамо шта се појављује у уму на 
бољи начин, - да не потискујемо и много јасније 
видимо како са ситуацијом можемо радити а да 
нас она не превари. Мирна дистанца од онога што 
се појављује у уму традиционално се зове схине на 
тибетанском (скт. схамата) и прва је од две фазе 
у будистичкој пракси медитације. У медитацијама 
Дијамантског пута део шинеа се практикује када 

се, на пример, фокусирамо на форму Буде испред 
нас. Један практичан резулат шинеа је тај да 
после редовне медитације, често када то најмање 
очекујемо, имамо искуство “оснаживања” у 
сусрету са познатим ситуацијама свакодневног 
живота које обично узбуркају унутрашње драме  
- изненада схватимо да не морамо пратити 
уобичајени програм деловања када су осећања 
тешка. Многи који практикују имају то искуство. 
Уместо тога, може да се доживи узнемирујуће 
осећање као досадни ТВ програм који се појављује 
кад вртимо канале и - не укључујемо се, и тада 
можемо да изаберемо оно што је занимљивије. 
Као резултат редовне медитације јавља се слобода 
- све чешће не падамо на своје его трипове, 
можемо лакше да се опустимо у радосној свежини 
момента, - док истовремено са ситуацијама које се 
појављају у животу радимо на практичан начин.

Свежина момента и како бити практичан

Можда се чини да свежина момента и практичност 
не иду једна са другом, и овде је од помоћи да 
имамо учитеља од поверења који својим примером 
показује како да вешто избалансирамо ове две 
ствари. Код Ламе Олеа не може а да се не примети 
да делује као “код куће” у свакој ситуацији која се 
појави. Он је радостан, спонтан, а истовремено 
прилично практичан (радећи вредно за срећу 
других). Један пример који показује учитеља 
и, истовремено, његову свежину у тренутку и 
практичност десио се на сурфовању са Лама Олеом 
у Ел Салвадору између сесија медитације на курсу. 
Био је леп дан, сви су деловали као да уживају у 
тренутку,у експлозији радости сурфовања у 
океану са својим учитељем медитације. У сред 
једног инспиративног момента између таласа за 
сурфовање, Оле је показао како се плива ако нас 
ка мору повуче јака струја која се ту налазила. 
Није било тако драматично као што звучи, само 
практичност без одузимања од свежине тренутка. 
Срећом нико није био “киднапован” од стране 
подводне струје и могли смо наставити да учимо о 
уму у слободној игри океана. 
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Увид (лактонг) и познавање онога ко доживљава 
искуство

Медитације Дијамантског пута нису осмишљене 
да само помажу да имамо дистанцу од онога што 
се дешава у уму. Дистанца коју најпре развијамо у 
медитацији помаже нам да можемо прећи у другу 
фазу будистичких медитација (од укупно две) – 
лактонг на тибетанском (випасана на санскриту). 
Лактонг значи дубоки увид. Суштински, у 
медитацијама Дијамантског пута ради се о томе 
да препознамо и видимо оно што је свесно. Ова 
фаза медитације је, на пример, када се Буда на кога 
медитирамо растопи у светлост, стопи се са нама 
и све форме нестају и остаје само јасна свесност. 
Потребна је пракса да би били свесни сопственог 
ума, који се по навици понаша као око које може 
да види све споља али не и само себе. Лама Оле 
често коментарише на предавањима да знамо 
пуно о свету, али ако питамо: шта је то / ко је то ко 
доживљава искуство? –нема их пуно који заиста 
могу рећи нешто. Срећни смо јер знамо да ум није 
само интелектуална идеја: знање да је ум / онај 
који доживљава динамично, радосно и корисно 
искуство јесте оно што нам велики будистички 
јогији Кађу линије показују својим грубим 
смислом за хумор и непресушном 

племенитошћу. Пример и инструкције учитеља 
су основа да би практиковали лактонг фазу 
медитације Дијамантског пута на исправан начин 

– да у нашим главама не останемо укопани и тако 
пропустимо радост ума.

Учитељ нам помаже да препознамо слободу ума и 
то је попут племенитости некога ко нам показује 
да су, кључеви од кола које смо очајнички тражили 
свуда по кући, били све време у нашем џепу. Ипак, 
‘указивање природе ума’ треба да буде много 
више ослобађајуће од сазнања да нећемо каснити 
на посао, јер смо имали помоћ у проналажењу 
кључева од кола. Тибетански Лама Ђамгон 
Контрул Лодро Таје Први је рекао: “постоји изрека 
да уколико разумеш ум, познавање само ове једне 
ствари осветљава све остале, али ако не разумеш 
ум, познавање свега осталог замагљује ову једну 
ствар”. 

Помало је иронично да оно са чим завршавамо 
јесте исто оно од чега смо кренули - спознаја ума. 
Али, можда то нисмо могли спознати јер смо 
били превише окупирани са прављењем жуљева 
на свим местима осим тамо где је заиста важно. 
Миларепа нам је показао добрим смислом за 
хумор и жуљевима на правом месту - морамо 
само да применимо исправне методе медитације и 
радосни резултати ће доћи. 

Бен Веинлицк почео је да практикује Дијамантски пут Будизма пре четрнаест 
година, када је упознао Ламу Олеа Нидала 2000. године. Последње две 
године путовао је као будистички учитељ. Ради у сектору развоја заједнице 
у Едмонтону и живи са девојком и њиховом кћерком. И као што Бен каже “ 
имамо још једног пирата у пећници који стиже у октобру”.
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Када се говори о бардоу, обично се мисли на време 
након смрти. Ипак, овај израз је вишезначан и 
односи се на било које “међустање”. Сва бића 
доживљавају “међустања” током својих живота, 
све до просветљења, када ум спознаје своју 
сопствену ванвремену јасну светлост. На пример, 
управо сада, током овог предавања, налазимо се 
у бардоу будног стања - бар се надам да је тако. 
Комуницирамо помоћу речи и симбола и опажамо 
свет својим чулима. Током ноћи наступа бардо сна, 
таме и одсуства свесности, док они срећници који 
су добро савладали медитацију јасне светлости 
имају искуство лежања у океану светлости.

Постоје и периоди када се импресије ускладиштене 
у уму појављују на различите начине, као у сновима. 
То стање се зове бардо сна и овде вероватно спада 
и већина стања условљених употребом дроге. 
Када се поново пробудимо, стање будне свести 
се наставља. Очигледно, све до сада поменуто 
је условљено и промењљиво и не може никоме 
донети трајну добробит. Ипак, ако медитирамо, 
појављује се стање које је у суштини ванвремена 
јасна светлост - свесност која не зависи ни од чега. 
Она је изван рођења и смрти, изван долажења и 
одлажења. Све праксе Дијамантског пута имају 
за циљ да ову блиставу свесност учине увек 
присутном. Током својих живота, сва бића, како 
људи тако и животиње, доживљавају три горе 
поменута бардоа - будног стања, спавања и сна. У 
тренутку смрти појављују се следећа три бардоа.

Прво наступа сам процес умирања. Без обзира да ли 
је смрт брза или спора, долази до трансформације. 
Након тога, следи период у коме ум наставља са 
навикнутим током из претходног живота. Након 
спознаје да је наступила смрт, одиграва се процес 
реструктурисања и, у зависности од доминантног 
стања, ум ступа у ново подручје у оквиру шест 
нивоа постојања. То је одувек било тако. Као што 
је простор без почетка, тако ни ум нема полазну 
тачку. Споља и изнутра, увек је био разигран, 
изражавао се и доживљавао је богатство на 
безбројне начине. Ових шест бардоа су се увек 
смењивали - три свакодневна и три која следе 
када се неослобођена бића крећу ка свом следећем 
животу.

Бардо смрти 
и поновног 
рођења

Лама Оле Нидал

Буда бескрајне светлости, Амитаба
©Гингер Неуман
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Вечерас сте дошли овде да би сте сазнали нешто 
о овом другом. Да би смо схватили шта се дешава 
у тренутку смрти, потребно је да прво погледамо 
ум. У суштини, ум је простор. Нема ни боју, ни 
тежину, ни мирис, ни величину. Ни од чега није 
сачињен; није рођен, неће умрети. Ни од куда 
није дошао, па никуда неће ни отићи. Ипак, овај 
простор није црна рупа; не подразумева нестанак 
или непостојање. Његова природа је богата, 
разигран је, изражава се, сања, допушта да се 
ствари одигравају а онда их поново раствара. Има 
велику моћ и истовремено је безграничан. Где год 
да погледамо, нема му краја - увек се може десити 
још ствари. Када осване ово препознавање, ни 
једно условљено осећање га не може надмашити 
и неустрашивост, спонтана радост и активно, 
несентиментално и далекосежно саосећање се 
природно појављују. Када би ово било стално 
стање бића, када би смо увек били свесни ума, 
све би нам било лако. Тада би умирање и поновно 
рађање били попут промене одеће. Јасна светлост 
ума, његова блистава свесност, радост и моћ његове 
активности не би никада престали. Без икаквог 
прекида свесности и уз све веће доживљавање 
нашег тела и говора као оруђа, слободно би смо 
бирали поновно рођење на местима на којима би 
смо били од највеће користи другима.

Наравно, ово је далеко од свакодневног искуства 
већине бића. Свако ко не медитира ретко има 
прилику да накратко опази суштину ума и то се 
тада дешава само случајно, нпр. током вођења 
љубави или за време слободног пада, пре него што 
се отвори падобран. Без обзира да ли се вечита 
свежина ума манифестује кроз континуирани 
процес или случајно, увек се доживљава потпуна 
сигурности и дубока радост када заборавимо да 
се надамо, плашимо или очекујемо. Изражава се 
као љубав која има свега пар концепата. Уместо 
блиставе светлости ума или нетрајнијих увида, 
непросветљена бића се идентификују са његовим 
током импресија. Она трагају за трајном суштином 
у промењљивом току који продукују њихова тела 
и менталне активности.

Иако се сматрају стварним, такве ситуације и 
осећања не могу да трају. Њихова природа је 
попут реке - иако стално притиче нова вода, још 
увек постоји континуитет и људи се идентификују 
са њим, као са током свести. Постоји узрочна веза 
између седмогодишњег детета и одрасле особе од 
седамдесет година - без претходног, не би било ни 
потоњег, иако је сваки делић, сваки молекул нов.

У одређеном тренутку, овај процес се више не 
може одигравати у телу, ум га напушта и тада 
наступа смрт. Смрт која долази полако, као 
код сиде или рака, изгледа другачије од оне која 
наступа када се тело дезинтегрише услед стајања 
на нагазну мину или услед саобраћајне несреће 
при великој брзини. Ипак, процес који се одиграва 
је увек исти. Без обзира да ли се смрт догоди у 
бљеску или током дужег периода, енергија која 
је прожимала цело тело се увек креће ка његовој 
централној оси. У великим религијама искуства, 
тело садржи различите енергетске системе, који 
зависе од циља коме се тежи - у једном случају су 
у питању безоблична подручја богова, у другом 
уравнотежен дуг живот, а у трећем јасна светлост 
ума. Централни енергетски канал се у хиндуизму 
налази у кичми, у таоизму је елипса која пролази 
кроз тело, а у будизму се налази између тачке која 
је осам прстију иза почетне линије раста косе 
на врху главе и завршава се четири прста испод 
пупка. Из ове главне енергетске “цеви” у средишту 
тела, излази пет различитих точкова (чакри, прев.) 
који се гранају у 72000 канала. Пошто су женски, 
у суштини су интуиција и простор. Унутар њих 
се налазе потенцијалне мушке енергије, које су 
потпуно пробуђене тек у тренутку просветљења. 
Њихова природа је саосећање и радост. Током 
процеса умирања веза са спољашњим чулима 
се прво повлачи ка средишту тела и онда се пет 
точкова утапају у централни енергетски канал. 
Током овог процеса се прво губи снага, осећа 
се притисак на тело и чулне импресије постају 
нејасне. Затим губимо контролу над течним 
елементом, када имамо осећај да плутамо по 
води и да нам течност истиче из носа и уста. 
Након овога постајемо суви и хладноћа се увлачи 
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кроз екстремитете. Сада, непосредно пред смрт, 
дисање постаје плитко и оштро и немедитанти 
имају последњу прилику да концентришу ум. У 
зависности од карме, од импресија упијених током 
живота, може да се појави било шта, од предивног 
осећања радосног смисла које се доживљава након 
Пове до стања великог губитка праћеног страхом 
и фрустрацијом. Већ овде карма може постати 
веома видљива. На крају следе три веома дуга 
издисаја - и то је то. Иако у овом тренутку људе 
проглашавају умрлим, током наредних 20 до 30 
минута се наставља енергетски процес унутар 
магнетне осе тела.

Овај енергетски канал се појавио када се 
наша свест из претходног живота сјединила 
са сперматозоидом и јајном ћелијом наших 
родитеља. Свака од ове две ћелије, чије су 
генетске информације обезбедиле основу за наша 
садашња тела, носила је додатни енергетски набој. 

У медитацији се мушка суштина доживљава као 
бела а женска као црвена. Како су билиони ћелија 
створили наша људска тела, бела енергија се 
усмерила нагоре и сада се налази око осам прстију 
иза почетне линије раста косе, на темену наше 
главе.

Истовремено, црвена енергија се покренула 
надоле и сада сеналази четири прста испод пупка 
у средишту тела. Између ова два пола лежи оса са 
горе поменутим точковима и каналима. Након 
престанка дисања, током следећих десет до 
петнаест минута, бела енергија са врха главе се 
креће на доле, ка срцу. Док се спушта, доживљавамо 
прелепу јасну светлост, налик месечини, док 
нестају тридесеттри осећања која потичу из 
љутње. Многи чују продужени звук слога ХАНГ и 
сећање је толико јасно да често видимо бића која 
су умрла пре нас.

Европски центар, Именштад, ©Мет Балара
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Након тога, из тачке четири прста испод пупка, 
уздиже се црвена светлост. Осећање је веома 
моћно и светлост је попут дубоког заласка Сунца. 
Док се креће ка срцу, за шта је такође потребно 
десет до петнаест минута, многи чују дубоку 
вибрацију слога А. Тада нестаје четрдесет осећања 
везаности и осећа се неописива радост. Двадесет 
до тридесет минута након смрти ове две енергије 
се сједињују у средишту груди и све постаје црно. 
Док се то дешава, растапа се седам осећања која 
потичу из незнања.

Затим се појављује блистава светлост - потпуно 
ванлична свесност. Ако можемо да одржимо ово 
стање, медитација се на тибетанском зове “тугдам”. 
То значи да се ум налази на нивоу срца у стању 
које не одваја унутрашњу и спољашњу истину. 
Тада, отворена, јасна и бескрајна суштина ума 
прожима сва времена и све правце; ово је свесност 
лама попут Кармапе. Пореди се са сусретом детета 
и његове мајке и, ако може бити одржана, наступа 
право просветљење. Тада нестаје свака одвојеност 
између простора и енергије, као и између 
прошлости, садашњости и будућности.

Свако ко не може да одржи ово стање губи свест. 
Тибетанска књига мртвих помиње период од три до 
четири несвесна дана након смрти. У случајевима 
када су умрли људи долазили мени, прозирни, али 
иначе изгледајући као и обично, то је увек било 
после шездесетосам часова. Мислим да је разлог 
у томе што су сви били веома образовани људи из 
градске средине, па су њихови ментални процеси 
били веома брзи.

Када се након смрти особа пробуди, имаће осећај 
да нешто у основи није у реду. Чак иако је тело 
очувано, избегаваће да га погледа и уместо тога 
ће покушавати да побегне. Ово стање је веома 
збуњујуће, јер пошто нема тело, на које год место 
да помисли, особа ће се тамо аутоматски наћи. 
Такође, интелигенција је много оштрија него 
током живота, међутим иако можемо да читамо 
мисли живих, не можемо да комуницирамо са 
њима. Када седнемо на столицу, људи седају 
на нас, а када им се обратимо, они једноставно 

одлазе. Упркос толико много знакова, бића не 
желе да знају да су мртва. Након три несвесна 
дана, следи недеља током које људи настављају да 
бораве унутар навикнутог света свог претходног 
живота. Тада више нико не може да избегне 
спознају да више нема физичко тело. Ова спознаја 
се може учврстити када станемо пред огледало и 
не видимо одраз. Неки то откривају док ходају по 
фином песку не остављајући отиске а други могу 
да уроне руке у кључалу воду и да се не опеку. У 
том тренутку ум схвата: “Сада сам мртав, више 
немам тело,” и ово представља тако велики шок да 
се свест губи по други пут.

Када се поново пробудимо, ум се налази у новом 
стању - заједнички ток површинске свести је 
престао и појединачне подсвесне импресије 
испливавају на површину у форми веома јаких 
искустава. Иако се ова искуства могу најбоље 
упоредити са веома индивидуалним сновима, 
особа их такође сматра стварним и осећа наду и 
несвиђање.

Да би смо одсекли 
корен свих патњи, 
Буда нам саветује 

да се усредсредимо 
на оно што је изван 

рођења и смрти, што 
никад није настало и 
што никада не може 

нестати.
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Док настављамо да се везујемо и опиремо као и 
увек, током следећих не више од пет и по недеља 
(тако да ова три међустања не трају дуже од 
седам недеља), најјача склоност се пробија кроз 
друге импресије ума. Ако нема ламе или добро 
савладане медитативне праксе да нам помогне, 
ове склоности одлучују о правцу нашег следећег 
рођења. Иако људско подручје пружа велики избор 
кармичких могућности, од патњи муслиманки 
и људи у Африци, све до слободног и луксузног 
начина живота у предграђима на Западу, из 
склоности ускладиштених у уму могу да се појаве 
и пет различитих нељудских нивоа постојања.

Три врсте подручја богова се појављују из 
осећања поноса. Ако смо чинили добра дела, али 
са осећањем “ја радим нешто за тебе,” она нису 
ослобађајућа већ, у зависности од интелигенције, 
производе најпријатније нивое свести: или ће 
нам жеље бити аутоматски испуњене у шест 
“подручја жеље”, или ћемо уживати у естетском 

задовољству у седамнаест “подручја облика.” 
Највиши међу боговима су они који бораве у 
четири стања интензивне апстракције. Пошто 
илузија одвојеног сопства истрајава у свима, 
када залихе добрих импресија буду истрошене, 
богови падају и на површину свести избијају 
друга осећања и одговарајућа окружења. Ако се 
као доминантно осећање појави љубомора, бића 
откривају да се налазе у складиштима оружја. 
Раније су трагали за мачевима, али данас би то 
вероватно било аутоматско оружје. Ова бића 
дубоко узнемирава када други уживају у већој 
радости од њих самих. Ако као најјаче узнемирење 
исплива конфузија, ум може покушати да се 
сакрије међу стенама и жбуњем и, ако животиње 
оду тамо да се паре, можемо утрчати међу њих. 
Тако, бића завршавају са четири шапе и прелепим 
крзненим капутом који носе и лети и зими. 
Такође је могуће да похлепа, која већ током овог 
живота чини бића видљиво несрећним, постане 
доминантно осећање. Иако неки људи имају све, 
њихови поседи их само заробљавају. Након смрти, 
ово опште стање се кондензује у жудњу за храном 
и пићем. Неки онда помисле да су им стомаци 
велики као Сан Франциско а уста као ушице игле, 
док други доживљавају да свака храна постаје 
ватра или да им је отимају незгодне авети. Најгоре 
загађење ума ипак чине љутња и злонамерност, 
које сазревају у форми највећег бола. Ова стања су 
данас позната као параноја, док се традиционално 
разликује осам нивоа патње услед врелине и осам 
услед хладноће. Поред тога, постоје “суседна” и 
“повремена” стања.

Као што је већ поменуто, жеље су проузроковале 
овај садашњи људски живот и наставиће да то 
чине и убудуће. Али, карма је “лепљива” и има 
вишеструка дејства - након одлучивања подручја 
поновног рођења, даље одређује врсту тела које 
ћемо добити, окружење у коме ћемо се родити 
и шта ће нам бити мотивација у животу. Ипак, 
као људско биће, држимо све конце у својим 
рукама. Пошто имамо чврсто тело и знамо да 
правимо разлику између онога што је корисно 
и онога што је штетно, можемо да избегнемо да 

Буда бескрајног живота, Амитајус, ©Гингер Неуман
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сејемо семење еона нетрајне радости или дубоке 
патње у четири не-физичка подручја или краћих 
периода животињске тупости. Најважније је 
схватити да ништа од овога не представља 
алтернативу ослобођењу и просветљењу. Богови 
падају; полубогови су љубоморни и боре се; 
животиње прождиру једне друге; духови су увек 
фрустрирани а бића пакла увек пате. Чак и људи 
имају четири основна проблема: рођење, старост, 
болест и смрт. Такође, ни најбоље године живота 
нису без тешкоћа које се састоје од борбе за оно 
што желимо, избегавања онога што не желимо, 
везивања за оно што имамо и прилагођавања 
ономе што је неизбежно. Пошто се све ово 
дешавало од безпочетног времена, налажење 
трајних вредности представља императив.

Да би смо одсекли корен свих патњи, Буда нам 
саветује да се усредсредимо на оно што је изван 
рођења и смрти, што никад није настало и што 
никада не може нестати. Он не указује на одразе, већ 
на само огледало, показује нам океан испод таласа. 
Ни једно условљено искуство или спољашња 
ситуација не може да нас трајно задовољи. Само је 
отворена, јасна и бескрајна светлост ума савршено 

радосна и апсолутна. Будина учења, било да су 
о животу, поновном рођењу или ономе што је 
између, имају само један циљ - да нам пруже ову 
сигурност. Захваљујући методама Дијамантског 
пута, сваки од горе поменутих посмртних бардоа 
постаје капија просветљења. Ови методи отварају 
могућност за сусрет ума са његовом правом 
природом и његово коначно ослобођење.

Током претходних седамнаест година, Лама Оле 
Нидал је пракси трансфера свести - Пови - научио 
више од 50.000 људи широм света. Ово предавање 
је одржао у Сан Франциску, у јесен 1998. и касније 
га је редиговао у Сибиру, у марту 1999. Чим његов 
распоред дозволи, завршиће књигу на ову тему, 
која ће садржати неке од метода које користи 
Дијамантски пут да би помогао уму током овако 
значајних тренутака, а такође ће садржати и 
поређења са неким увидима западне психологије. 
Допустиће нам да “гледамо преко његовог рамена” 
и проценимо разлоге за потпуну увереност у 
учења која даје.

Точак живота, фреска, Бутан ©Аксел Валтл
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Ккö-инфо: Шта је важно за практичаре Дарме на 
Западу?

Ринпоче: Да бисте практиковали будизам, 
најважније је да научите све што вам је потребно. 
Постоје различити начини да се приступи Дарми. 
Ако световна особа, заузета својом професијом 
и породицом, жели једноставну свакодневну 
праксу, онда је довољно ограничено разумевање 
будизма. Али, ако желите да зађете дубље и 
озбиљно практикујете, онда би требало да се добро 
упознате са учењима. Након што сте интензивно 
изучавали и анализирали Будина учења, оно што 
сте научили морате да повежете са медитацијом, 
како би се претворило у истинско искуство. 
Будизам је огромно и богато поље знања. Није 
само религија или вера. Стога, да бисте изучили 
Дарму како треба, потребно је много времена.

Ккö-инфо: Многи људи немају времена за 
интензивне студије или дуго повлачење. Како 
најбоље да уче и практикују током уобичајеног 
свакодневног живота?

Ринпоче: Што се тиче учења, потребно је сазнати 
основне ствари о Мадјамака филозофији, као и о 
опуномоћењима и њиховом значају. Што се тиче 
медитације, увек је добро практиковати што је 
више могуће. Било је, и још увек има, успешних 
практичара који медитирају код куће, без одласка 
на дуго повлачење.

Прво научите што је могуће више о основама 

Дарме, да бисте могли правилно да медитирате. 
Ако наставите на овај начин, нарочито на Западу, 
где људи имају сигурнију старост, имаћете 
прилику да интензивније практикујете у каснијем 
животном добу, зато што сте за то створили 
основу.

Ккö-инфо: Да бисмо стекли знање, потребни су 
нам учитељи којима можемо веровати. Како се 
развија ово поверење?

Ринпоче: Поверење долази из знања. Ако немате 
никакво знање о путу, немогуће је да имате 
право поверење. Поверење значи познавати пут, 
веровати у своје сопствено знање. Ако интензивно 
учите, поверење се појављује спонтано.

На пример, слепој особи потребан је водич коме 
мора потпуно да верује. Ако вам се више допада 
да будете слепи, увек ће вам бити неопходан 
водич. Али, ако не желите да будете слепи, онда би 
требало да научите да видите. Постепено, можете 
да отварате своје очи и да учите да верујете свом 
начину виђења и напредовања путем. Ако вам 
је потребан учитељ, то не значи да морате да се 
придржавате за њега као слепац за свог пса водича.

Ккö-инфо: Шта заправо хтели да кажете овим 
примером?

Ринпоче: Говорим о људима који, када се сретну 
са Дармом, постају екстремисти и претварају се у 
групије. Они трче наоколо са мајицама на којима 

Научите да гледате 
својим очима

Интервју са Шамар Ринпочеом
Дагпо Кађу Линг, Француска
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су одштампане Ом Мани Пеме Хунг мантре. Они 
би волели да ускоче у кожу свог учитеља. Они чак 
покушавају да звуче као њихов учитељ, покушавају 
да га имитирају на неки начин. У будизму је важно 
природно људско разумевање. На Тибету постоји 
једна изрека за ово: «Одличан пословни човек 
који изучава Дарму, постаће одличан практичар.» 
Пословни човек поседује практично разумевање и 
јасно мишљење, толико неопходне за будистичку 
праксу.

Ккö-инфо: Како следити учитеља?

Ринпоче: Требало би да поштујете свог учитеља 
и да осећате захвалност према њему. Ако следите 
учитеља, требало би да будете упорни. Не би 
требало да га напустите, када стекнете дубоко 
знање. То би имало негативне последице. На 

пример, када научите језик, нећете бити неучтиви 
према свом учитељу и престати да му се јављате. 
Ви, заправо, много дугујете тој особи.

Ккö-инфо: Како можемо да проценимо које 
квалитете учитељ стварно има?

Ринпоче: Људи су у почетку мислили да су сви 
тибетански монаси веома учени. Њихове одоре су 
импресионирале многе Западњаке. Али, већина 
монаха није нарочито учена. Да би се учило 
како треба, потребно је формално образовање. 
На Тибету је ношење монашке одоре било део 
културне традиције. Не мора да значи да је онај ко 
носи одору просветљен.

Практичарима Дарме потребни су прави, 
квалификовани учитељи, који су заокружили своје 

Шамар Ринпоче, Манастир Румтек, 1987. 
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образовање. Они не морају да буду монаси; могу 
да буду учени незаредени практичари. Да бисте 
избегли препреке када изучавате Дарму, потребно 
је да следите учења, а не учитеља. Потребно је 
да знате довољно, како бисте могли правилно да 
поступате чак и уз несавршеног учитеља. Могуће 
је да као ученик, учења следите верније од учитеља, 
ако вам учитељ правилно преноси учења, иако не 
живи у складу са њиховим смислом.

Учитељ достојан поверења требало би да има 
изузетно велико знање и саосећање. У Вађрајани, 
учитељ би заправо требало да буде просветљен. 
Може се појавити поверење у учитеља који има 
такве квалитете, али је такоде веома важно 
развити поверење путем учења.

Ккö-инфо: Да ли је могуће проверити свог 
учитеља?

Ринпоче: Ако имате потпуно познавање Вађрајана 
филозофије, онда можете проверити свог 
учитеља. Можете да видите његово образовање 
и трансмисије које је примио, као и у којој мери 
их је практиковао. То вам је као на универзитету. 

Можете да сазнате колико је професор добар у 
својој области; можете да затражите препоруке од 
других студената или професора. На овај начин 
је могуће проверити знање учитеља. С друге 
стране, о квалитету учитељеве медитације можете 
да судите само ако сте и ви сами усавршили 
медитацију. Из тог разлога неопходно је да се прво 
добро упознате са Дармом.

Ккö-инфо: Која је веза између Махајане - Великог 
пута и Вађрајане - Дијамантског пута?

Ринпоче: Не можете говорити о односу или вези 
измеду Махајане и Вађрајане, јер однос може да 
постоји само измеду две одвојене ствари. Махајана 
и Вађрајана не могу бити одвојене; оне нису две 
различите ствари. Пракса Вађрајане потпуно је 
заснована на Махајани. Ово се може показати 
примерима. Ако у Вађрајани медитирате на Буда-
аспекте, они у визуелизацији настају из јединства 
саосећања и празнине. Празнина није некаква 
црна рупа, а под саосећањем се не подразумевају 
наше уобичајне емоције које међусобно делимо. 
Шта су онда празнина и саосећање? Оба појма 
прецизно су објашњена у Махајани. Потребна вам 
је основа Махајане да бисте разумели и правилно 
примењивали методе Вађрајане. Претпоставимо 
да се појави слог ХРИХ који симболизује праву 
природу ума; ови квалитети су описани у 
Махајани. Помоћу ових примера, постаје јасно да 
су Махајана и Вађрајана неодвојиве.

Ккö-инфо: Да ли то значи да без Махајане нема ни 
Вађрајане?

Ринпоче: Да, оне су потпуно неодвојиве. У 
Вађрајани нема ничега што бисте могли да 
издвојите и практикујете независно од гледишта и 
медитације Махајане. Методи Вађрајане засновани 
су на Махајани и делују попут ђубрива које убрзава 
развој. Вађрајана заиста нуди додатна оруђа, али 
никада се не удаљава од гледишта Махајане.

ККÖ-Инфо је аустријски магазин Карма Кађу школе. Интервју 
објављен у часопису «Буддхисм Тодаy», бр. 4, 1998. год.
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„У медитацији ме ретко ометају мисли,  оно што 
ми је тешко - скоро немогуће - јесте изаћи на крај 
са звуцима или музиком у мом уму. Имате ли неки 
савет у вези тога?“ Недавно сам поставио ово 
питање Шераб Гјелцен Ринпочеу у Ступкалинсу, 
месту за медитативна повлачења у Литванији. 
Насмејао се и одговорио: „Звуци су исто што и 
мисли. Они су само суптилнија форма мисли. 
Кад се појаве, покушај да сагледаш њихову срж. 
Медитација је ван концепата док су звуци и мисли 
концептуализација. „

Веома јасан савет, зар не? Али, није баш тако 
једноставно за неког ко се читавог живота бавио 
музиком. 

Мој его је изазван сваки пут кад ми неко постави 
једноставно питање „Шта је ваше занимање?“ 
Некад сам био поносан да изјавим: „Ја сам 
композитор.“ Зашто? Зато што сам мислио да 
сам посебан. Колико сте у животу срели људи 
који компонују музику? Вероватно тек неколико; 
а поређења ради, колико доктора и учитеља 
познајете?

Будизам у 
свакодневном 
животу 
за двоје 
сапутника

О Жубокле Мартинаитите и Тру Росачи

Жибуокле је упознала Ламу Оле Нидала 1998, у 
Литванији, и постала део преводилачког тима 
бавећи се симултаним преводом и публикацијама. 
Тру је узео уточиште 2002 и радио је у тиму 
који је обезбеђивао живи пренос и архивирање 
предавања. Недавно су се преселили у Њујорк 
како би били део веће креативне заједнице и 
наставили да стварају музику , док је свакодневна 
медитација је део њиховог живота. Жубокле је 
“слободни”композитор првенствено за оркестре 
и камерну музику. Тру ради на експерименталној 
музици која укључије сарадњу са плесачима и 
електроакустичну музику.

Сарасвати, статуа,  ©Геогр Вејтл
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Мотивација – пре и после узимања                                                                                            
уточишта

Као и сви остали који практикују будизам, пре него 
што сам се срео са Дармом, уточиште сам узимао 
у сликама које се појављују у уму, уместо у самом 
уму или његовој безвременој природи. Оно у чему 
сам узимао уточиште није било моје тело, нити 
новац или слава, није то чак била ни љубав, била 
је то музика. Музика је се чинила важнија од самог 
живота. Да... музика - најапстрактнија уметничка 
форма, тако неухватљива и нетрајна, а опет, тако 
моћна. Звуке је немогуће зграбити и задржати. 
Они се  у простору појављују, поигравају и поново 
губе у тишини. Звук се не може додирнути нити 
видети, али веровали или не, могуће је везати се 
за њега. 

Лагао бих ако бих рекао да нисам желео да постанем 
познати композитор, бесмртан попут Баха или 
Бетовена. Моја љубав према музици била је најјача 
мотивациа при избору креативног живота, а била 
је и начин на који сам добијао признање од других. 
Давање Бодисатва завета је све то изменило. 
Схватио сам да, на крају, музику компонујем 
за друге а не за себе. Као бодисатва, желео сам 
да сваком својом активношћу доносим добро 
другима. Музика, уколико је ангажована, може да 
учини да се забораве сви уобичајени концепти и 
привремено отклоне хаотични мисаони образци, 
што дозвољава да се пажња усмери на само једну 
ствар – на саму музику – кроз ту концентрацију 
се отвара приступ неконцептуалном стању ума. 
Питање је како компоновати такву музику. Ипак, 
није музика та коју сам морао да променим; већ 
сопствени ум пун страхова и ограничења који ме 
је спречавао да, кроз музику– кроз оно у чему сам 
био најбољи, доносим добро другима. Тако сам 
одлучио да прво радим са својим умом и започео 
сам Ниндро (опште припремне праксе). Сву своју 
енергију сам посветио прострацијама и скоро 
одмах је постало очигледно да су концепти као 
што су: „Ја сам велики композитор“ или „Бољи 
сам од других“ - сломљени. Колико год у неким 
тренуцима био тежак, процес ми је, некако, 

пружао ослобађајући осећај. Док сам пролазио 
кроз ове прочишћавајуће праксе веома мало сам 
компоновао, али у мојој перцепцији је дошло је до 
промене, уместо музике ум је постао  једино што 
је важно. Уместо у музици почео сам да узимам 
уточиште у свом уму, што је за мене било нешто 
ново.

Иако слике не 
припадају реалном 

свету у ком живимо, 
ипак у изобиљу 
могу да понуде 
инспирацију, 

трансформацију и 
заштитничку силу. 

Доживљај који 
проистиче из звука 

може да понуди 
сличне могућности, 
ако у обзир узмемо 
ширину непознате 

територије...
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Музика – пре и после

Пријатељ будиста ми је једном рекао: „Сигуран 
сам да ће се твоја музика променити чим 
завршиш са прочишћавајућим праксама.“ Кад сам 
то чуо, скептично сам у себи помислио да је то 
бесмислица, али то је управо оно што се десило. 
Како се моја музика изменила од кад сам будиста? 
Једноставно речено, трансформисала се из музике 
која је била интелектуална игра звукова и идеја, 
заправо неразумљива за слушаоца, у музику која 
је приступачнија и више окренута слушаоцу

Била свесна тога или не - сва бића су буде

Није само моја музика прошла кроз промене већ и 
мој однос према људима са којима, као музичар И 
извођач, сарађујем. На почетку каријере сам своје 
извођаче третирао лоше сматрајући их робовима 
подређеним служењу идеји коју сам музички жело 
да изразим. Кад бих чуо „погрешне ноте“ нисам 
контролисао емоције и често сам експлодирао 
у гневу. Сад се према извођачима односим као 
према Будама које су случајно погрешили што 
никако није крај света. Кад ступим у концертну 
салу видим 20 до 100 Буда који свирају различите 
инструменте. Какво невероватно друштво! 
Како богата ситуација пуна потенцијала! Уз 
овакво гледиште је могуће постићи жељене 
резултате јер су све личне тензије и егоцентрична 
гледишта уклоњена, налазим да је то далеко више 
задовољавајуће. 

Сви атоми се на окупу држе љубављу

Како је музика била центар мог света, многе 
друге области живота, чак и веома значајне попут 
љубави и партнерства, биле су дуго запостављане. 
Будистичке праксе су отвориле простор за баланс 
у мом животу. 

„2000-те године, кад сам први пут срела његову 
светлост 17 тог Кармапу, носила је добра знамења. 
Све што се дешавало након тога деловало је као 
дар простора. Током међународне радионице 
у Француској сам упознала сам свог мужа 

Труа, такође композитора. Иако потичемо из 
различитих култура (он је Американац, а ја сам 
рођена и одрасла у Литванији - једној од Балтичких 
земаља), имали смо толико тога заједничког. У 
последњих девет година делимо музику и Дарму и 
непрестано учимо један од другог. 

Истински Росачи

У мом животу музика је представљала израз 
целокупности онога што не може да се изрази. 
Без свести о садржају властите подсвести, 
музички пејзаж је, за мене, био средство приступа 
директној форми искрености, недостижном али 
потенциално централном језгру стине. Кад је 
будизам ушао у мој живот, започео је дубок процес 
промене. Како је пракса оформила мотивациони 
идеализам, осећај разликовања релативног стања 
ума од ултимативног ми је дозволио да остварим 
посматрачки квалитет који доста наликује 
осећају апстрактне природе музичке форме. Са 
овом дистанцом од световног селфа, приступ 
креативним идејама је текао слободније. Била 
сам у стању да видим менталну путању музичке 
макро-форме, да јасније осетим пут од логичке 
полазне тачке ка кохерентном циљу.

Будизам и музика су се временом грациозно 
допунили доносећи комплементарну 
равнотежу. Заједнички елементи концентрације, 
визуализације и симултаног стапања форми и рада 
за добробит свих бића чине суштину бодисатва 
начина живота.

  Првенствено се бавим оним што се назива 
савремана класична музика, то називају И 
академском музиком. Овај стил се удаљава од 
ограничења идиома и дозвољава себи слободу 
да преиспита оно што је познато и прошири 
параметре до неограничене палете. Музика какву 
смо спознали се тако ослобађа крутих идеја о 
популарности и појављује се велика као сама 
имагинација. Уместо да се претвара у устаљене 
форме, стварање музике се доживљава као 
организовање звука при чему су сви елементи 
аранжирани према намереном ефекту. На исти 
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начин на који замишљамо неограничени простор, 
оквир композиције се проширује тако да уши и 
ум могу да приме све пикове, хармоније, ритмове 
и тонове. Што више разумемо овај потенциал, 
јасноћа наших идеја отвара звучни пут од 
композиторовог ума до уха слушаоца. 

Узимање будистичког уточишта и живот са 
одговарајућим гледиштем се разликовао од мог 
предходног теистичког окружења, заснованог 
на потпуној предаји без преузимања личне 
одговорности. Чудно, мој креативни метод је 
нагињао поштовању традиционалних модела и 
осећала сам потребу за подстицајем „мајстора“ 
ради његове утицајне снаге која је представљала 
контролу. Са будизмом се све ово променило. 
Научила да је моје свакодневно искуство 
резултат свега што сам учинила у прошлости 
и данас, једноставно, исказује своје праве боје. 
Прихватање одговорности коју носи композитор 
музици значи да морам да се борим против 
образаца који израњају из навике и чине слушање 
лаким и препознатљивим и да директним И 
једноставним гласом изазовем начин на који 

видим свет. Превођење овог унутрашњег гласа 
и пружање прилике другима да чују, оно за шта 
се надам да је, свеж звук, отклања послушност и, 
надам се, дозвољава слушаоцу да одговорно ода 
пошту потенцијалу смисаоног процесуирања И 
кретења кроз музику. Понекад, на почетку, може 
да буде тешко, али са понављањем и култивацијом, 
понекад може да се достигне разумевање.

Кад слушалац први пут чује моју музику, често 
сам конфронтирана са питањем које иде у правцу 
неразумевања форме и дизајна онога што су чули. 
Често ми кажу да је „интересантно“. Ово никад 
нисам доживела као компилмент! Намеравала 
сам да изађем у сусрет овом изазову тако што 
ћу створити емотивне аналогије које могу да 
се употребе као мост до разумевања. Баш као 
што је опсег ума неограничен, уху је потребно 
да се ослободи притиска препознате форме и 
буде флексибилно. Понекад охрабрујем људе 
да се присете својих снова и примете њихову 
апстрактну и симболичку природу, а онда 
указујем на релативно значење које се често крије 
иза ових симбола. На исти начин за постизање 
јасноће ума користимо визуалну лабораторију 
буда-форми. Слике не припадају релативном 
свету у коме живимо, па ипак нуде изобиље 
инспирације, трансформације и заштитничке 
моћи. Доживљај који проистиче из звука често 
може да понуди сличну прилику, ако признамо 
пространство непознате територије и дозволимо 
себи неустрашивост и храброст да спознамо 
„уметност оног што је могуће“.

Мој живот будисте је уз музику био нарочито богат, 
уз добро које доносе љубав и партнерство моје 
жене Жибуокле. Она је инспиративан композитор 
И, како као чланови санге делимо заједнички 
живот, непрестано сам подсећан како музика и 
будизам пружају равнотежу и хармонију. Чувам 
драгоцени дар медитационе праксе и непрестано 
осећам добробит коју доноси мом креативном и 
музичком животу.

Аутори компонију у свом стану у Њујорку
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Двадесте година центра
Дијамантског Пута Будизма 

Београд

Лама Оле Нидал у Београду, 23. март 2014. године, Академија 28, Београд  ©Волен Евтимов
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