Pożytki płynące z budowy stupy, składania jej ofiar, okrążania,
wykonywania pokłonów i wyrażania życzeń
Kłaniam się Trzem Klejnotom!
Krótko wyjaśnię pożytki płynące z budowy stupy Sugaty, a także pożytki, jakie
przynosi składanie pokłonów, ofiar i okrążanie jej. Niech zacytowane tu słowa
prawdy, pochodzące z autentycznych pism, sprawią radość tym szczęśliwym istotom,
które to interesuje.
W sutrze Karmawibhanga zostało napisane:
Budda przemówił do młodego bramina Szuki: „Wybudowanie stupy Tathagaty
przynosi osiemnaście korzyści. Jakie to korzyści? 1. Urodzisz się jako dziecko
potężnego króla. 2. Twoje ciało będzie wspaniałe. 3. Staniesz się bardzo piękny i
atrakcyjny. 4. Twoje zmysły będą funkcjonowały w doskonały sposób. 5. Będziesz
potężny i znany. 6. Będziesz miał wiele sług. 7. Zostaniesz władcą. 8. Będziesz dla
wszystkich wsparciem. 9. Będziesz znany w dziesięciu kierunkach. 10. Będziesz
zdolny do wspaniałego wyrażania swoich myśli prozą i wierszem. 11. Ludzie i
bogowie będą ci składali ofiary. 12. Posiądziesz wielkie bogactwo. 13. Zdobędziesz
królestwo uniwersalnego władcy. 14. Będziesz żył długo. 15. Twoje ciało będzie
niczym zbiór wadżr. 16. Twoje ciało będzie miało główne i dodatkowe cechy [ciała
buddy]. 17. Odrodzisz się w trzech wyższych światach. 18. Wkrótce osiągniesz pełną
nirwanę. Te osiemnaście punktów to korzyści, jakie przynosi wybudowanie stupy
Tathagaty”.
W tantrze Mandziuśri Mula jest napisane:
„Ten, kto buduje stupę własnymi rękami po to, by oczyścić swoje ciało, oczyści je,
nawet gdyby popełnił pięć niewybaczalnych zbrodni. Jeżeli zbuduje sto tysięcy stup,
stanie się uniwersalnym władcą wszystkich widjadharów, dogłębnie/ całkowicie
zrozumie wszystkie teksty i przez cały eon będzie miał mądrość i umiejętności. Po
śmierci będzie się zawsze odradzał jako król i nigdy nie urodzi się w niższych
światach. Jak słońce, które wschodzi w centralnym kraju, będzie miał doskonałe
wszystkie zmysły, nie zapomni tego, czego się nauczył i będzie pamiętał poprzednie
życia.”
W sutrze Skrzynia cennych relikwii jest napisane:
„Bhagawan powiedział: „Wadżrapani! Jeżeli spisze się te nauki Dharmy i włoży do
stupy, stanie się ona najważniejszą wadżra-relikwią wszystkich Tathagatów. Stanie się
stupą pobłogosławioną tajemną esencją dharani wszystkich Tathagatów. Stanie się
stupą dziewięćdziesięciu dziewięciu Tathagatów, [lub] tak wielu, jak wiele jest nasion
w torebce sezamu. Zostanie ona pobłogosławiona jako stupa zawierająca oczy i
usznisze wszystkich Tathagatów. Ktokolwiek umieści w stupie wizerunki buddy,
zostanie pobłogosławiony naturą siedmiu cennych klejnotów wizerunku Tathagaty.
Ktokolwiek szanuje i oddaje hołd tej stupie, zostanie niepowracającym i w końcu
całkowicie się przebudzi do całkowicie doskonałego, niedoścignionego oświecenia.
Nawet jeżeli ofiaruje się tylko jeden pokłon albo tylko raz okrąży tę stupę, będzie się
całkowicie wolnym od [niebezpieczeństwa], że się znajdzie w miejscu takim, jak
piekło Awiczi. Nigdy nie zboczy się ze ścieżki [prowadzącej do] niedoścignionego,
całkowicie doskonałego oświecenia. Oprócz tego miejce otaczające stupę i wizerunki
zostanie pobłogosławione przez wszystkich Tathagatów.”

W sutrze Saddharma Pundarika jest napisane:
„Ściany są budowane z błota i cegieł. Tak samo buduje się stupę Zwycięzcy.
Dlatego, każdy, kto w odległych, [pełnych] cierpienia miejscach,
Buduje stupę dla Dżiny,
Nawet jeśli jest zbudowana z kupy pyłu,
Nawet, jeśli jest zbudowana z kupy piachu
Przez bawiące się dzieci,
Osiągnie oświecenie.”
Pożytek ze składania [stupie] ofiar – fragment Sutry, o którą prosił Prasenadżid
„Ten, kto myje stupę, by [pozostała] białą, będzie żył długo w światach bogów i ludzi,
jego ciało i umysł będą zdrowe, pokona wszelkie cierpienie, osiągnie trwałe szczęście
i bogactwo. Ten, kto przed stupą dzwoni dzwonkiem, stanie się sławny, a jego słowa
będą pełne charyzmy. Jego głos będzie brzmiał słodko i będzie pamiętał poprzednie
życia. Jeśli uczony stojąc przd stupą jest pełen oddania i obraca paciorkami mali,
otrzyma w darze wiele cennych, złotych mal. Otrzyma także różne ozdoby, stanie się
pierwszym spośród szlachetnych i będzie cieszył się powodzeniem. Ten, kto ofiaruje
Stupie Dżiny muzykę, posiądzie głębię [zrozumienia] i mądrości. Jego ciało będzie
doskonałe, a umysł i mowa czyste. Jego słowa dotrą wszędzie/wpełnią świat. Ci,
którzy ozdobią stupę pięknymi chorągwiami, co jest źródłem czystej zasługi, sami
otrzymają ofiary, gdyż staną się obiektem ofiar dla trzech światów. Ten, kto ozdobi
stupę wstęgami, zostanie wspaniałym przywódcą ludzi, stanie się potężnym władcą
bogów i będzie doświadczał bezgranicznej błogości. Otrzyma także wyjątkowy
proporzec całkowitego wyzwolenia. Ten, kto sprząta stupę Buddy, stanie się piękny i
atrakcyjny. Jego twarz będzie szlachetna, a cera [delikatna] niczym [płatki] lotosu.
Będzie całkowicie wolny od splamień samsary. Tego, kto wiosną używa czystej wody
by sprzątąć kurz wokół stupy, [piękne] kobiety będą ochładzały wachlarzami o
złotych rączkach.”
Pożytki płynące ze składania pokłonów i okrążania stupy – fragment Sutry
Awalokiteśwary
„Ten, kto wyraża szacunek klękając przed stupą Buddy, zostanie bohaterskim i
potężnym władcą świata i jego zbroja będzie ozdobiona złotymi wizerunkami. Stanie
się potężnym nauczycielem i będzie budził w buddach radość.”
W sutrze Saddharma Pundarika jest napisane:
„Ten, kto przed stupą robi gest szacunku, czy podnosi jedną dłoń, czy też składa
dłonie, kto choćby raz zrobi pokłon albo tylko pochyli głowę, kto składa pokłony lub
tylko w rozproszeniu powie „Budda”, nie ważne, czy zrobi to raz, czy też wiele razy,
osiągnie pełne oświecenie.”
W Czaita Pradakszina Ghata jest napisane:
„Nie da się samymi słowami wyrazić właściwości okrążania Stupy Obrońcy Świata.”
Te i inne cytaty z sutr i tantr wzbudzą zaufanie i wielką radość. Wszystkich, którzy
dążą [do osiągnęcia] szczęścia i powodzenia zachęcam, by wykorzystali swoje
ludzkie życie w pożyteczny sposób. Ze wszystkich sił starajcię się zgromadzić dobrą
karmę i oczyścić zaciemnienia. Ze szlachetną postawą bodhiczitty róbcie pokłony,
składajcie ofiary, okrążajcie i wyrażajcie życzenia przed tymi wyjątkowymi

obiektami, jakimi są stupy. Widzenie ich, słyszenie i pamiętanie o nich przynosi
wielki pożytek.
Zostało to napisane przez mnicha Buddha Wadżrę, który w tej epoce pięciu wypaczeń
przybrał formę prowadzącego istoty poprzez reprezentacje ciała, mowy i umysłu
Buddy. Niech dzięki tej zasłudze wszystkie istoty osiągną stan, który przekracza
ograniczenia samsary i nirwany. Niech dzięki pokonaniu armi mar osiągną moc
wiekiego królestwa Samanthabadry. Niech się spontanicznie zamanifestują dwa
rodzaje pożytku i niech jaśnieje pomyślność oraz wspaniałość!
Tekst ten został napisany dwudziestego drugiego dnia dziewiątego miesiąca roku męskiego ognistego
konia szesnastego cyklu (1966).

