zaprasza na

Praktykê Niungne
18 - 21 lipca 2006 r. w Szczecinie
Praktykê poprowadzi lama Dudjom Dorje z Dallas (USA)

O praktyce Niungne z nauk
Khenpo Khartara Rinpocze
Praktyka Niungne jest bardzo g³êboka i przynosi wiele
po¿ytku. Wykonuje siê j¹ w Hinajanie, Mahajanie
i Wad¿rajanie i je¿eli oddaæ siê jej w pe³ni, doprowadza ona a¿
do oœwiecenia. Zasady i zobowi¹zania Niungne pochodz¹
z nieprzerwanej linii rozpoczêtej w czasach wielkiej mniszki
Gelongmy Palmo z Indii. Dziêki nieustannemu
podtrzymywaniu tej linii przekazu mo¿na go dziœ udzielaæ
uczestnikom odosobnienia. Otrzymanie przekazu i wskazañ
zaczerpniêtych z tej nieprzerwanej linii jest bardzo
po¿yteczne, bo praktyka jest wykonywana poprawnie i daje
oczekiwane efekty.
Niungne jest zrêczn¹ praktyk¹, poniewa¿ wskazania
przyjmuje siê tylko na dobê. Mo¿na przyj¹æ je od rana a¿ do
nastêpnego poranka, a potem ponowiæ œlubowania
i wskazania dowoln¹ iloœæ razy. Wskazania przyjmujemy
z jasno okreœlon¹ postaw¹: d¹¿eniem do po¿ytku i wyzwolenia
wszystkich czuj¹cych istot. Utrzymywanie takiej postawy jest
niezwykle wa¿ne. Równoczeœnie podejmujemy w³aœciwe
dzia³ania.
Po¿ytki p³yn¹ce z praktyki Niungne s¹ niezmierzone,
poniewa¿ w promieniach bodhiczitty ka¿dy mo¿e wykonywaæ
tê praktykê z intencj¹ wyzwolenia wszystkich istot, a zarazem
czerpaæ z niej osobist¹ korzyœæ. Praktyka ta jest zatem
wielkim sprzymierzeñcem i podpor¹ osobistej praktyki oraz
ogólnym zobowi¹zaniem wyp³ywaj¹cym z nauk.

Termin: 18 - 21 lipca 2006 r.
Rozpoczêcie - godz. 8.00 (we wtorek)
Zakoñczenie - godz. 8.00 (w pi¹tek)
Miejsce: Oœrodek Szambala Polska w Szczecinie
ul. Somosierry 17 (dzielnica Pogodno)
tel. (091) 487 93 16
e-mail: szczecin@szambala.pl
Osoba do kontaktu:
Tomasz Szczygielski - tel. 601 707 055
e-mail: tomasz@marpa.pl
Op³ata: 200 z³ / osobê
Konto: Nordea Bank Polska SA
Oddzia³ Szczecin, ul. Jednoœci Narodowej 3/4
nr konta 94 1440 1143 0000 0000 0467 8311
z dopiskiem "niungne”

www.szambala.pl

Krótki ¿yciorys Gelongmy Palmo
pierwszego dzier¿awcy linii praktyki tysi¹cramiennego Czenrezika
(z nauk Khenpo Khartara Rinpocze udzielonych w styczniu 1995 roku)
Gelongma Palmo urodzi³a siê jako ksiê¿niczka Budjany
w Indiach. By³a bardzo inteligentna, dobrze
wykszta³cona i niezwykle piêkna. Jej wyj¹tkowa uroda
sprawi³a, ¿e wszyscy ksi¹¿êta prosili j¹ o rêkê. Przez
wiele lat jej ojciec ba³ siê zdecydowaæ, który [kandydat]
bêdzie najlepszy. By³ œwiadomy, ¿e gdy podejmie
decyzjê, pozosta³ych adoratorów wype³ni zazdroœæ
i stan¹ siê Ÿród³em licznych k³opotów.
Pewnego dnia Gelongma Palmo powiedzia³a ojcu,
¿e postanowi³a przyj¹æ pe³ne œwiêcenia zakonne
i w zwi¹zku z tym nie musi martwiæ siê o jej
zam¹¿pójœcie. Oœwiadczy³a, i¿ czyni to nie tylko po to,
¿eby zmniejszyæ jego cierpienie, ale te¿ z potrzeby
zebrania zas³ugi dla siebie, ojca i ca³ej rodziny. Ojciec
by³ zachwycony.
Jako mniszka Gelongma Palmo wykonywa³a bardzo
wytrwale i z wielkim oddaniem praktykê Czenrezika.
Ze wzglêdu na negatywn¹ karmê nagromadzon¹
w przesz³oœci rozwin¹³ siê jednak u niej nieuleczalny
tr¹d. Zwykle ludzie, u których stwierdzono tak¹
chorobê, byli paleni ¿ywcem, ale ze wzglêdu na to, ¿e
by³a córk¹ króla, wyra¿ono zgodê na pozostawienie jej
przy ¿yciu w lepiance z dala od siedzib ludzkich.
Natychmiast po przenosinach do lepianki Gelongma
Palmo zaczê³a doœwiadczaæ silnych bólów psychicznych
i fizycznych. Pewnej nocy œni³a, ¿e ojciec powiedzia³ jej,
i¿ je¿eli bêdzie nadal robi³a praktykê Czenrezika,
posi¹dzie wielkie siddhi. Pomimo sta³ego nieznoœnego
bólu, rozpoczê³a praktykê i kontynuowa³a j¹ dzieñ po
dniu. Ca³ymi dniami recytowa³a „OM MANE PEME HUM”,
a wieczorami wykonywa³a ca³¹ praktykê Czenrezika.
Potem œni³a, ¿e emanacja Mandziuœriego nakazuje jej
iœæ do specjalnego œwiêtego miejsca i tam
praktykowaæ. Powiedzia³ on, ¿e jeœli bêdzie tam
praktykowaæ Czenrezika, to w ci¹gu 5 lat urzeczywistni
w sobie nieroz³¹cznoœæ z Tar¹.
W tym czasie rêce Gelongmy Palmo zupe³nie zgni³y od
tr¹du, a ca³e jej cia³o pokry³y wrzody. Mimo to
zdecydowana by³a czo³gaæ siê przez dziki, nieprzebyty
las do wskazanego miejsca praktyki. Dotar³a tam
w koñcu i pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ zobaczy³a, by³
promienny, piêkny pos¹g Czenrezika. Z³o¿y³a wtedy
œlubowanie, ¿e nie opuœci tego miejsca dopóty, dopóki
nie osi¹gnie oœwiecenia.

Zosta³a tam i z ogromnym oddaniem wykonywa³a
praktykê Niungne. Stopniowo jej umys³ stawa³ siê
coraz mocniejszy i niezwykle spokojny.
Jej rany zagoi³y siê, a rêce odros³y. By³a zdolna
poskramiaæ wszystkie duchy piekielne staraj¹ce siê
odci¹gn¹æ j¹ od praktyki. Mog³a nawet pokonaæ
Wielkiego Nagê i przekonaæ go do tego, aby
w przysz³oœci zosta³ obroñc¹ jej praktyki. W wieku 27
lat, w czwartym miesi¹cu, pierwszym dniu
tybetañskiego kalendarza ksiê¿ycowego, Gelongma
Palmo by³a zdolna ujrzeæ przejawienie (manifestacjê)
Tary. Tara da³a jej moc stania siê wcieleniem
wszystkich Buddów trzech czasów i przysparzania
dobra wszystkim istotom praktyk¹ Niungne. Od tej
pory Gelongma Palmo by³a na pierwszym bhumi
Bodhisattwy.
W ci¹gu siedmiu dni osi¹gnê³a ósme bhumi i mog³a
widzieæ wcielenie Czenrezika, który powiedzia³ jej, ¿e
bêdzie przynosi³a po¿ytek i bêdzie przewodnikiem
niezliczonych istot. Siedem dni póŸniej ujrza³a
tysi¹cramiennego Czenrezika.
Cia³o Czenrezika by³o jak œwietlista têcza zawieraj¹ca
wszystkie tantry dziesiêciu kierunków i trzech czasów.
Widz¹c lœni¹c¹ formê Czenrezika, skar¿y³a siê:
„Dlaczego minê³o a¿ tyle czasu, zanim Ciê zobaczy³am?”
Czenrezik odpowiedzia³, ¿e zawsze by³ tutaj, nie
oddzielony od niej, ale ze wzglêdu na jej liczne
zaciemnienia nie mog³a go widzieæ.
Poniewa¿ Gelongma Palmo osi¹gnê³a dziesi¹ty poziom
Bodhisattwy, w utrzymywaniu swych œlubowañ nie
potrzebowa³a wiêcej oparcia w dyscyplinie moralnej.
Porzuci³a mnisie szaty i zaczê³a nauczaæ w stylu
tantrycznej jogini. Bardzo szybko zyska³a z³¹ opiniê
i by³a ostro krytykowana za porzucenie œlubów.
Gelongma Palmo nie naucza ludzi praktyki Czenrezika
dopóty, dopóki nie zaufaj¹ w to, ¿e by³a
urzeczywistnion¹ istot¹. Zdecydowa³a, ¿e ludzie musz¹
przekonaæ siê, ¿e nie porzuci³a œlubów. Wziê³a udzia³
w tradycyjnym œwiêcie, w którym ludzie bawili siê pod
pos¹giem Czenrezika. Odciê³a w³asn¹ g³owê, okr¹¿y³a
w locie pos¹g i wracaj¹c, nasadzi³a g³owê z powrotem
na ramiona. Od tej pory ludzie uwierzyli, ¿e by³a
prawdziwym mistrzem, zdolnym nauczaæ praktyki
Czenrezika.
Przek³ad T. Szczygielski

