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ELIKSIR  ŻYCIA - PRAKTYKA NA DZIEŃ URODZIN
 
Przed ceremonią przygotuj wodę zmieszaną z szafranem – symbol pierwotnej czystości. Umieść 
przed sobą dwa naczynia, jedno z wodą szafranową, drugie z wodą czystą.
 

Nabierz w dłonie czystej wody, przemyj twarz i czubek głowy, recytując:

Ciało, które posiadam powstało dzięki niepojętym okolicznościom.
To ciało starzeje się z chwili na chwile. 
Taka jest natura ludzkiej kondycji, a ja będę świętować
gdyż ludzkie ciało jest podstawą ścieżki do osiągnięcia stanu Buddy.

Przemyj okolice gardła czystą wodą i recytuj:

Mowa, dar o głębokim znaczeniu jest nadużywana gdy
naraża się na szwank przyzwoitość i godność innych.
Ten cenny dar mowy może komunikować prawdziwą naturę mądrości.
Obym nie robił złego użytku z mowy i wyzwolił mowę 
by zabrzmiała jak zwycięski ryk lwa.

 
Następnie przemyj czystą wodą klatkę piersiową i recytuj:

 
Umysł oczyszczam z błędnych poglądów i koncepcji.
Od niepamiętnych czasów ten promienny,
świetlisty umysł gra w przestrzeni wolnej od przeszkód mądrości.
Oby światło księżyca współczucia rozbudził me serce.
Mój umysł promieniuje łagodnością i miłością. Oby ta woda pozwoliła mi to pojąć.

 
Następnie przez kwadrans kontempluj to:

Cenne ludzkie życie i nietrwałość.
 
Muszę kontemplować moje ludzkie życie, jednocześnie bolesne i cudowne. Przywiązany do 
przeszłości, próbując przezwyciężyć proces starzenia, usuwam ze swej egzystencji prawdziwe życie. 
Powinienem zrozumieć, że życie wszystkich ludzkich istot jest nietrwałe. Obym stał się wojownikiem i 
mógł świętować tę prawdę nie chowając się w cieniu zaprzeczania i dyskursywnego myślenia. Całą 
logika świata nie uchroni mnie przed prostą prawdą, że się starzeję. Choroba jest moim towarzyszem, 
podąża za mną wszędzie. Staram się uniknąć prawdy, ale dialog z chorobą nigdy nie ustępuje.

Śmierć

Śmierć jest moim przyjacielem, takim który nigdy mnie nie opuszcza, zawsze na mnie czeka. Ten cień 
wisi nad każdą chwilą mojego życia, jednak ono, bolesne i przerażające jest możliwe tylko dzięki 
śmierci. Obym posiadł odwagę i dojrzałość by docenić i przyjąć te prawdy.
 
Karma - prawo przyczyny i skutku
 
Nie jestem na świecie sam. Każde działanie ciała, mowy i umysłu wprawia ruch współzależnie 
przyczyny i okoliczności, które przekraczają moje rozumienie. Obym stwarzał dobrą karmę, uwalniając 
się od negatywnych działań, które tylko mnie zniewalają.
 
Natura cyklicznej egzystencji (samsara)
 
Obym zrozumiał, że egzystencja jest cykliczna. Nigdy nie dostanę tego czego pragnę. Ciągle sądząc, 
że szczęście leży w zaspokojeniu namiętności, agresji i głupoty,  żyję dzięki temu w ciągłym zamęcie
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i pomieszaniu, nigdy naprawdę nie wiedząc, co robię. Naturą samsary jest prawdziwe cierpienie. 
Wszystkie przyjemności zmieniają się w cierpienie. Ponieważ nie umiem jeszcze spokojnie spocząć w 
naturze umysłu wciąż doświadczam takiego cierpienia.

Po kontemplacji tych czterech niezawodnych prawd, które odwracają umysł od zamętu,
wypij nieco szafranowej wody z prawej dłoni i mów:

Piję tę błogosławioną wodę aby te głębokie i naturalne prawdy zawsze mi towarzyszyły pogłębiając 
moje uświadomienie.
 
Kontemplowanie tych prawd powinno wzbudzić radość i smutek. Jeśli pojawia się lęk to znaczy, że nie 
medytujesz właściwie. Następnie recytuj aspirację:
 
Obym w nadchodzącym roku nie oddawał się wyłącznie swoim przyjemnościom ani nie angażował w 
paplaninę bez znaczenia. Jeśli będę żył jeszcze rok, obym poświęcił go medytacji i zmienił swe
serce i umysł. Obym zajął należne mi miejsce, jako miłujący i współczujący uczeń Buddy, kierując się 
prostym pragnieniem pomagania innym w celu osiągnięcia przebudzenia.

RADOSNEGO DNIA URODZIN, OBYM ŻYŁ DŁUGO, POŻYTECZNIE I SZCZĘŚLIWIE.

Niech Twój umysł spoczywa przez kilka chwil w spokoju i atmosferze tej aspiracji.

Następnie ofiaruj kadzidło dla pomyślności.
 
 SARVA MANGALAM !
 
 Ja, Dziampal Trinlej Dudul ułożyłem to w 1999. moim życzeniem jest abyśmy świętowali urodziny z 
głębszym zrozumieniem czasu i życia.
 

W dzień swoich urodzin przełożył Maciej Magura Góralski (31.12.2011).
 
Niech to przyniesie Pożytek.
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