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S∏owo wst´pne
W dawnych czasach mieszkaƒców wi´kszoÊci regionów Êwiata ∏àczy∏a bardzo jasna wi´ê ze Êrodowiskiem naturalnym. Brali z niego to, co by∏o im potrzebne, a ˝e
wiedli ˝ycie proste, z regu∏y nie wyrzàdzali Ziemi wi´kszej krzywdy. W ostatnich
latach sytuacja uleg∏a jednak zasadniczej zmianie. Nie tylko nasze ˝ycie nie jest ju˝ tak
niewymyÊlne, a relacje ze Êrodowiskiem o wiele bardziej skomplikowane – mamy te˝
wielki potencja∏ czynienia szkód.
Styl ˝ycia, jakie prowadzimy w XXI wieku, jest ogromnie kosztowny dla Êrodowiska.
Zu˝ywamy coraz wi´cej surowców, choçby paliw kopalnych, drewna, wody – nie
majàc najmniejszego poj´cia, jakie przyniesie to skutki. Zdaje si´ nam, ˝e potrzebujemy wszystkich tych gad˝etów, zabawek, urzàdzeƒ, i nawet przez chwil´ nie zastanawiamy si´, czy rzeczywiÊcie majà one sens i sà u˝yteczne. Czasem trudno oprzeç
si´ wra˝eniu, ˝e ludzka po˝àdliwoÊç nie zna granic. Ma je jednak wytrzyma∏oÊç Matki
Ziemi, nie mo˝emy wi´c bezmyÊlnie folgowaç wszelkim pokusom.
W czasach Buddy spo∏ecznoÊç monastyczna prowadzi∏a si´ roztropnie i oszcz´dnie,
niczego nie marnujàc. Czyta∏em, ˝e kiedy mnisi otrzymywali nowe szaty, ze starych
szyto materace i poduszki. Gdy zu˝y∏y si´ i one, z sukna robiono Êcierki, których
resztki ∏àczono póêniej z glinà u˝ywanà do tynkowania Êcian.
Budda wiód∏ ˝ycie wolne od skrajnoÊci tak n´dzy oraz cierpienia, jak i gromadzenia
dóbr. Mnisi ˝yli z dnia na dzieƒ, nie robiàc zapasów ˝ywnoÊci ani innych Êrodków,
bowiem tego w∏aÊnie uczy droga Êrodka. Budda nie chcia∏, ˝eby egzystencja mnicha by∏a bardzo trudna, nie zaleca∏ przecie˝ kolekcjonowania ofiar sk∏adanych przez
wiernych, a wi´c i my nie powinniÊmy sobie ˝ycia utrudniaç, nie folgujàc przy tym
jednak wszelkim zachciankom.
W komentarzu do Êlubowania bodhisattwy Czandragomen pisze:
„Dla innych i dla siebie samego
Czyƒ, co u˝yteczne, nawet jeÊli to boli,
Oraz co u˝yteczne i przyjemne,
Nie zaÊ rzeczy mi∏e, lecz pozbawione znaczenia”.
Je˝eli wi´c coÊ, czego pragniemy, jest po˝yteczne i nie czyni szkody nam ani
Êrodowisku, uznaç to wypada za potrzebne. JeÊli jednak warunków tych nie spe∏nia,
z pewnoÊcià lepiej zastanowiç si´ dwa razy, dlaczego tego chcemy i czy rzeczywiÊcie
czemuÊ to s∏u˝y.
Ka˝dy, rzecz jasna, musi samodzielnie wa˝yç proporcje i podejmowaç decyzje.
Czyniàc to w ten sposób, aktywnie, dokonuje wyboru z przekonaniem, a nie Êlepo.
Dzi´ki temu nasze dzia∏ania mogà odpowiadaç aspiracjom.
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Urodzi∏em si´ w 1985 roku w odludnym miejscu pozbawionym udogodnieƒ
nowoczesnoÊci. Dorasta∏em w tybetaƒskim Êwiecie, w którym ˝ycie nie zmieni∏o si´
od wieków. Ludzie bardzo pieczo∏owicie gospodarowali wodà, drewnem i innymi zasobami. Nie pami´tam ˝adnych Êmieci, bo ka˝dà rzecz da∏o si´ wykorzystaç. Dbano
o êród∏a, z których czerpano wod´. Pami´tam, ˝e jako dziecko posadzi∏em drzewo,
które mia∏o chroniç nasze, i poprosi∏em ojca, by si´ nim opiekowa∏, nim wyruszy∏em
do Tsurphu.
Moim rodakom mo˝e brakowaç formalnego wykszta∏cenia, lecz odziedziczyli
tradycyjnà, g∏´bokà trosk´ o Êrodowisko naturalne. Nawet dzieci uwa˝ajà za Êwi´te
okoliczne góry, rzeki, niektóre dzikie zwierz´ta, okazujàc im stosowny szacunek. To
cz´Êç rodzinnej spuÊcizny i naszej kultury.
DziÊ jednak coraz cz´Êciej s∏ysz´ o osiedlaniu koczowników i zmienianiu ich w rolników.
Tradycja pokoleƒ b∏yskawicznie odchodzi w przesz∏oÊç. Przesiedlone spo∏ecznoÊci
zu˝ywajà znacznie wi´cej surowców, wycinajà drzewa i produkujà mnóstwo Êmieci,
których nale˝y si´ jakoÊ pozbyç. Uprawa oznacza zag∏ad´ ∏àk, zaÊ sama ziemia mo˝e
nie utrzymaç zrodzonego z niej ˝ycia bez nawozów i Êrodków chemicznych.
Z podobnà sytuacjà mamy do czynienia w ca∏ym regionie. P∏askowy˝ Tybetaƒski
i Himalaje sà niezwykle wa˝ne, stanowià bowiem zlewisko wi´kszej cz´Êci Azji, mam
wi´c nadziej´, ˝e ich mieszkaƒcy stanà si´ wzorem troski o Êrodowisko naturalne.
Wielu z nich to buddyÊci, darzàcy szacunkiem Dharm´ Buddy. Niechaj ich wiara
i oddanie b´dà praktycznie s∏u˝yç wszystkim istotom, niosàc Êwiatu pokój i harmoni´. Bez tego nasze modlitwy o powszechne dobro stanà si´ co najwy˝ej s∏owami
pocieszenia.
ZadaliÊmy ju˝ takie rany Êrodowisku naturalnemu, ˝e ich zagojenie wydaje si´
przerastaç nasze mo˝liwoÊci. Pragnàc uczyniç ma∏y krok, poprosi∏em, by kwestie
spo∏eczne i ekologiczne sta∏y si´ cz´Êcià programu dwudziestego piàtego Mynlamu
Kagju w 2007 roku. Zmiany klimatyczne wywierajà bezpoÊredni wp∏yw na ˝ycie
w tym regionie bardziej ni˝ gdziekolwiek. Zwróci∏em si´ wi´c z proÊbà do klasztorów i spo∏ecznoÊci, z którymi mam zwiàzek, o aktywnà prac´ na rzecz ochrony
Êrodowiska naturalnego. Przedstawione tu wskazówki wyrastajà z po∏àczenia tradycji buddyjskiej i naszego szacunku wobec Êrodowiska ze wspó∏czesnà naukà oraz
jej zastosowaniami. To tylko kropla w gigantycznym oceanie. Wyzwanie jest o wiele
wi´ksze i bardziej z∏o˝one ni˝ nasze skromne mo˝liwoÊci, jeÊli jednak zdo∏amy stworzyç kropl´ czystej wody, z czasem powstanie z nich staw, potem strumyk i wreszcie
wielkie, krystaliczne morze. Tego w∏aÊnie pragn´.
				
				

XVII Karmapa Ogjen Trinle Dord˝e
Klasztor Gjuto w Dharamsali, 1 paêdziernika 2008 roku
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Wprowadzenie
Naszym przodkom Ziemia jawi∏a si´ jako oaza bogactwa i p∏odnoÊci. Gdy˝ nià jest.
Wielu ludzi wierzy∏o dawniej, ˝e odnawialny skarbiec natury nie ma granic, dziÊ wiemy jednak, ˝e wymaga to od nas wysi∏ku. ¸atwo wybaczyç zniszczenia, jakich dokonano niegdyÊ pod wp∏ywem ignorancji. DziÊ jednak, majàc wi´kszy dost´p do
informacji, musimy na nowo spojrzeç przez pryzmat etyki na to, co odziedziczyliÊmy,
za co odpowiadamy i co przeka˝emy nast´pnym pokoleniom.
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Jego ÂwiàtobliwoÊç Dalajlama

Aspiracja
Jako adepci Dharmy pragniemy obracaç jej ko∏em, by uwolniç wszystkie istoty od
cierpienia, które chcemy przeobraziç w szcz´Êcie i spokój.
Zale˝ne powstawanie
Wiemy, ˝e poczucie w∏asnego ja prowadzi na manowce. W rzeczy samej owo ja
nie jest niezale˝ne od otaczajàcego nas ˝ycia. Nasze po˝ywienie, ubrania, ksià˝ki
wytwarzajà inne istoty. Nawet êród∏o powietrza, którym oddychamy, znajduje si´
nie w nas, a gdzie indziej.
Wspó∏zale˝noÊç
Zrozumienie wspó∏zale˝noÊci uprzytamnia nam, ˝e wszystkie formy ˝ycia sà z sobà
powiàzane i ˝e konsekwencje naszych czynów natychmiast odciskajà si´ na Êwiecie.
T´ relacj´ przyczynowo-skutkowà nazywamy karmà. RoÊnie liczba i zasi´g kl´sk
˝ywio∏owych. Codziennie s∏yszymy o powodziach, huraganach, suszach i patrzymy
b´dàce ich skutkiem ludzkie cierpienie. Przyczynà lub katalizatorem wielu katastrof
sà sami ludzie, których dzia∏alnoÊç zaczyna zagra˝aç ca∏ej planecie. JesteÊmy adeptami Dharmy, spoczywa wi´c na nas odpowiedzialnoÊç za odwrócenie tych negatywnych skutków przy pomocy odpowiednich metod, by zapewniç wszystkim zdrowà
i spokojnà przysz∏oÊç.
Buddyzm i Êrodowisko naturalne
Buddyzm ma d∏ugà tradycj´ chronienia Êrodowiska naturalnego. Budda wy∏o˝y∏ poj´cia
wzajemnej zale˝noÊci, przyczyn i skutku, karmy oraz wartoÊci, jakie propaguje Dharma (...). Wi´kszoÊç praktykujàcych pragnie zrobiç coÊ dla ochrony Êrodowiska, jeÊli
jednak nie b´dziemy pracowaç wspólnie, nie znajdziemy rozwiàzania. Co wi´cej, nie
przybli˝à nas do niego li tylko dobre ˝yczenia, nawet jeÊli zaczynamy wyciàgaç wnioski
z tego, co ju˝ zasz∏o. Musimy faktycznie wziàç na siebie brzemi´ odpowiedzialnoÊci.

Wskazówki dla buddyjskich klasztorów, oÊrodków i spo∏ecznoÊci karma
kagju
Zawarte tu sugestie sà reakcjà na niepokoje, jakie wywo∏ujà w ca∏ym Tybecie i regionie Himalajów post´pujàca dewastacja Êrodowiska naturalnego oraz jednoznaczne objawy zmian klimatycznych. ChcielibyÊmy, by te rzetelne informacje da∏y czytelnikom nowà perspektyw´, obejmujàcà przede wszystkim dzia∏ania praktyczne.
Wyodr´bniliÊmy pi´ç grup tematycznych – lasy, woda, dzika przyroda, odpady,
zmiany klimatu – odpowiadajàcych najwi´kszym zagro˝eniom w naszym regionie.
Ochrona lasów
Lasy sà niezb´dne do ˝ycia tak ludzi, jak i zwierzàt. Klasztory mogà je chroniç poprzez zalesianie, ograniczanie wypasu i eksploatacji w regionach zagro˝onych.
Ochrona wód
Rzeki Tybetu i Himalajów sà êród∏em ˝ycia dla setek milionów mieszkaƒców Azji.
Nale˝y chroniç je przed zanieczyszczeniem, obsuni´ciami ziemi i powodziami, które wywo∏ujà budowa dróg i karczowanie lasów. Klasztory, zw∏aszcza te w pobli˝u
êróde∏ rzek, mogà byç w awangardzie ochrony zasobów wodnych.
Ochrona dzikiej przyrody
Dzikie zwierz´ta, zw∏aszcza wielkie azjatyckie koty, takie jak tygrysy czy pantery, sà
bezpoÊrednio zagro˝one nielegalnym handlem. Klasztory mogà sprzeciwiaç si´ wytwarzaniu ozdób z futer tych zwierzàt oraz zakazaç polowania na swoim terenie.
Gospodarowanie odpadami
Z uwagi na stan Êrodowiska oraz ze wzgl´dów zdrowotnych i estetycznych klasztory
mogà zach´caç do lepszego zagospodarowania odpadów i zapobiegania ska˝eniom
nie tylko na swoim terenie, ale te˝ w ca∏ej spo∏ecznoÊci.
Zmiany klimatyczne
Zmiany klimatyczne odczuwane sà w ca∏ej Azji, a zw∏aszcza na P∏askowy˝u
Tybetaƒskim, gdzie gwa∏townie topniejà lodowce, b´dàce êród∏em wody g∏ównych
rzek kontynentu. Aby temu przeciwdzia∏aç, klasztory mogà stanàç na czele kampanii
promujàcej odnawialne êród∏a energii i energooszcz´dne technologie.
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Ochrona lasów
Drzewa odgrywajà w buddyzmie ogromnà
rol´. W chwili porodu matka Buddy
opiera∏a si´ o drzewo, oÊwiecenie osiàgnà∏
on pod drzewem bodhi i odszed∏ le˝àc
pomi´dzy drzewami sal. Lasy Tybetu i Himalajów sà szczególnie obfite i stanowià
wa˝ne êród∏o ˝ycia. Zapewniajà drewno
na opa∏ i materia∏y budowlane milionom
ludzi, karmià zwierz´ta, dajà po˝ywienie
i rodzà lecznicze roÊliny. Sà domem cudownych zwierzàt, takich jak tygrysy,
s∏onie, niedêwiedzie i pantery, w ga∏´ziach
ich drzew wijà gniazda rozmaite ptaki,
w zaroÊlach znajdujà schronienie niezliczone owady i gady.
Lasy pe∏nià te˝ innà kluczowà rol´, stanowiàc
cz´Êç naturalnego systemu, który dostarcza czystego powietrza i wody. Atmosfera
ziemska sk∏ada si´ mi´dzy innymi z azotu,
tlenu, którym oddychamy, ilekroç zaczerpniemy powietrza, i wydychanego przez
nas dwutlenku w´gla. Drzewa odwrotnie – czerpià dwutlenek w´gla i produkujà
tlen. Co rok przeci´tne drzewo wdycha
dwanaÊcie kilogramów CO2, wydychajàc
tlen, którego wystarczy dla czteroosobowej rodziny. Lasy sà kluczem do przechowywania i przeobra˝ania dwutlenku w´gla
wytwarzanego przez ludzi.
Poniewa˝ drzewa wch∏aniajà i d∏ugo magazynujà wod´, stanowià te˝ êród∏o wilgoci.
Kiedy zaczyna ona parowaç, nie znika, lecz
za poÊrednictwem chmur wraca w postaci
deszczu. Dlatego te˝ lasy regulujà lokalny
przep∏yw wody i pomagajà zapobiegaç powodziom. Oraz erozji, poniewa˝ korzenie
utrzymujà du˝e iloÊci ziemi. Jest to niezwykle wa˝ne w Tybecie i Himalajach, szczególnie nara˝onych na powodzie i osuwiska.

Wraz ze wzrostem zagro˝eƒ wywo∏anym zanieczyszczeniem Êrodowiska
i zmianami klimatycznymi, ochrona lasów stwarza jednà z niewielu szans na
przywrócenie naturalnej równowagi.
W czym problem?
Niestety, powierzchnia lasów gwa∏townie si´ kurczy. W Tybecie wycina
si´ je g∏ównie na materia∏y budowlane.
Dawniej szkody minimalizowa∏a ma∏a
populacja, jednak w ciàgu ostatnich
pi´çdziesi´ciu lat z tybetaƒskich lasów
wywieziono drewno warte miliardy dolarów. Zapotrzebowanie na nie
roÊnie wraz z systematycznym osiedlaniem nomadów przez w∏adze lokalne. W∏odarze lasów zdajà si´ liczyç na
naturalnà zdolnoÊç odrastania drzew,
lecz przy tym tempie wycinki jest to

nierealne. W Himalajach centralnych
najwi´ksze zagro˝enie stanowi wycinanie lasów pod uprawy oraz pogoƒ za
drewnem na opa∏ i innymi produktami
leÊnymi, zaÊ w regionach po∏o˝nych ni˝ej
– zbyt intensywny wypas zwierzàt.
Co mo˝emy zrobiç?
Musimy myÊleç o lasach jako o bogactwie ograniczonym, z którego korzystaç trzeba w sposób odnawialny.
JeÊli nie zaczniemy ich chroniç, zniknà,
czyniàc ludzi znacznie biedniejszymi
ni˝ dziÊ. Naturalna regeneracja nie jest
ju˝ rozwiàzaniem – musimy zaczàç sadziç drzewa i zalesiaç nieu˝ytki. Rzeczà
najwa˝niejszà pozostaje jednak zapobieganie rabunkowej wycince.

Jak chroniç lasy
Sadêmy drzewa, by odtworzyç lasy: Klasztory po∏o˝one na terenach, które by∏y kiedyÊ
poroÊni´te lasami, powinny sadziç drzewa na
w∏asnych i komunalnych nieu˝ytkach. Nale˝y
wybieraç sadzonki roÊlin wyst´pujàcych
w danym regionie. To wa˝ne, bowiem dzi´ki
temu nowe drzewa b´dà lepiej przystosowane i stanà si´ cz´Êcià naturalnego krajobrazu.
Je˝eli sadzimy wiele, zadbajmy o rozmaitoÊç
gatunków.

Chroƒmy lasy przed nadmiernà eksploatacjà:
Lasy sà zwykle skarbcem dla ubogich okolicznych spo∏ecznoÊci, dostarczajàc im wszystkiego – od opa∏u, miodu i lekarstw po pasz´
i s∏om´. Wiele lasów przez to cierpi, gdy˝ zabiera si´ z nich zbyt wiele, nie dajàc im szansy na powrót do równowagi. W ten sposób
wszystkim zostaje za ma∏o. Klasztory powinny
dbaç o odnawialne gospodarowanie leÊnymi
bogactwami.
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Zapobiegajmy rabunkowemu karczowaniu lasów: Klasztory z regionów obfitujàcych w drzewa winny dbaç o swoje
dziedzictwo. Nie wolno dopuÊciç do
bezmyÊlnego wyr´bu, korzystajàc z lasów tak, by zapobiec ich zag∏adzie.

Chroƒmy ∏àki w regionach po∏o˝onych na du˝ych wysokoÊciach: Znaczna
cz´Êç P∏askowy˝u Tybetaƒskiego to nie lasy, lecz ∏àki, b´dàce podstawà
dochodów spo∏ecznoÊci koczowniczych. Nadmierny wypas w po∏àczeniu
z ekspansjà terenów rolniczych (zw∏aszcza upraw j´czmienia) prowadzà do
szybkiej degradacji tego Êrodowiska. Wielu Tybetaƒczyków nies∏usznie sàdzi,
˝e ma∏e zwierz´ta, na przyk∏ad gryzonie, stanowià zagro˝enie dla pastwisk.
Wzrost populacji tych zwierzàt Êwiadczy o zbyt intensywnym wypasie oraz
o wytrzebieniu ˝ywiàcych si´ nimi drapie˝ników. Klasztory powinny krzewiç
wiedz´ o wydajnoÊci ∏àk, by ludzie stawiali nie na wielkie, lecz mniejsze, za to
zdrowe stada. Tradycyjne metody zarzàdzania pastwiskami pozostajà najlepszym gwarantem ich ˝ywotnoÊci.

Limitujmy wypas w lasach: Klasztory powinny
ograniczyç liczb´ zwierzàt pasàcych si´ na terenach
leÊnych, zw∏aszcza w Himalajskich dolinach, gdzie
prowadzi to do zag∏ady szaty roÊlinnej. Grodzenie takich terenów pomo˝e w regeneracji lasów
i zachowaniu bioró˝norodnoÊci. Obszary wygrodzone mogà byç kolejno otwierane na dwa lata,
a nast´pnie zamykane na rok w celu naturalnej odbudowy.
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Ochrona wód
Woda jest êród∏em ˝ycia. Choç nie przetrwamy bez niej, bywa bogactwem traktowanym jako zupe∏nie oczywiste. Marnujemy
jà tam, gdzie jej pod dostatkiem, wrzucamy
do rzek Êmieci, sàczymy pestycydy i nawozy,
zatruwamy chemikaliami strumyki i jeziora,
wpuszczamy do oceanów tony ropy naftowej. Tylko dwa i pó∏ procent wody na Ziemi,
w rzekach, jeziorach, strumieniach, nadaje
si´ do picia. Tybet jest êród∏em najwi´kszych
rzek Azji – choçby Brahmaputry, Gangesu,
Indusu, Irawadi, Mekongu, Saluin, Jangcy
czy ˚ó∏tej – zapewniajàcych wod´ pitnà,
nawodnienie i ˝ywnoÊç w paƒstwach, przez
które przep∏ywajà. Zanieczyszczenie êróde∏
lub zak∏ócenie równowagi w ich górnym
biegu oznacza znikni´cie ryb i pozbawienie
Êrodków do ˝ycia ludzi ˝yjàcych setki kilometrów dalej.

W czym problem?
Rzeki majàce êród∏a w Himalajach i na
P∏askowy˝u Tybetaƒskim uwa˝ane sà za
Êwi´te, poniewa˝ toczàc swe wody do
morza dajà ˝ycie setkom milionów ludzi.
Niestety dziÊ ich ekosystemom zagra˝ajà
Êcieki i odpady przemys∏owe, deforestacja wododzia∏ów, degradacja naturalnych
∏owisk i budowa tam, których potencjalnego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne nikt
odpowiednio nie zbada∏. Co wi´cej, zmiany
klimatyczne powodujà gwa∏towne topnienie lodowców – „niebiaƒskich zbiorników”
– wielkich rzek Tybetu, a wi´c i Azji. Wody
z owych lodowców toczà i Ganges, i Indus,
i Jangcy, co t∏umaczy rosnàcà plag´ powodzi.
Co mo˝emy zrobiç?
Chronienie tybetaƒskich lodowców jest
naszym obowiàzkiem. Tylko dzi´ki nim
w wielkich rzekach Azji p∏ynie swobodnie
czysta woda nie tylko do nas, ale i do milionów ludzi uzale˝nionych od niej w dolnym biegu. Rzeka to ˝ywy organizm i musimy wiedzieç, ˝e to, co dzieje si´ w jednej
jej cz´Êci, ma wp∏yw na inne. Spoczywa na
nas odpowiedzialnoÊç za zrozumienie relacji zale˝noÊci mi´dzy lodowcami, wodnym
ekosystemem i ludzkà dzia∏alnoÊcià oraz za
propagowanie tej wiedzy wÊród tych, którzy majà wp∏yw na owe zjawiska bàdê sà od
nich zale˝ni.
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Jak chroniç wody
Chroƒmy êród∏a rzek: Je˝eli klasztor
po∏o˝ony jest w pobli˝u êród∏a wody, powinien starannie strzec tego terenu. Nale˝y
podjàç wszelkie kroki w celu zapobie˝enia
ska˝eniu wody pitnej przez Êcieki miejskie
i rolne. Mieszkaƒców regionu trzeba uczyç,
˝e nie wolno wyrzucaç odpadków do rzek, i pomóc im
w znalezieniu innych prostych
rozwiàzaƒ, obejmujàcych kompostowanie oraz programy
wspólnego wywo˝enia Êmieci
(wi´cej w rozdziale o gospodarowaniu odpadami).
Oczyszczajmy jeziora i rzeki:
Klasztory i oÊrodki buddyjski
mogà byç inicjatorami lokalnych
projektów, t∏umaczàc ludziom
skutki wyrzucania Êmieci do
rzek, mobilizujàc ochotników
do zbierania odpadków na brzegach strumieni, jezior i kana∏ów
– zw∏aszcza tam, gdzie sà one
êród∏em wody pitnej.
Uczmy si´, dzielmy wiedzà, or´dujmy: Zrozummy Êcis∏à zale˝noÊç mi´dzy himalajskimi
lodowcami, problemami z wodà w Azji oraz
dzia∏alnoÊcià cz∏owieka i wpajajmy t´ wiedz´
innym. Tybet wiele ∏àczy z Arktykà – oba regiony sà probierzami stanu klimatu na naszej
planecie i „punktami zapalnymi” globalnego ocieplenia. Je˝eli Azja ma uniknàç kolejnych katastrof, musimy razem chroniç Tybet
i zmniejszyç tempo topnienia lodowców. To
kwestia wspólnego przetrwania, wyrastajàca
ponad polityk´.
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Uwa˝ajmy na gnój i nawozy: Woda deszczowa
cz´sto niesie do pobliskich rzek i jezior gnój,
pestycydy, nawozy. Ryzyko zanieczyszczeƒ
tego rodzaju ∏atwo zminimalizowaç. Rolnicy
mogà stosowaç mniej pestycydów i nawozów
zw∏aszcza na stromych górskich zboczach,
skàd ∏atwiej sp∏ywajà one
do p∏ynàcych dolinami
rzek. Mo˝na te˝ odgradzaç
pola uprawne „buforami”
z sadzonych drzew i traw,
które poch∏aniajà i filtrujà
substancje toksyczne, nim
woda dotrze do strumieni i kana∏ów. Klasztory
powinny propagowaç takie przyjazne Êrodowisku
rozwiàzania na swoim
i sàsiednich terenach.
Chroƒmy
mokrad∏a:
Cz´sto nie dbamy o bagna
lub osuszamy je pod uprawy, spe∏niajà one jednak
bardzo wa˝nà rol´. Dzi´ki
jedynemu w swoim rodzaju
po∏àczeniu owadów i roÊlin stanowià naturalny filtr odpadów, oczyszczajàc przechodzàcà
przez nie wod´, nim dotrze ona do pobliskiego jeziora lub rzeki. Ochrona mokrade∏
przyczynia si´ do znacznej poprawy jakoÊci
wody.

3

Ochrona dzikiej przyrody
„Dzika przyroda” to wszystkie dzikie ssaki, ptaki, ryby, gady i owady. MnogoÊci
i niepowtarzalnoÊci ich gatunków zawdzi´czamy ró˝norodnoÊç biologicznà na
Ziemi. Niestety z powodu naszej dzia∏alnoÊci
z dnia na dzieƒ jest ich coraz mniej i wkrótce wiele mo˝na b´dzie spotkaç tylko
w ogrodach zoologicznych. Ka˝dy cz∏owiek
ma rodziców i ˝yczy im jak najlepiej; podobne uczucia powinny budziç w nas dzikie zwierz´ta, które sà czujàcymi istotami
i cz´Êcià naszej wielkiej rodziny.
Na Ziemi ˝yjà miliardy gatunków (natomiast
ludzie wszystkich ras stanowià ledwie jeden). Wiele z nich to owady. ¸atwo uznaç,
˝e coÊ, co jest bardzo ma∏e, nie ma ˝adnej
wartoÊci, niemniej w przyrodzie ka˝dy gatunek wype∏nia okreÊlone zadanie. Nawet
skromna, mozolnie przekopujàca si´ przez
ziemi´ d˝d˝ownica ubogaca swym istnieniem gleb´. Bioró˝norodnoÊç zapewnia
nam straw´, schronienie, leki – oraz dochody z ekoturystyki, która pozwala napawaç
oczy pi´knem dzikiej przyrody bez czynienia jej krzywdy.
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W czym problem?
Program Narodów Zjednoczonych do
spraw Ochrony Ârodowiska (UNEP)
i najwybitniejsi biolodzy ostrzegajà, ˝e
na skutek zag∏ady siedlisk i zmian klimatycznych do roku 2050 mo˝emy straciç
od dwudziestu pi´ciu do pi´çdziesi´ciu
procent gatunków zwierzàt.
¸aƒcuch Himalajów i P∏askowy˝
Tybetaƒski sà domem dla wielu gatunków zwierzàt i roÊlin. W skali Êwiatowej
jest to region o wielkiej ró˝norodnoÊci
biologicznej. Szybko jednak traci na
wartoÊci mi´dzy innymi na skutek
k∏usownictwa i nielegalnego handlu
dzikà faunà, które zagra˝ajà istnieniu
choçby tygrysów, panter, s∏oni czy antylop cziru. Dawniej rdzenni mieszkaƒcy
polowali po to tylko, by zaspokoiç swoje potrzeby, nie wyrzynajàc ca∏ych gatunków, od których zale˝a∏ ich byt. DziÊ
zawodowi myÊliwi przemierzajà odludne regiony, strzelajàc do zagro˝onych
zwierzàt, by handlowaç ich skórami
i koÊçmi. Polujà nie po to, ˝eby jeÊç,
lecz schlebiaç modzie (futra tygrysów
i panter), sprzedawaç wyszukane leki
(organy tygrysów, niedêwiedzia ˝ó∏ç)
czy nap´dzaç klientel´ egzotycznym restauracjom (˝ó∏wie i w´˝e).
Co mo˝emy zrobiç?
„Kiedy wrócicie w rodzinne w strony,
pami´tajcie, o czym wam mówi∏em,
i nigdy nie u˝ywajcie, nie sprzedawajcie
ani nie kupujcie dzikich zwierzàt i wytworzonych z nich produktów”, powiedzia∏ Jego ÂwiàtobliwoÊç Dalajlama,
udzielajàc abhiszeki Kalaczakry w Amravati w 2006 roku. Po∏o˝enie kresu nielegalnemu handlowi jest kluczem do
ochrony i przetrwania pozosta∏oÊci dzi18

kiej przyrody. Do tych zaleceƒ powinni
stosowaç si´ wszyscy buddyÊci tradycji
tybetaƒskiej.
Odradzajmy stosowanie tradycyjnych
leków, które zawierajà nielegalne substancje odzwierz´ce: Do produkcji
wielu tradycyjnych lekarstw wykorzystuje si´ sk∏adniki zwierz´ce i roÊlinne,
choçby dziki ˝eƒ-szeƒ czy pi˝mo. Choç
cz´Êç z nich jest legalna, popyt nap´dza
równie˝ handel gatunkami zagro˝onymi
wygini´ciem. Ilekroç to mo˝liwe,
nale˝y korzystaç z zamienników, które nie zawierajà nielegalnych substancji
– przede wszystkim tych pochodzàcych
od tygrysów i niedêwiedzi.

Zdobywajmy wiedz´: Uczmy si´, szukajmy informacji o gatunkach zagro˝onych
wygini´ciem. JesteÊmy buddystami tradycji mahajany, spoczywa wi´c na nas szczególny obowiàzek dbania o to, by ta Ziemia
i stworzenia, z którymi jà dzielimy, trwa∏y
jak najd∏u˝ej w dobrym zdrowiu. Ciàgle
mo˝emy ocaliç dwie trzecie gatunków –
i powinno byç to naszym wspólnym, buddyjskim celem.

Jak chroniç dzikà przyrod´
Chroƒmy siedliska: Jednym
z najwi´kszych zagro˝eƒ dla dzikiej przyrody jest zag∏ada jej naturalnych siedlisk. JeÊli nie ma
gdzie ˝yç, jak mog∏aby przetrwaç?
Nale˝y wyznaczyç miejsca zarezerwowane dla dzikich zwierzàt
i strzec ich.

Twórzmy rejony, w których si´ nie
poluje: Wszystkie klasztory powinny
walczyç z polowaniem na swoich ziemiach i sàsiadujàcych z nimi terenach
komunalnych, informujàc spo∏ecznoÊci
lokalne, ustawiajàc stosowne tabliczki
i kontrolujàc miejsca, w których si´
k∏usuje.

Zakazujmy noszenia strojów ozdobionych futrem zagro˝onych
zwierzàt: Skóry wielu tygrysów, panter i wydr nielegalnie zabijanych w ca∏ej Azji trafiajà do tybetaƒskich regionów Sichuanu, Qinghai i Gansu, gdzie ludzie obszywajà nimi czasem
ubrania. Zgodnie z zaleceniem Jego ÂwiàtobliwoÊci Dalajlamy
klasztory i oÊrodki buddyjskie powinny stanowczo sprzeciwiaç si´ nielegalnemu handlowi i noszeniu strojów zdobionych futrem dzikich zwierzàt.
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Gospodarowanie odpadami
Zanieczyszczenie Êrodowiska spowodowane jest bezmyÊlnym zaÊmiecaniem
ziemi i wód. W regionie Himalajów i na
P∏askowy˝u Tybetaƒskim brak odpowiedniego systemu zagospodarowania odpadów staje si´ bardzo powa˝nym problemem. W dawnych czasach wi´kszoÊç
spo∏ecznoÊci u˝ywa∏a materia∏ów organicznych wytworzonych z roÊlin. Modernizacja
przynios∏a nam jednak plastik, szk∏o i aluminium – syntetyki, które nie rozk∏adajà
si´ ∏atwo w Êrodowisku naturalnym, cz´sto
wydzielajàc przy tym szkodliwe substancje chemiczne, wywo∏ujàce d∏ugotrwa∏e
ska˝enia.

W czym problem?
Ludzie, którzy jedzà ryby z zatrutych
jezior i stawów, zaczynajà chorowaç.
Wod´ mogà skaziç ludzkie fekalia
i domowe Êmieci lub toksyczne Êcieki
przemys∏owe. DolegliwoÊci takie jak
biegunka czy tyfus wywo∏ujà bakterie
wyst´pujàce w wodach Êciekowych
izwyk∏ych odpadkach. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada g∏ównie dym
z elektrowni w´glowych i spaliny samochodowe, co sprawia, ˝e mieszkaƒcy
wielkich miast przemys∏owych cz´sto
cierpià na choroby uk∏adu oddechowego, na przyk∏ad astm´. Warto zatem
pami´taç o Êcis∏ym zwiàzku mi´dzy stanem Êrodowiska a zdrowiem.

Co mo˝emy zrobiç?
Istniejà trzy proste metody zmniejszenia liczby odpadów, nazywane „Trzema R”:
	Redukcja – zu˝ywaj mniej w codziennym ˝yciu,
	Restytucja – nie wyrzucaj, wykorzystaj ponownie butelki czy torby,
	Recykling – zbieraj i segreguj papier,
szk∏o, metale, by powsta∏y z nich
nowe produkty.
Dawniej w Tybecie i Himalajach
„Trzy R” by∏y niemal powszechnym stylem ˝ycia, dziÊ jednak si´ to zmienia.
Klasztory mogà nie tylko propagowaç
te zasady, ale te˝ aktywnie poprawiaç
gospodarowanie odpadami w swoim
regionie oraz wspó∏pracowaç z lokalnymi spo∏ecznoÊciami w celu stworzenia
wspólnych programów, o których zaraz
wspomnimy.
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Jak minimalizowaç zagro˝enia i gospodarowaç odpadami

Twórzmy czyste Êrodowisko: Ustawcie kosze na
ró˝ne rodzaje Êmieci na terenie klasztorów i w okolicznych osadach, ˝eby
zbieraç odpadki organiczne
(czyli resztki po˝ywienia)
oraz nieorganiczne.

Zabezpieczajmy odpadki: Trzymajcie Êmieci nieorganiczne (na
przyk∏ad plastik i metale) z dala
od êróde∏ wody, takich jak jeziora
i rzeki. Co pewien czas zawieêcie
je do najbli˝szego miasta, ˝eby
zosta∏y poddane recyklingowi.
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Kompostujmy odpadki organiczne: Zbierajcie skrawki jedzenia
i odpady roÊlinne, ˝eby zrobiç
z nich kompost, którym mo˝na
nawoziç przyklasztorny warzywnik. Dzi´ki kompostowi ziemia
b´dzie ˝yzna i wilgotna, wi´c nie
trzeba jej nawozów sztucznych.

5

Zmiany klimatyczne
W ciàgu setek milionów lat klimat na Ziemi zmienia∏ si´ wielokrotnie, przynoszàc
jej epoki lodowcowe i okresy ocieplenia.
Pi´çdziesiàt pi´ç milionów lat temu uwolnienie ogromnej iloÊci gazów spod dna oceanów wywo∏a∏o na przyk∏ad gwa∏towne
ocieplenie, które zabi∏o wi´kszoÊç gatunków
zamieszkujàcych naszà planet´. Dzia∏alnoÊç
cz∏owieka sprawia jednak, ˝e obecne zmiany klimatu sà niezwykle szybkie, gwa∏towne
i nieprzewidywalne.
Klimat by∏ stabilny od dwunastu tysi´cy lat,
co pozwoli∏o nam stworzyç rolnictwo i cywilizacj´, lecz osiemnastowieczna rewolucja przemys∏owa doprowadzi∏a do eksploatacji i spalania paliw kopalnych, a co za
tym idzie gigantycznej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ten model rozwoju przemys∏owego jest g∏ównà przyczynà
zachodzàcych dziÊ zmian klimatycznych.

Unikajmy plastiku: W naturze plastik
rozk∏adaç si´ mo˝e nawet tysiàc lat,
wydzielajàc przy tym substancje toksyczne. Kiedy wiatr poniesie gdzieÊ
beztrosko rzuconà torebk´, czasem
wpada ona do wody, duszàc ryby
i ˝ó∏wie. Dzikie i domowe zwierz´ta
ci´˝ko chorujà, jeÊli spróbujà zjeÊç takie plastikowe znalezisko.
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W czym problem?
Potrzeba wzrostu ekonomicznego,
rozwój rolnictwa i gospodarcza kultura konsumeryzmu uzale˝niajà nas od
paliw kopalnych jako êród∏a energii.
Spalanie ich oraz wycinanych drzew
zwi´kszy∏o iloÊç gazów cieplarnianych
w warstwie powietrza otaczajàcej kul´
ziemskà. Tworzà one barier´, która
nie pozwala ciep∏u opuÊciç naszej atmosfery. W zwiàzku z tym temperatura na Ziemi stale roÊnie, a problem
pot´guje industrializacja paƒstw takich
jak Chiny i Indie. Od 1998 roku nasza
planeta prze˝ywa najgor´tsze lata w historii ludzkoÊci. JeÊli ten trend si´ utrzyma, zginie wiele gatunków i ˝ycie, jakie
znaliÊmy, dobiegnie kresu.
Zmiany klimatyczne ju˝ sà wielkim
zagro˝eniem w wysokich Himalajach
i na P∏askowy˝u Tybetaƒskim. Z powodu top-nienia lodowców wkrótce zacznà p´cznieç górskie stawy
i mokrad∏a, powodujàc wylewanie
jezior i powodzie. Mo˝e to wywo∏aç
dramatyczne skutki w wielu regionach,
odcinajàc ludzi od leków, wody pitnej
i innych artyku∏ów pierwszej potrzeby. W perspektywie d∏u˝szej zmiany
klimatyczne mogà zagroziç wodom,
rolnictwu, lasom, ∏owiskom – s∏owem
ca∏emu ekosystemowi Tybetu i ˝yciu,
jakie wiedziono tu od wieków.
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Co mo˝emy zrobiç?
Niestety, temperatura roÊnie i doÊwiadczamy ju˝ zmian w iloÊci opadów
Êniegu i deszczu. Wed∏ug uczonych
zmiany klimatyczne sà przyczynà coraz
cz´stszych burz i powodzi, po˝arów
i susz. To z∏a wiadomoÊç.
Skoro stoi za tym post´powanie
cz∏owieka, zmieniajàc je, mo˝emy jednak odwróciç negatywne trendy. Eksperci mówià zgodnie, ˝e jeÊli temperatura na Ziemi wzroÊnie jeszcze o dwa
stopnie Celsjusza, zmiany b´dà nieodwracalne. Jako spo∏ecznoÊç globalna
musimy zrobiç wszystko, co w naszej
mocy, by paliwa kopalne zastàpiç odnawialnymi êród∏ami energii i po∏o˝yç
kres deforestacji.

Jak ∏agodziç skutki zmian klimatycznych
U˝ywajmy energooszcz´dnych pieców:
Dzi´ki rozwojowi nowych technologii w Indiach i Nepalu mo˝na doÊç tanio kupiç piece, które produkujà wi´cej energii z mniejszej iloÊci drewna lub w´gla. Klasztory
mogà zaopatrzyç si´ w stosunkowo niedrogie generatory biogazowe, których paliwem jest metan pochodzàcy
z odpadów komunalnych lub odchodów
zwierz´cych. W regionach górskich,
gdzie
nigdy
nie
brakuje
Êwiat∏a, wod´
mo˝na
te˝
podgr zewaç
przy pomocy
Êwietnych –
ale dro˝szych
– instalowanych na dachach
baterii
s∏onecznych.
Zmniejszajmy wspólny
Êlad w´glowy: Klasztory powinny minimalizowaç zu˝ycie energii
i swój „Êlad w´glowy” (sum´ emisji gazów
cieplarnianych wywo∏anà mi´dzy innymi
korzystaniem z samochodów, energii elektrycznej i tak dalej). Oszcz´dzajàc energi´ i szukajàc jej alternatywnych êróde∏
uciekamy przed dwutlenkiem w´gla. JeÊli
jest to poza zasi´giem oÊrodka, mo˝e on
„zrównowa˝yç bilans”, sadzàc drzewa na
swoim terenie albo w Tybecie i Himalajach.

Projektujmy energooszcz´dne budynki:
W wielu klasztorach wznosi si´ konstrukcje
imponujàce rozmiarami, ale nieekonomiczne z uwagi na wielkoÊç i materia∏y budowlane (choçby marmur i beton w klimacie
zimnym). Pod tym wzgl´dem zrobiç mo˝na
wiele: izolowaç dachy i Êciany, by nie traciç
ciep∏a, zapewniç dost´p Êwiat∏a
dziennego, oszcz´dzajàc
w ten sposób na
elektrycznoÊci, sadziç odpowiednio
dobrane drzewa,
które zapewnià
cyrkulacj´ powietrza latem
i zatrzymajà
ciep∏o zimà.
Jedzmy mniej
mi´sa lub wybierzmy diet´
weget ar ia ƒ sk à:
Ujmujàc rzecz najkrócej – ˝ywnoÊç to
energia, której najmniej
wymaga produkcja ziaren, warzyw, roÊlin stràczkowych, owoców
i tak dalej. Zwierz´ta, które od˝ywiajà si´
roÊlinami, podbierajà energi´ z ziemi. Je˝eli
zwierz´ta te jemy my, zu˝ywamy wi´cej
energii od nich. Ludzie powinni rozwa˝yç
rezygnacj´ z mi´sa nie tylko z powodu
wspó∏czucia wobec zwierzàt, ale i z uwagi na zmniejszenie brzemienia Ziemi. We
wszystkich klasztorach kagju nie je si´
mi´sa. Powinny one równie˝ zach´caç do
rozwijania wspó∏czucia wobec ka˝dej istoty oraz naszej planety.
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Co robiç w regionach szczególnie zagro˝onych
Podsumowanie
Przyjmijmy plan dzia∏ania w sytuacjach kryzysowych: JeÊli rejon
zagro˝ony
jest
topnieniem lodowców,
obsuni´ciami ziemi lub
powodziami, klasztory
powinny skontaktowaç
si´ ze s∏u˝bami ratowniczymi oraz organizacjami pozarzàdowymi,
które zajmujà si´ opiekà
zdrowotnà i ochronà
Êrodowiska, w celu wypracowania spo∏ecznego
planu dzia∏ania w sytuacjach kryzysowych.

Starannie planujmy nowe budynki: Klasztory powinny zabiegaç
o wspó∏prac´ instytucji,
które pomogà wskazaç
najbezpieczniejsze miejsce budowy, wyznaczajàc
choçby granice zasi´gu
ewentualnych powodzi.

Uwa˝nie obserwujmy
zmiany: Wiele organizacji
pozarzàdowych
szacuje wp∏yw zmian klimatycznych, organizujàc
w tym celu ró˝ne programy. W miejscach
zagro˝onych na przyk∏ad
wylewaniem jezior glacjalnych, jak po∏o˝ona
na granicy trzech krajów
Kanczendzanga, klasztory powinny wspó∏pracowaç z takimi grupami, by
lepiej informowaç i przygotowaç spo∏ecznoÊci
lokalne.

Budda naucza∏, ˝e dobro wszystkich na Ziemi, nie tylko ludzi, jest
jednakowo wa˝ne i cenne. Pragnie go, tak jak cz∏owiek, ka˝da forma
˝ycia. Musimy wi´c ˝yç roztropniej, co
przyniesie naturalnà równowag´ i harmonijnà
przysz∏oÊç.
Klasztory i oÊrodki powinny zdecydowaç, które z tych wskazówek odnoszà
si´ do ich sytuacji. JeÊli zainteresuje je ten kierunek myÊlenia, mogà podjàç
wspó∏prac´ z Doradcà do spraw Ârodowiska powo∏anym przez administracj´ Karmapy. Pomo˝e im on sporzàdziç plan dzia∏ania na rzecz Êrodowiska
oraz oceniaç rezultaty. JeÊli te wytyczne majà coÊ zmieniç, warto:
1. Wybraç Koordynatora do spraw Êrodowiska, który zdob´dzie
niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie,
2. O
 kreÊliç priorytety klasztoru lub oÊrodka i zaplanowaç dzia∏ania,
3. Znaleêç partnerów, nawiàzujàc kontakt z agendami rzàdowymi oraz
organizacjami zajmujàcymi si´ pomocà bàdê Êrodowiskiem,

Co robiç globalnie
4. Podjàç wspó∏prac´ z partnerami lokalnymi i organizacjami spo∏ecznoÊciowymi,
5. Wytyczyç trzyletni plan dzia∏ania,
Niech buddyÊci mówià jednym g∏osem: Poszczególne spo∏ecznoÊci powinny wypracowaç wspólnà buddyjskà odpowiedê na
zmiany klimatyczne. Mo˝na by jà og∏osiç
choçby przed oenzetowskim szczytem
poÊwi´conym zmianom klimatycznym (Kopenhaga, grudzieƒ 2010 roku), przemawiajàc
w imieniu mi´dzynarodowej Sanghi trzystu
pi´çdziesi´ciu milionów ludzi. Ciàgle nie jest
za póêno i wcià˝ mo˝emy broniç klimatu
Ziemi przed nieodwracalnymi zmianami.
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Wo∏ajmy o odnawialne êród∏a energii:
Mo˝emy do∏àczyç do apeli o wstrzymanie budowy nowych elektrowni
w´glowych i powszechne, szybkie przejÊcie na odnawialne êród∏a
energii, takie jak wiatr, promienie
s∏oneczne czy wody termalne.

6. Podjàç dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego,
7. Stworzyç poziomà struktur´ Koordynatorów z ró˝nych klasztorów
i oÊrodków, która b´dzie monitorowa∏a rezultaty oraz zajmie si´ praktycznym i strategicznym planowaniem.
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˚yczenie dla Êwiata
Âwiecie nasz, ˝yjemy i umieramy na twym ∏onie.
Smak na nim poznajemy radoÊci i niedoli.
TyÊ domem naszych przodków,
Na wieki winniÊmy ci mi∏oÊç i czeÊç.
Chcemy byÊ sta∏ si´ czystà krainà z naszych marzeƒ,
Przeobraziç ci´ w dom wszystkich istot,
Równych i wolnych od uprzedzeƒ.
Pragniemy, zmieniç ci´ w kochajàcà, ciep∏à, dobrà bogini´.
Pok∏adamy w tobie wszelkie nadzieje.
Bàdê wi´c nam wszystkim ziemià pod stopami,
Na której wype∏nià si´ te ˝yczenia,
Na której wype∏nià si´ te ˝yczenia.
Nie pokazuj nam mrocznej strony swego oblicza,
Która w∏ada katastrofami i kl´skami.
Niechaj na ka˝dym twym skrawku
WyroÊnie ˝yzne pole pokoju i radoÊci
Pokryte liÊçmi i owocami szcz´Êcia,
Wonne s∏odkoÊcià wolnoÊci.
Oby wype∏ni∏y si´ nasze niezliczone i bezkresne ˝yczenia.
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