Čtyři pečeti buddhistické
filosofie
Veřejné učení s mnichem tibetské
buddhistické tradice
Geše Tenzinem Loselem
(Grahamem Woodhousem)

pá 6. 3. - ne 8. 3. 2020
9:30 - 17:30
Buddhistické centrum Lotus
Dlouhá 609/2, 110 00 Praha - Staré Město
Aby byla prezentace filosofie považována za budhistickou, měla by se přihlásit k čtyřem
principům nazývaným čtyři pečeti:
1. Všechny složené věci jsou nestálé.
2. Všechny kontaminované jevy jsou utrpením.
3. Všechny jevy jsou prázdné.
4. Nirvana je mír.
Podobně jako pečeť na královském dokumentu, přítomnost těchto čtyř pečetí zaručuje,
že dokument nebo učení jsou pravým vyjádřením buddhistických názorů. Buddhista
je někdo, kdo má víru v Buddhovu cestu a přijal útočiště ve Třech klenotech. Držitel
buddhistických principů na druhé straně je někdo, kdo kultivoval zdravé porozumění, dospěl
k úvahám o tom, co Buddha skutečně učil, a je alespoň informován o čtyřech pečetích.
Geshe Tenzin Losel povede diskusi a meditaci o těchto čtyřech principech buddhistické
filosofie na základě vlastního překladu textu gen Lamrimpy Ngawanga Puntsoka, Lamp
Illuminating the Essentials of the Four Seals that Authenticate the View (bude k
dispozici v češtině), se zaměřením zejména na buddhistické pojetí pomíjivosti, hrubé a
jemné. Existuje nějaký skutečný důkaz o pomíjivosti, který používá spíše logiku a debatu než
vědecké nástroje? Jak se mají věci jako třeba poslední chvíle, kdy máslová lampa uhasne?
Geše Tenzin Losel přijal plné mnišské vysvěcení z rukou Jeho Svatosti dalajlámy v roce
1994. Jako jeden z mála západních studentů absolvoval celý dvacetiletý klášterní vzdělávací
program školy Gelug a získal titul geše. Patří mezi významné učitele organizace FPMT
a věnuje se především tématům prázdnoty a pomíjivosti jevů. Působí ve Francii
v klášteře Nalanda.
Učení bude v angličtině, tlumočeno do češtiny ctihodnou Tenzin Palmo.
Vstupné je dobrovolné a bude využito pro potřeby geše a provoz centra.
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