
Cursul 1: Învățăturile Principale din Budism

Cursul 1

Lec ia 7 ția 7 

A doua cale – Bodhichitta
Vom vorbi  despre  a  doua  cale  din  cele  trei  căi  principale: bodhichitta  sau “aspira ia  spreția spre
iluminare”.

 
Jangchub kyi sem

 
Jangchub este unul dintre cuvintele care înseamnă iluminare
Jang =  purificare,  cură are,  eliminare.  Adică  iluminarea  are  acest  aspect  de  eliminare  ația spre
obstacolelor, de cură are a karmei negative, de cură are a afec iunilor mentale.ția spre ția spre ția spre
Chub = lărgirea acestor cuno tin eștințe ția spre
Sem  = minte

Cu alte cuvinte: aspira ia de iluminare sau ția de iluminare sau 
mintea ce aspiră să ajungă la iluminare.

În limba sanscrită Bodhichitta.
Bodhi = iluminare 
Chitta = minte, con tiin ă.ștințe ția spre

Adică: minte iluminată.

 
Va trebui să nu confundăm mintea iluminată, mintea lui Buddha cu mintea cuiva care nu este
iluminat,  dar  care  aspiră  spre  iluminare  -  cineva  care  i-a  trezit  dorin a  de  a- i  eliminaștințe ția spre ștințe
afec iunile  mentale  i  de  a  ajunge  la  perfec iunea  spirituală,  pentru ca  să  poată  fi  de  folosția spre ștințe ția spre
întregii crea ii. ția spre

Legătura dintre renun are i Bodhichittația 7 și Bodhichitta .
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Cel care a ajuns la renun are, în elege ce înseamnă suferin a, a observat bine realitatea în careția spre ția spre ția spre
trăie te, a în eles bine cele ase forme de suferin ă despre care am vorbit i în elege multeștințe ția spre ștințe ția spre ștințe ția spre
altele. Deja el dore te să nu mai sufere sub nici o formă, să iasă din ciclul vie ii i al mor ii.ștințe ția spre ștințe ția spre

 

Je Tsongkapa spune:
Când această aspira ie va fi intensă, zi i noapte, numai atunci vom ti că am ajuns lația 7 și Bodhichitta și Bodhichitta
renun areția 7 . 

Deja nu mai suntem preocupa i de lucrurile materiale, pentru că în elegem inutilitatea lor. Oriceția spre ția spre
lucru bun în această lume este de moment i trecător. El nu mă poate ajuta cu adevărat i niciștințe ștințe
nu-l pot avea o ve nicie.ștințe

 

Bodhichitta preia această în elegere i o amplifică. Adică ceea ce mi se întâmplă mie, se întâmplăția spre ștințe
tuturor fiin elor. Toate fiin ele din univers se găsesc în aceea i situa ie ca i mine. i chiar dacăția spre ția spre ștințe ția spre ștințe Și chiar dacă
le este bine momentan sau suferă, în continuare trec prin ciclul vie ii i al mor ii. ția spre ștințe ția spre

Continuă  să  trăiască  o  via ă  de  urcu uri  i  coborâ uri,  fără  nici  cel  mai  mic  controlția 7 și Bodhichitta și Bodhichitta și Bodhichitta
asupra ei. Sunt înlăn uite de samsara datorită faptelor lor, a neîn elegerii realită ii peția 7 ția 7 ția 7 
care o trăiesc, datorită reac iilor gre ite la ceea ce se întâmplă în jurul lor. De aceea suntția 7 și Bodhichitta
nevoite să sufere.

 

Bodhichitta spune: doresc să mă ridic i să mă dezvolt spiritual astfel încât i eu i to i ceilal i săși să mă dezvolt spiritual astfel încât și eu și toți ceilalți să și să mă dezvolt spiritual astfel încât și eu și toți ceilalți să și să mă dezvolt spiritual astfel încât și eu și toți ceilalți să ți ceilalți să ți ceilalți să
ieşim din suferin ă. Voi învă a să ies din suferin ă pentru a putea să-i îndrum i pe ceilal i să iasăți ceilalți să ți ceilalți să ți ceilalți să și să mă dezvolt spiritual astfel încât și eu și toți ceilalți să ți ceilalți să
din suferin ă.ți ceilalți să

 
Legătura dintre renun are i bodhichitta este acela i sentiment de compasiune:ția spre ștințe ștințe

- în renun areția spre   compasiunea este îndreptată asupra mea, asupra suferin ei meleția spre

- iar în bodhichitta compasiunea este îndreptată asupra semenului meu. Ce sufăr eu,
suferă i al ii.ștințe ția spre

 
 Bodhicitta este scopul înalt. Există trei scopuri:

- scopul îngust = dorin a de a ie i din tărâmurile inferioare, dorin a de a nu ajunge înția spre ștințe ția spre
infern.

- scopul de mijloc = dorin a de a ie i din samsara. Renun area are aspectul de mijloc.ția spre ștințe ția spre

- scopul înalt - Ce spune? Împreună cu mine sunt to i ceilal i. De fapt, nu are rost să iesția spre ția spre
singur, pentru că atât timp cât ceilal i suferă în jurul meu, nu mi-am eliminat cu adevăratția spre
suferin a.ția spre
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(Adevărata) Bodhichitta ultimă (supremă)

 
Bodhicitta este o realizare spirituală de primul grad, o realizare extraordinară, ie ită din comun.ștințe
A i dezvolta bodhichitta se petrece la fel de rar ca i perceperea vacuită ii.  La Bodhichita seția spre ștințe ția spre
ajunge cu mult mai târziu, numai după o practică intensă i profundă a compasiunii înso ită deștințe ția spre
în elepciune.ția spre

 

Atunci când cineva ajunge la Bodhichitta, el va deveni un Bodhisattva.

 
Bodhichitta apare în medita ia profundă de deschidere a inimii.ția 7 

 
Când toate energiile ce curg (trec) prin corpul nostru vor ajunge în canalul principal,  chakra
inimii  noastre se deschide i  pentru câteva clipe vom fi  în aceea i stare de con tiin ă a luiștințe ștințe ștințe ția spre
Buddha. Buddha în mod permanent este în contact direct cu toate fiin ele. tie exact ce nevoi auția spre Și chiar dacă

i cum pot fi ajutate. Mintea lui Buddha este tot timpul cu noi.ștințe

 

Bodhisattva  încă  nu  a  ajuns  la  iluminare,  dar  ceea  ce  îl  face  să  devină  bodhisattva  este
experien a de a veni în contact direct cu toate fiin ele din univers. El le poate percepe, le poateția spre ția spre
sim i, le cunoa te mintea, le simte durerea. Este o experien ă fizică, în care lumina izbucne teția spre ștințe ția spre ștințe
din inima lui i îl leagă de fiecare fiin ă în parte. O întâlnire intimă cu mintea tuturor fiin elor viiștințe ția spre ția spre
din univers.

 
Aceste momente vor trece, pentru că încă nu am devenit Buddha, dar din această clipă vom tiștințe
foarte clar care este semnifica ia vie ii i că singurul lucru important este de a servi (a sluji)ția spre ția spre ștințe
toate fiin ele. Tot ceea ce vom face de acum înainte este de a le învă a, pe orice cale, cum să iasăția spre ția spre
din suferin ă.  Vom face tot  ceea ce este posibil:  fie  că vom traduce învă ăturile,  sau le  vomția spre ția spre
prezerva, fie că vom scrie, sau vom merge la retreat pentru a ne adânci cunoa terea i a neștințe ștințe
dezvolta  abilită ile,  fie  că  vom  întemeia  o  genera ie  de  elevi  care  să  ducă  mai  departeția spre ția spre
în elepciunea, sau fie de a ridica mânăstiri. Toate aceste lucruri le-a înfăptuit Je Tsongkapa. Unția spre
astfel de om nu va cunoa te nici o clipă de odihnă. Pentru că singurul lui scop este de a face bineștințe
în lume. Nimic altceva nu va mai fi important.

 

Aceste  clipe  sunt  cele  care  ne  vor  transforma  în  bodhisattva.  Aceasta  este  o  mare
realizare spirituală care nu se va pierde niciodată. Ea ne va înso i în via a următoare.ția 7 ția 7 

 
Fiindcă veni vorba, au fost pu ine cazuri de persoane care au ajuns la bodhichitta înainte deția spre
perceperea vacuită ii.  Dar  în  general,  cel  care este pe  calea  Mahayana i  încă nu a ajuns lația spre ștințe
bodhichitta, dar a ajuns la momentul în care percepe în mod direct vacuitatea, în acela i timp vaștințe
percepe i bodhichitta. Pentru că acest eveniment este înso it i de deschiderea inimii.ștințe ția spre ștințe

 

3



Cursul 1: Învățăturile Principale din Budism

Bodhichitta aparentă (artificială)

 

Înaintea bodhichittei  ultime,  există bodhichitta “trestiei  de zahăr”.  Bodhichitta aparentă este
comparată cu trestia de zahar.  Trestia de zahar este dulce dar goală pe dinăuntru,  adică are
gustul  Bodhichittei,  dar  încă  este  goală.  Este  ca  atunci  când  începem  să  ne  dezvoltăm
compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i.ștințe ția spre ția spre

 

Cu alte cuvinte, încă nu am ajuns la acel sentiment cople itor, profund care se creează în timpulștințe
medita iei i care ne domină via a, dar avem un început al lui. Vom trăi din ce în ce mai multeția spre ștințe ția spre
momente în care ne vom comporta cu compasiune i vom acorda ajutor semenilor no tri.ștințe ștințe

 
În budism se spune: „Prefă-te, până când vei reu i!”. Fake it, fake it,ștințe  `til you make it! Comportă-te
ca i când ai iubi oamenii i va veni ziua când îi vei iubi cu adevărat.ștințe ștințe

De exemplu, mi s-a spus că dacă mă voi îngriji de al ii, voi progresa. Atunci voi spune: ok, cuția spre
toate că în mod firesc mă îngrijesc mai întâi de mine, voi încerca să mă îngrijesc mai întâi de ei.
În acest caz nu fac ceva “firesc”, ac ionez pu in for at pentru că am în eles că acest lucru mă vația spre ția spre ția spre ția spre
ajuta să evoluez. Cu toate că acest mod nu este un mod natural în care ac ionez, pentru că nuția spre
sunt  obi nuit(ă)  cu  aceste  lucruri,  încet  -  încet  mă  voi  deprinde  să  ac ionez  în  favoareaștințe ția spre
semenului meu. 

Obiceiurile pe care ni le-am format nu ne servesc. Cum tim asta? Pentru că încă suferim. Vaștințe
trebui să exersăm noi obiceiuri care deocamdată nu sunt fire ti, pentru ca ele să devină a douaștințe
noastră natură.

 

Atunci  când con tiin a  noastră este pătrunsă de bodhichita se spune că este ca o apă ce seștințe ția spre
infiltrează.

În budism se spune că mintea nu se poate ocupa în acela i timp de două lucruri. De ce? Cândștințe
cineva stă în fa a noastră, deja ni se formează o părere despre el, pentru că suntem obi nui i săția spre ștințe ția spre
analizăm foarte repede. Dar în realitate, în fiecare clipă, mintea este ocupată de un singur obiect. 

Atunci când ne referim la mintea pătrunsă (îmbibată) de bodhichitta, toate ac iunile noastre vorția spre
fi  îndreptate  înspre  binele  celuilalt.  Cel  care  are  bodhichitta  ultimă  nu  va  trebui  să- iștințe
amintească: „Aaa! Stai pu in! Acum trebuie să-l ajut pe semenul meu!”. Mintea lui se va gândi înția spre
permanen ă la celălalt. În cursul 2 [ACI 2] aceste no iuni sunt prezentate pe larg.ția spre ția spre

 
Maestrul  Shantideva  ne  vorbe te  de beneficiile  bodhicittei.  El  a  scris  cartea  “Manualul  unuiștințe
Bodhisattva” sau “ Via a unui Bodhisattva”. El ne spune: „Dacă vre i să ajunge i la iluminare,ția spre ția spre ția spre
trăi i i respira i precum un Bodhisattva.”ția spre ștințe ția spre
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Strofa 6

Atât de mică i firavă este binefacerea mea,și firavă este binefacerea mea,
Ce altă virtute mai nobilă voi putea găsi, 
Ca for a imensă a răului să o poată birui, ția de iluminare sau 
Dacă nu aspira ia spre iluminare?ția de iluminare sau 

 
Maestrul Shantideva ne spune: în eleg că samsara este suferin ă i doresc să ies din ea, dar cumția spre ția spre ștințe
pot ie i eu din ea? Pentru asta am nevoie de un cumul imens de binefaceri,  de un munte deștințe
binefaceri pentru a ajunge la nivelul lui Buddha.

Cu toate că suntem oameni buni, Shantideva ne spune că bunătatea pe care o facem este ”atât de
mică i firavă”. Ea nu are for a necesară. El ne spune: „unde voi putea găsi acea putere care săștințe ția spre
elimine for a imensă a răului din lume?”ția spre
Despre ce rău ne vorbe te? El se referă la karma pe care am acumulat-o. Pentru că numai karmaștințe
va continua să ne învârtă în roata vie ii. Numai ea ne leagă de suferin ă. Dacă vrem să ie im dinția spre ția spre ștințe
ea va trebui să învă ăm să-i anihilăm for a.ția spre ția spre
Cum vom putea face asta? Unicul mijloc de a ie i din suferin ă este aspira ia spre iluminare.ștințe ția spre ția spre

 
Nu vom putea ie i niciodată din samsara dacă nu ne vom dezvolta dorin a de iluminare.și Bodhichitta ția 7 
Deoarece este foarte greu să biruim puterea răului (păcatelor) pe care am acumulat-o noi
în ineși Bodhichitta .

 
Strofa 7

Multe veacuri, to i Buddha ția de iluminare sau 
Au contemplat, i au văzutși firavă este binefacerea mea,
Că atingerea rapidă a fericirii supreme. 
Benefică este ea fiin elor nenumărate.ția de iluminare sau 

 
Maestrul Shantideva spune că to ii Buddha sunt plini de compasiune pentru noi to i i cu to iiția spre ția spre ștințe ția spre
doresc să ie im din suferin ă. i astfel ei au început să reflecteze asupra întrebării cum să neștințe ția spre Și chiar dacă
ajute. Multe veacuri au reflectat. Au găsit răspunsul i anume: că există o singură cale de a ie iștințe ștințe
din suferin ă i aceea este atingerea iluminării complete. ția spre ștințe

Aspira ia  către  iluminare este  departe  de  ob inerea stării  de  iluminare.  În  pove tile  despreția spre ția spre ștințe
vie ile anterioare ale lui  Buddha (  ția spre Jakata Tales  ) se spune că lui  Buddha i-a luat  mul i  eoniția spre
pentru a ajunge la iluminare. 

Din momentul în care s-a ajuns la Bodhicitta finală i până în momentul ob inerii corpului deștințe ția spre
lumină, trebuie depus mult efort. De aceea se spune “atingerea rapidă”, în compara ie cu timpulția spre
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petrecut în nenumăratele vie i. Ve tile bune sunt că există tantra, profesori de tantra i că seția spre ștințe ștințe
practică tantra. 

Tantra este mijlocul prin care se poate ajunge la iluminare pe parcursul unei singure vie i. Acestția spre
lucru se denume te “într-o clipită”. A ajunge la iluminare într-o singură via ă fa ă de numărulștințe ția spre ția spre
infinit de vie i.ția spre

Pentru a intra în Tantra, nu este nevoie de a ob ine mai întâi bodhicitta; [e necesar] să se vină cuția spre
o bază bună în a practica i cu o minte finală, dar [care] va trebui să fie pură. Această puritate aștințe
min ii  vine  din  dorin a  de  a  ajunge  la  iluminare  pentru  binele  tuturor  fiin elor,  adică  dinția spre ția spre ția spre
bodhichitta.

 

Aspira ia neîncetată de a aduce fericire tuturor.ția 7 

Strofa 8

Aceia ce doresc să distrugă multiplele
Forme de suferin ă din existen a condi ionată,ția de iluminare sau ția de iluminare sau ția de iluminare sau 

i durerea din inima a tot ce-i viu, să o îndepărteze Și durerea din inima a tot ce-i viu, să o îndepărteze 
i de a le aduce lor, fericirea sub orice fel i chipȘi durerea din inima a tot ce-i viu, să o îndepărteze și firavă este binefacerea mea,  

Dorin a de iluminare nu o vor abandona niciodată.ția de iluminare sau 

 

Cel ce simte compasiune pentru toate fiin ele din univers i nu mai suportă suferin a acestora,ția spre ștințe ția spre
va face totul sa le facă fericite. i cine dore te acest lucru niciodată nu va abandona dorin a de aȘi chiar dacă ștințe ția spre
ajunge la iluminare. Este acea dorin ă neîncetată de a elimina suferin a i de a aduce fericirea.ția spre ția spre ștințe

 

 Copiii tuturor Buddha

 Strofa 9

 i chiar dacă ei sunt încă deprima i, i Și durerea din inima a tot ce-i viu, să o îndepărteze ția de iluminare sau și firavă este binefacerea mea,
 În continuare, în al vie ii ciclu încătu a i,ția de iluminare sau și firavă este binefacerea mea, ția de iluminare sau 
 Aceia care în inimile lor, dorul de iluminare i-au intensificat,și firavă este binefacerea mea,
 Pe dată vor deveni copiii celor ilumina i ția de iluminare sau 
 i de to i îngerii i locuitorii lumi, vor fi venera i.Și durerea din inima a tot ce-i viu, să o îndepărteze ția de iluminare sau și firavă este binefacerea mea, ția de iluminare sau 

 
El spune că există bodhisattva care încă trăiesc în samsara, care încă nu au perceput vacuitatea,
dar  care  i-au dezvoltat  în  inimile  lor  bodhichitta  adevărată  (ultimă),  ace tia,  în  ochii  celorștințe ștințe
ilumina i (adică to i Buddha) devin ca i copii lor. Adică to i Buddha au multă afec iune i iubireția spre ția spre ștințe ția spre ția spre ștințe
pentru ei.
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Asta înseamnă că to i Buddha îi iubesc pe ei mai mult ca pe noi? Nu, dar aceste persoane suntția spre
foarte aproape de iluminare.

Nu demult am vorbit de metafora în care Buddha este comparat cu soarele. Cine stă în umbră,
soarele  nu-l  poate atinge.  Asta nu înseamnă că Buddha nu vrea să ne  lumineze,  dar noi  nu
suntem suficient de puri i nu putem veni în contact cu ceea ce Buddha dore te să ne ofere. ștințe ștințe

Dar Bodhisattva care i-a dezvoltat bodhichitta, sentiment ce este foarte profund, este mult maiștințe
apropiat de Buddha i de aceea poate absorbi mai mult iubirea lui Buddha.ștințe

 

Venerare

Maestrul Kamalashila îi aseamănă cu diamantul în compara ie cu aurul. Sunt mul i oameni careția spre ția spre
fac bine în lume.  Ace tia sunt precum aurul,  dar un Bodhisattva care a ajuns la bodhichittaștințe
înso ită  de  în elepciune  este  ca  un  diamant.  Ei  nu  au  asemănare,  sunt  atât  de  rari  i  esteția spre ția spre ștințe
imposibil să distrugi ceea ce au ob inut. ția spre

De aceea ei sunt demni de a fi venera i de toate fiin ele i de to i îngerii. Dacă am întâlni unția spre ția spre ștințe ția spre
Bodhisattva, ar trebui să cădem la picioarele lui.

 
Aurul alchimistului

Strofa 10

Păstrează ferm în inima ta “dorin a de iluminare”ția de iluminare sau 
Ca pe elixirul magic suprem, ce schimbă în aur totul, 
Pentru că transformă corpul tău necurat, pe care l-ai luat,
În corpul sublim a lui Buddha, de neegalat.

 
Maestrul Shantideva spune că cel care i-a dezvoltat dorin a de iluminare, în mod sigur va ie iștințe ția spre ștințe
din samsara.  Cine a  ajuns la  bodhichitta  finală,  la  această  aspirare  autentică  de  a  ajunge la
iluminare pentru binele tuturor fiin elor, va ie i din suferin ă. ția spre ștințe ția spre

El, mai are nevoie de încă multă practică, pentru că nu a ajuns să perceapă vacuitatea. Chiar iștințe
cel care a experimentat în mod direct vacuitatea va trebui să continue să exerseze,  dar deja
drumul lui este neted i sigur către ie irea din samsara. ștințe ștințe

Este  ca  elixirul  alchimistului  ce  transformă  orice  metal  în  aur.  O  parte  din  Maha ide  erauștințe
alchimisti. Se spune despre Nagarjuna că putea să transforme orice în aur, iar în felul acesta î iștințe
putea permite să- i finan eze activită ile dharmice. Putea controla elementele i putea să devinăștințe ția spre ția spre ștințe
invizibil.
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Maestrul  Shantideva  spune:  a a  cum  elixirul  transformă  lucrurile  în  aur,  a a  i  dorin a  deștințe ștințe ștințe ția spre
iluminare va transforma corpul, cele 5 agregate impure în corpul sublim a lui Buddha.

 
Eliberarea din pribegie

Strofa 11

Păstrează ferm în inima ta “dorin a de iluminare”.ția de iluminare sau 
Căpitanul lumii, a cărui minte este nelimitată,
A cercetat profund i a constatat cât de pre io i și firavă este binefacerea mea, ția de iluminare sau și firavă este binefacerea mea,
Sunt cei ce doresc din pribegie să se elibereze.

 
Maestrul Shantideva ne roagă să practicăm bodhichitta. Cine este căpitanul lumii, a cărui minte
este  nelimitată?  El  este  Buddha.  El  a  observat  că  to i  cei  care  doresc  să  iasă  din  pribegiația spre
samsarei au o valoare inestimabilă. Noi rătăcim prin samsara, fără să avem nici un control iștințe
singurul drum de eliberare este drumul bodhicittei.

 Copacul ve nic verde (peren)și Bodhichitta

Strofa 12

Toate celelalte virtu i ca planta musa sunt. ția de iluminare sau 
După ce dau roade, ele se ve tejesc i cad.și firavă este binefacerea mea, și firavă este binefacerea mea,
Numai dorin a de iluminare este un copac perenția de iluminare sau 
Ce înflore te i dă fructe permanentși firavă este binefacerea mea, și firavă este binefacerea mea,

i din contră - el cre te neîncetatȘi durerea din inima a tot ce-i viu, să o îndepărteze și firavă este binefacerea mea, .

 

Planta musa este un bananier ale cărui fructe apar odată pe an i sunt scurte, verzi i groase.ștințe ștințe
A a  i  karma:  sămân a  încol e te,  vlăstarul  a  ie it,  se  dezvoltă  i  devine  pom,  în  timp  ceștințe ștințe ția spre ția spre ștințe ștințe ștințe
sămân a dispare.  Din momentul în care cauza a dat un rezultat (a produs un efect),  aceastația spre
dispare i din nou rezultatul va determina o altă cauză, cauza va determina un alt efect, i a aștințe ștințe ștințe
mai departe. Toată via ă noastră este determinată de un lan  karmic de cauze i efecte, ce nuția spre ția spre ștințe
poate fi controlat. Suntem mereu împin i de valurile karmei, de nestăpânit.ștințe

El spune că, dimpotrivă, dorin a de iluminare este precum pomul ve nic verde, ce permanent dăția spre ștințe
roade, nu se ve teje te niciodată i, mai mult, cre te neîncetat. De ce se întâmplă asta?ștințe ștințe ștințe ștințe

Pentru că un Bodhisattva î i serve te semenii în permanen ă, fapt care îi amplifică totși Bodhichitta și Bodhichitta ția 7 
timpul karma. El se folose te de puterea întregii crea ii, pentru că puterea karmică seși Bodhichitta ția 7 
datorează obiectului fa ă de care ac ionăm.ția 7 ția 7 
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Atunci când dau o bomboană cuiva, voi face asta în elegând:ția spre
- că acum dăruiesc bomboana,
- că în acela i timp îmi creez karma, ca în viitor să primesc ceea ce voi dori,ștințe
- i de asemenea voi dedica această faptă: “Datorită faptei mele de a dărui acum, eu semănștințe
în inima mea sămân a dăruirii pe care o dedic iluminării mele. Datorită generozită i mele, fieția spre ția spre
să pot ajunge la iluminare  pentru a dărui ve nic întregii crea ii.”ștințe ția spre

 

Dacă obiectul meu va fi întreaga crea ie, i dacă am dedicat fapta în acest fel, voi acumulația 7 și Bodhichitta
o energie extraordinară.

 
„ i din contră - el cre te neîncetatȘi din contră - el crește neîncetat și să mă dezvolt spiritual astfel încât și eu și toți ceilalți să ”, este exact modul în care se produce abunden a în lume. Totția spre
bel ugul vine din binefaceri, din fapte de caritate. El nu vine de la ministerul de finan e. i toateștințe ția spre Și chiar dacă
lipsurile din lume vin din a nu dărui, din lipsa generozită ii.ția spre

 

Bodhicitta purifică karmele grele.

 Strofa 13

La fel ca i cel ce se bizuie pe eroul luptător, când tremură de frică,și firavă este binefacerea mea,
Sau cel care fapte extrem de rele a comis
Pe dată va fi salvat, dacă pe dorin a de iluminare s-a bazat.ția de iluminare sau 
Dacă această în elegere este în inima ta, ția de iluminare sau 
Ce te împiedică să te sprijini pe ea?

 
În versul "La fel ca i cel ce se bizuie pe eroul luptător, când tremură de frică”, autorul spune căștințe
“oamenii care tremură pentru via a lor, angajează un bodyguard pentru a-i apăra”. ția spre

La fel acţionează şi cei ce au comis infrac iuni grave ( i cu to ii am comis), numai că singurația spre ștințe ția spre
diferen ă este că ei nu mai in minte, pentru că au trăit de atât de multe ori, atât de multe vieţi;ția spre ția spre
în momentul în care ei şi-au dezvoltat dorin a de iluminare sunt imediat salva i.ția spre ția spre

Acest lucru nu înseamnă că ni s-au ters i toate afec iunile mentale, dar binefacerea acumulatăștințe ștințe ția spre
ne va scoate din samsara. Singurul lucru care ne-ar putea salva, este aspira ia către iluminare.ția spre

9



Cursul 1: Învățăturile Principale din Budism

Avantajele Bodhichittei

Maestrul Shantideva, în aceste strofe, ne-a enumerat avantajele bodhicittei. În continuare vom
vorbi despre ele pe scurt.

 
 1. Bodhichitta este cauza care va determina atotcunoa terea.și Bodhichitta

 

GE - WA NAM – KYEN    GYI GYU
bună faptă omniscien ă ția spre      a cauză

Bodhichitta, acest sentiment extraordinar de iubire necondi ionată i compasiune pentru to iția spre ștințe ția spre
ceilal i, este cauza care va determina atotcunoa terea. Ce înseamnă atotcunoa terea? A ti exactția spre ștințe ștințe ștințe
ceea ce are nevoie fiecare fiin ă, pentru a o putea ajuta. Dar înainte de a ti ce se întâmplă înția spre ștințe
mintea  fiecăruia,  va  trebui  să  ne  apropiem de  el,  la  fel  cum o  mama  înva ă  să- i  cunoascăția spre ștințe
pruncul care încă nu vorbe te, pentru a-i satisface nevoile.ștințe

 
Bodhichitta,  iubirea  necondi ionată,  creează  o  legătură  cu  celălalt.  Această  legăturăția 7 
creată va fi cauza karmică a cărui rezultat va fi atotcunoa terea, mintea atot tiutoare,și Bodhichitta și Bodhichitta
mintea lui Buddha. Con tiin a lui Buddha nu poate fi niciodată atinsă fără Bodhichitta.și Bodhichitta ția 7 

 
Cei care nu sunt pe calea mahayana, calea cea mare a aspectului larg i sunt centra i pe ei însu i,ștințe ția spre ștințe
vor putea ajunge la Nirvana. Exista posibilitatea de a ajunge la Nirvana i fără bodhichitta. Dar eiștințe
nu vor putea atinge atotcunoa terea, iluminarea completă a lui Buddha, pentru că le lipse teștințe ștințe
această conexiune cu to i ceilal i.ția spre ția spre

 

În tradi ia budistă, această Nirvana este denumită Nirvana Inferioară. Budi tii se roagă pentru ația spre ștințe
ie i din samsara i de a nu ajunge la Nirvana Inferioară. Este adevărat că cel care a ajuns laștințe ștințe
Nirvana, va sim i multă plăcere, pentru ca i-a eliminat toate afec iunile mentale. Oamenii dinția spre ștințe ția spre
jurul lui vor continua să sufere pentru că nu i-a dezvoltat abilită ile ca să-i poată ajuta. Într-unștințe ția spre
final, Buddha va veni i îl va trezi din această stare, după care din nou va trebui să practice.ștințe

 
Există 10 nivele de Bodhisattva (bhumi). Cu greu am distinge între un Bodhisattva de nivelul 8 iștințe
Buddha. El este ca un Înger, care încă se află în samsara. Pe această treaptă el poate ajunge la
Nirvana, pentru că i-a eliminat aproape toate afec iunile mentale, este foarte pur. ștințe ția spre
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Bodhisattva  poate  să  stea  în  medita ie  i  să  treacă  deja  în  Nirvana.  Dacă  el  urmează  caleația spre ștințe
mahayana, datorită marii lui compasiuni pentru toate fiin ele va spune: „Încă mai am drum deția spre
parcurs pentru a ajunge cât mai sus, pentru a putea fi în stare să ajut”. Cel care a ajuns la Nirvana
Inferioară se nume te Arhat.ștințe

 
 2. To i îngerii i locuitorii lumii se vor prosterna în fa a lor.ția 7 și Bodhichitta ția 7 

HLA - MI CHAK JAR U-PA
înger om     prosternare către a fi demn

 
Dacă suntem genero i i în acela i timp mintea [noastră] este îndreptată spre binele tuturorștințe ștințe ștințe
fiin elor, [acest lucru] va da multă for ă actului de dăruire. Un Bodhisattva este o binecuvântareția spre ția spre
imensă pentru întreaga lume.

 
A sprijini un Bodhisattva va mări efectul binefacerilor mele.  Dacă îmi ajut Lama, îl sprijin în
actele lui de binefacere (Lama care este o mare binecuvântare pentru to i), voi acumulația 7 
multă karmă pozitivă. De aceea se spune că obiectul cel mai înalt, este cel care conduce
fiin ele către iluminare, care mă conduce pe mine la iluminare.ția 7 

 
A răni un Lama sau a face rău unui Bodhisattva, este o karmă extrem de grea. Mai grea decât a
răni pe cineva aiurea.

 
3. Chiar dacă va apărea o afec iune mentală, ea va avea o influen ă mică datorită Bodhichiteiția 7 ția 7 .

 

Dacă avem bodhicitta  în  inimă,  dar  încă  nu am ajuns la  Nirvana,  suntem în continuare sub
influen a  afec iunilor  mentale.  În  mod  normal,  ele  provoacă  multe  pagube.  Dar  în  aceastăția spre ția spre
situa ie chiar dacă ar apărea una, puterea ei de manifestare este foarte mică.ția spre

 
Cum  putem  vedea  pagubele  unei  afec iuni  mentale?  Deteriorarea  sănătă ii,  a  frumuse ii.ția spre ția spre ția spre
Oamenii nu pot să stea în preajma unui om supărat, de exemplu.

Una dintre cele mai grele daune ale supărării, pe care nu o vedem, este distrugerea “rădăcinii
binefacerii”. Aceste clipe de supărare sunt cele care ne provoacă îmbătrânirea, bolile i moarteaștințe
noastră. 

11



Cursul 1: Învățăturile Principale din Budism

Pagubele  supărării  se  acumulează  încet-încet,  fără  să  ne  dăm  seama.  Acest  lucru  nu  se  va
întâmpla  unui  Bodhisattva,  care  i-a  dezvoltat  bodhicitta.  Datorită  iubirii  lui  pentru  toateștințe
fiin ele, chiar dacă acesta se va enerva, supărarea lui nu va avea acelea i efecte distrugătoare peția spre ștințe
care altcineva normal le-ar sim i.ția spre

 
 4. Chiar i un act mic de bunătate va deveni o cauză de iluminareși Bodhichitta .

GE - WA  CHUNG-SE TEK-CHEN GYI CHU
bună faptă     cea mai mică     Mahayana a Dharma

Deoarece Bodhisattva  este motivat  în  permanen ă de binele  întregii  crea ii,  mintea lui  fiindția spre ția spre
impregnată de bodhichitta, chiar i atunci când va face o binefacere cât de mică, el va acumulaștințe
multa karmă, iar fapta lui va deveni cauza care va determina atingerea iluminării.

De exemplu, când un Bodhisattva dă de mâncare unei vrăbioare, fapta lui mică va avea un efect
imens asupra drumului lui spre iluminare.

 5. i cea mai mică faptă în activitatea lor conduce spre iluminareȘi cea mai mică faptă în activitatea lor conduce spre iluminare .

GYEL-SE KYI CHU-PA
Bodhisattva  a activitate

 

Orice activitate cât de mică, cum ar fi spălatul din ilor, va deveni cauza iluminării. De ce? Unția spre
Bodhisattva nu- i spală din ii pentru el însu i, ci pentru a- i men ine din ii sănăto i i implicitștințe ția spre ștințe ștințe ția spre ția spre ștințe ștințe
pentru a- i men ine sănătatea corpului, ca să poată servi, ajuta pe to i ceilal i. ștințe ția spre ția spre ția spre

Orice faptă trivială va contribui la iluminarea lui. O astfel de persoană, datorită bodhichittei, va
acumula neîncetat karma care îl va conduce la realizarea finală:  iluminarea. 
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6. Pe dată ei devin copiii celor ilumina i.ția 7 

SANG-YE NAM KYI  SE – SU GONG
Buddha (plural) de ei  fiu - fică considera

To i Bodhisattva sunt foarte iubi i de to i Buddha i considera i ca fiind ca i copiii lor.ția spre ția spre ția spre ștințe ția spre ștințe

 

7. To i ceilal i Bodhisattva văd în ei fra i i surori.ția 7 ția 7 ția 7 și Bodhichitta

JANG-CHUB SEM-PA NAM KYI PUN DU CONG
Bodhisattva (plural)  a frate / soră ca/precum consideră

Cel  care  a  devenit  un  Bodhisattva  va  intra  într-o  mare  familie,  formată  din  to i  Buddha  iția spre ștințe
numero i Bodhisattva. To i Bodhisattva îi vor considera pe noii veni i ca fiind fra ii sau surorileștințe ția spre ția spre ția spre
lor.

 
8. Cine are bodhichitta, va urma calea cea mare, Mahayana.

TEK CHEN LA SHUK
yana maha  în au intrat

Bodhicittha este aspectul lărgit al marii căi. Numai cel care a ajuns la bodhicittha, pă e te cuștințe ștințe
adevărat pe calea cea mare, deci a intrat în Mahayana. 

9. Cine are bodhicitta, va reu i în practica tantrică și Bodhichitta (va deveni Buddha pe parcursul unei vie i).ția spre
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TSE - CHIK LA TSANG - GYE
via ă ția spre una în a deveni Buddha

Cel ce are bodhicitta este apt de a practica tantra i de a reu i în tantra.ștințe ștințe

 
Practica tantrică permite atingerea iluminării  într-un timp foarte scurt,  chiar i pe parcursulștințe
unei singure vie i sau în cel mult 16 reincarnări, care toate vor fi minunate. i asta este nimicția spre Și chiar dacă
faţă de numărul infinit de vie i pe care le-am avut. ția spre

 

Chiar i cel care nu a ajuns la bodhicitta, poate intra în tantra i poate ajunge la realizări peștințe ștințe
parcursul unei singure vie i, dacă este înzestrat i dacă pe parcursul practicii sale continuă să- iția spre ștințe ștințe
dezvolte bodhicitta. 

Cine va veni cu mintea centrată pe el însu i, nu va avea nici o ansă în tantra. Este ca i când amștințe ștințe ștințe
lua  o  doză  mare  de  morfină  care  ne-ar  putea  omorî.  De  aceea  se  spune  ca  tantra  este  un
medicament foarte puternic.

 

10. Cine are bodhicitta, întrece prin strălucirea lui pe to i “ția spre Cei ce ascultă (ascultătorii)” i peștințe
“Self-Made Buddha -  Cei ce au devenit Buddha prin puterile proprii” - cei ce singuri au
devenit Buddha.

NYEN - RANG SIL-GYI           NUN-PA
ascultător self-made Buddha a întrece prin strălucire

Cei ce urmează calea hinayana, sau aspectul îngust, practica lor este focalizată pe ei însu i.ștințe
Hina înseamnă calea de jos. Ea nu este o cale inferioară, este inferioară fa ă de căile de deasuprația spre
ei. Numele căii creează confuzie. Calea nu este deloc inferioară, pentru că cei ce o practică ajung
la realizări foarte înalte, numai că accentul în practica lor se pune pe ie irea lorși Bodhichitta  din suferin ă.ția spre
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Calea hinayana cuprinde două grupe principale i anume “ștințe Cei ce ascultă“ i ștințe ”Cei ce au devenit
Buddha prin puterile proprii”.

Cei ce se denumesc “Cei ce ascultă “ sunt cei care au auzit învă ăturile Mahayana dar nu suntția spre
pregăti i suflete te să o i practice. De aceea ei pot să asculte i chiar să înve e Mahayana, darția spre ștințe ștințe ștințe ția spre
nu o vor practica. 

Cei  ce au devenit  singuri Buddha, nu sunt de fapt Buddha i nu au ajuns singuri.  Este doarștințe
numele  lor  dat  acestei  categorii.  “Cei  ce  singuri  au  devenit  Buddha”,  nu  sunt  Buddha.  Sunt
persoane care în vie ile trecute au avut mul i învă ători dar care nu au dus drumul până lația spre ția spre ția spre
capăt.

Ei au ajuns în această via ă doar ca să finalizeze drumul, de aceea nici nu caută profesori. Ace tiația spre ștințe
de  la  vârstă  fragedă  au  tendin a  să  se  izoleze,  merg  în  mun i,  în  pe teri.  Caută  să- iția spre ția spre ștințe ștințe
perfec ioneze  ția spre i  să- i  finalizeze  medita ia.  Ei  pot  ajunge  la  Nirvana  dar  nu  i  la  iluminare.ștințe ștințe ția spre ștințe
Numele lor este Pratyeka.

 
Strălucirea celui care are bodhicitta o întrece pe cea a tuturor "Ascultătorilor" şi pe cea a tuturor
"Celor care singuri au devenit Buddha”.
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