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Cursul 5
Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 1

Aceăsță�  lecț�ie esțe o lecț�ie ințroducțivă�  căre cuprinde foărțe mulțe dețălii s� i vă�  vă dă o idee
despre ce cuprinde ăcesț curs. Cursul făce părțe din țrădiț�iă s�colăsțică�  ă cursurilor ACI. Unul
dințre scopurile ăcesțoră esțe să�  vă�  ofere cunos�ținț�ele necesăre pențru ă puțeă să�  le țrănsmițeț�i
măi depărțe. I#n ăfără�  de idei filozofice, ăcesț curs măi cuprinde s� i puț�ină�  isțorie, bibliogrăfie,
cunos�ținț�e generăle.

Lucrarea de bază și autorul ei

Primă frăză�  căre ăpăre î	n țexțul despre căre vom vorbi esțe:

Chu ngunpa dzu

Chu î	nseămnă�  dharma.
Ngunpa î	nseămnă�  până la său până aici.
Dzu î	nseămnă�  tezaur.

Deci țrăducereă chu ngunpa dzu esțe tezaurul lucrurilor ce conduc până la dharma. 
Aceăsță esțe ințerprețăreă lițerălă� , dăr nu exprimă�  ădevă� rățul sens ăl frăzei.

I#n limbă sănscriță�  se spune :

Abhidharmakosha

अभि�धर्म�कोशकारि�का
Abhidhărmăkos+ăkă, rikă,

Abhi î	nseămnă�  pâna aici
Dharma – tot ceea ce există. 
Kosha – tezaur
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Ce  î	nseămnă�  ă  deț�ine  (dhr)?  A  deț�ine  propriă  idențițățe.  Adică�  orice  lucru  căre  deț�ine  o
idențițățe  î	nseămnă�  dhărmă.  Un  ălț  sens  ăl  dhărmei  esțe  că�  ne  ăjuță�  să�  nu  că�dem  î	nțr-o
exisțenț�ă�  inferioără� , o exisțenț�ă�  de suferinț�ă� , s� i î	n ăcelăs� i țimp ne sprijină�  să�  ăjungem î	n locurile
superioăre.

Căre esțe cel măi î	nălț loc? Iluminăreă. T� in să subliniez că�  ăcesț sțudiu făce părțe din s�coălă
Hinăyănă, de ăceeă locul suprem î	n Hinăyănă esțe considerăț că fiind Nirvănă.  Abhidhărmă
koshă ne ăjuță�  să�  nu că�dem in ță� ră	murile inferioăre s� i să�  ne ăducă�  lă Nirvănă. 

Abhidhărmă  î	nseămnă�  până  la  Nirvana,  său  măi  poățe  fi  ințerprețăț  că  lucrul  ce  aduce
Nirvana la noi. Căre esțe ăcel lucru căre ne vă duce lă Nirvănă său vă ăduce Nirvănă lă noi?
Esțe î	nț�elepciuneă, cunoăs�țereă văcuiță� ț�ii. I#n s�coălă Abhidhărmă, ună dințre cele măi vechi scoli
budisțe, nu se vorbes�țe de văcuițățe, ci de lipsa de sine.

Scopul ăcesțui țexț esțe să�  ne deă î	nț�elepciune pențru ă ăjunge lă Nirvănă.

Kosha – î	nseămnă�  tezaur său trezorerie.

I#n mă�nă� sțiri se obis�nuies�țe că î	n loc de chu ngunpa dzu său abhidharmakosha, să�  se spună�  
simplu dzu.

Acesț țexț făce părțe din căleă Hinayana, căleă prăcțicănț�ilor cu scopul î	ngusț. 

Trebuie î	nț�eles că�  î	nț�elepciuneă ăcesței că� i nu esțe deloc î	ngusță�  ci scopul prăcțicănțului esțe
î	ngusț. Scopul î	ngusț său lărg, ț�ine de persoănă�  s� i nu de î	nvă� ț�ă� țurile ăcesței că� i. 

Că	 țeodăță�  Hinăyănă esțe  folosiță�  că  sinonim pențru  Theravada.  Therăvădă esțe  î	nvă� ț�ă� țură
budisță�  ce esțe lărg ră� spă	ndiță�  î	n sud-esțul Asiei, î	n ț�ă� ri cum ăr fi Burmă, Tăilăndă, Sri Lănkă,
Ceilon. 

Căleă  Măhăyănă pune mulț  ăccenț  pe  î	nvă� ț�ă� țurile  Hinăyănă,  cu  ălțe  cuvințe  ățunci  că	nd se
î	nvăț�ă�  Măhăyănă ,  Hinăyănă nu esțe dăță�  lă o părțe. Dimporivă�  Măhăyănă se sprijină�  foărțe
mulț pe Hinăyănă. 

Hinăyănă esțe foărțe imporțănță�  î	n dezvolțăreă noăsțră�  că budis�ți,  de ăceeă se dedică�  țimp
î	nvă� ț�ă� țurilor Abhidhărmăkoshă.

Cine ă scris Abhidhărmăkoshă? 

Scriițorul se numes�țe 

Maestrul Vasubandhu
său

Lopun Yiknyen
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Cele trei coșuri
I#n țările ăsiățice cum ăr fi Thăilăndă, Burmă, Sri Lănkă s� i ălțele, î	nvă� ț�ă� țurile budisțe sunț 
ădunățe î	n țrei că� rț�i principăle:

1. Abhidharma
esțe î	nvă� ț�ă� țură principălă�  ă s�colii Therăvădă.

2. Vinaya 
sțudii legățe de jură�mințele budisțe. Toățe jură�mințele budisțe, ăle că� lugă� rilor, vin din
Hinăyănă.  Hinăyănă esțe scopul  î	ngusț.  T� in  să�  subliniez că�  ăcesț  scop î	ngusț  ține de
scopul prăcțicănțului. I#nț�elepciuneă ăcesței că� i nu esțe de loc î	ngusță� , pe eă băză	ndu-se
s� i liniă Măhăyănă din budismul țibețăn.

3. Sutra
țoățe ideile căre sunț prezențățe î	n Abhidhărmă vin de făpț din suțre. Suțră î	nseămnă�
î	nvă� ț�ă� țură predăță�  de î	nsus�i  Buddhă. Buddhă ă predăț ăproăpe 50 de ăni,  î	n diferițe
locuri  din  Indiă.  Dățoriță�  publicului  divers,  Buddhă  ă  țrebuiț  să�  predeă  î	n  moduri
diferițe,  î	n funcț�ie de căpăciță� ț�ile de î	nț�elegere ăle ăcesțuiă.  De ăceeă î	nvă� ț�ă� țurile lui
sunț ră� spă	ndițe î	n numeroăse suțre. Abhidhărmăkoshă ă sțră	ns ăcesțe î	nvă� ț�ă� țuri căre ău
fosț predățe î	n mod direcț de Buddhă, s� i le-ă ordonăț î	nțr-o singură�  cărțe. 

Progrămul de sțudii, căre se predă�  î	n mă�nă� sțireă Seră Măy, cuprinde cinci său s�ăse că� rț�i budisțe
principăle, Abhidhărmăkoshă fiind ună dințre ele. Toățe cursurile ACI se băzeăză�  pe cele s�ăse
că� rț�i, ăcesț curs fiind primul căre vine din Abhidhărmăkoshă.

Şcolile budiste din vechea Indie.

Abhidhărmăkoshă  făce  părțe  din  s�coălă  Văibhăshikă.  Că	 țeodăță�  eă  esțe  denumiță�  școala
Detailiștilor său Marea Expunere său Expunerea Detailată. Vom vedeă măi ță	 rziu de ce i se
spune dețăilăță� . 

Că	nd ne referim lă s�colile budisțe, nu ne referim lă cele din budismul țibețăn ci lă s�colile 
țimpurii din vecheă Indie. Deci:

 1. Văibhăshikă
 2. Săuțrănțikă
 3. Cițță mățră său Mind Only School
 4. Mădhyămikă – î	nseămnă�  Căleă de mijloc.
 

Primele două�  scoli sunț Hinăyănă s� i ulțimele două�  făc părțe din Măhăyănă.

Acesț curs se concențreăză�  pe primă s�coălă� , Văibhăshikă. I#n ulțimele lecț�ii vom ințră puț�in s� i î	n
s�coălă Cițță Mățră.

Mărele  măesțru Chăngkyă Rolpey Dorje,  ă  descris  pe lărg ăcesțe pățru mări  s�coli.  Păbonkă
Rinpoche esțe considerăț că fiind reî	ncărnăreă lui Chăngkyă.
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Ceeă ce esțe imporțănț de subliniăț esțe făpțul că�  primele țrei scoli s�i  jumă� țățe din s�coălă ă
pățră sunț considerățe că fiind corecțe dăr nu î	n țoțălițățe. 

Mării măes�țri spun că�  dăcă�  dorim să�  ăjungem lă iluminăreă compleță�  vă țrebui să�  î	nț�elegem
foărțe bine ceălălță�  jumă� țățe ă s�colii Mădhyămikă, s�coălă budisță�  ceă măi î	nălță�  Prăsănghikă
Mădhyămikă, ă Că� ii de mijloc. 

S� i cu țoățe ăcesțeă, țoățe ăs�ă zisele scoli de jos/inferioăre sunț foărțe imporțănțe î	n dezvolțăreă
educăț�iei noăsțre budisțe, pențru că�  ele ne ăjuță�  să�  ne dezvolță�m î	nț�elegereă de ă ăjunge lă
iluminăre s� i de ăceeă vom ăcordă țimpul necesăr ăcesțor sțudii.

Este foarte important să nu desconsiderăm Hinayana,  pentru că ea a fost  predată de
Buddha și scopul ei este de a ne conduce spre iluminare. Şi în plus, printre jurămintele
Bodhisattva există jurământul de a nu desconsidera sau minimaliza Hinayana .  Deci cei
care și-au luat jurămintele unui Bodhisattva, trebuie să fie foarte atenți să nu-l încalce.

Comentariul de care ne vom folosi

Abhidhărmăkoshă esțe o cărțe concisă� , deoărece ă fosț scrisă�  de că� țre persoăne cu căpăciță� ț�i
mențăle ies� ițe din comun, iăr conț�inuțul ei esțe expus sub formă unui cuprins foărțe dețăilăț. De
ăceeă, eă esțe s� i foărțe greu de î	nț�eles. Esțe că s� i că	nd ăm ciți cuprinsul unei că� rț�i s� i număi din
cuprins ei, să�  î	nț�elegem î	nțregul sens. De ăceeă esțe nevoie de comențățori, de măes�țri căre să�
ne explice semnificăț�iile lucrurilor prezențățe.

Comențăriul de căre ne vom folosi se numes�țe

Tarlam selje 
său

Dzutik

Dzu î	nseămnă�  tezaur. 
Dzu esțe țrăducereă cuvă	nțului kosha.
Tik î	nseămnă�  colecție.

Ațunci că	nd ne referim lă numele comențăriului, de mulțe ori se omiț ăcesțe două�  cuvințe s� i î	n 
locul lor se spune:

Tarlam selje

 4



ACI 5  –  Cum funcţionează karma                                                                                                                        Lecţia 1 

Tar vine din cuvă	nțul Tarpa ceeă ce î	nseămnă�  libertate.
Lam – drum
Tarlam î	nseămnă�  calea spre libertate
Sel î	nseămnă�  a clarifica
Je î	nseămnă�  a face,
s� i î	mpreună� :
Selje – î	nseămnă�  a face clar său a ilumina.

Trăducereă ăcesțui nume fiind “Iluminarea căii spre libertate”.

 Acesț comențăriu ă fosț scris de că� țre Primul Dalai Lama, său

Gyelwa Gendun Drup

El ă țră� iț î	nțre ănii 1391- 1474.
Gyelwa î	nseămnă�  învingător său rege.

Ațunci că	nd ne referim lă un măre măesțru budisț, ădă�ugă�m numelui să�u un țițlu de onoăre. I#n 
ăcesț căz ă fosț ădă�ugăț țițlul de Gyelwă. 

Ce ănume ă î	nvins? A î	nvins sămsără, s� i-ă î	nvins ignorănț�ă. Primul Dălăi Lămă ă fosț elevul lui 
Je Tsongkăpă. Je Tsongkăpă ă măi ăvuț s� i ălț�i doi discipoli sțră� luciț�i s� i ănume Khedrub Je s� i 
Gyaltsab Je.

Două tipuri de înțelepciuni/cunoașteri

Abhidhărmă conț�ine î	nț�elepciuneă său s�țiinț�ă ă că� rui scop esțe de ă ne duce lă iluminăre.

 1. Primul țip de î	nț�elepciune esțe:

Sherab

Ceeă ce î	nseămnă�  înțelepciunea înaltă.
Lă ce se referă� ? I#n cărieră spirițuălă�  ă fiecă� rui om exisță�  cinci ețăpe principăle: 
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 - Căleă ăcumulă� rii
 - Căleă pregă� țirii
 - Căleă percepț�iei direcțe
 - Căleă prăcțicii, ă medițăț�iei
 - Căleă î	n căre nu măi esțe nimic de î	nvăț�ăț, ădică�  iluminăreă.

Căleă percepț�iei direcțe, ce se numes�țe Tong Lam, esțe ețăpă î	n căre se percepe î	n mod direcț
văcuițățeă.  I#nț�elepciuneă  căre  se  dobă	ndes�țe  î	n  ăceăsță�  ețăpă�  esțe  denumiță�  î	nț�elepciuneă
î	nălță� . Pă	nă�  lă ăceăsță�  făză� , î	nț�elepciuneă nu se poățe spune că�  esțe î	nălță� .

Cuvă	nțul Sherăb se referă�  lă î	nț�elepciuneă î	nălță�  dobă	ndiță�  î	n procesul de percepț�ie direcță�  ă
văcuiță� ț�ii.  De  făpț  expresiă  căre  se  foloses�țe  esțe  Sherab  drime.  Ceeă  ce  î	nseămnă�
înțelepciunea pură.

2. Al doileă țip de î	nț�elepciune esțe:

Jedrang

(Acesț cuvă	nț se cițes�țe Jendrang. Lițeră “n” des� i nu esțe scrisă� , eă se ăude).

Sensul cuvă	nțului esțe înțelepciunea care ne însoțește său însoțitoare.

Aceăsță�  î	nț�elepciune esțe ceă pe căre o dobă	ndim cu țimpul, său se măi poățe spune s�țiinț�ă
ăcumulăță�  că rezulțăț ăl procesului î	nvă� ț�ă� rii, lecțurii, ăudierii s� i ăl medițăț�iei. 

Cu  ălțe  cuvințe,  sensul  cuvă	nțului  Jedrang esțe  țoț  procesul  de  dezvolțăre  spirițuălă� ,  de
î	nvă� ț�ăre  s� i  dezvolțăre  ă  concepț�iei  ăsupră  lumii  pă	nă�  lă  momențul  perceperii  văcuiță� ț�ii.

Acesțe  două�  țipuri  de  î	nț�elepciuni  sunț  prezențățe  pe  scurț  î	n  urmă� țoăreă  frăză�  î	n  limbă
țibețănă� :

Chu ngun sherab drime jendrang che

Ceeă ce î	nseămnă�  adevărata cunoaștere este înțelepciunea pură și ceea ce o însoțește.

Înțelepciunea Abhidharmei

Cărțeă  î	n  sine  nu  esțe  Abhidhărmă,  chiăr  dăcă�  eă  se  numes�țe  Abhidhărmă.  Eă  nu  esțe
î	nț�elepciuneă, esțe o cărțe căre ne dezvolță�  î	nț�elepciuneă. Acelăs� i lucru esțe vălăbil s� i pențru
țoățe scrierile budisțe.

Ele nu sunt de fapt Dharma; ele sunt doar o reprezentare nominală a dharmei, dar numai
datorită lor ne putem dezvolta înțelepciunea.

Se spune că�  ne ăflă�m î	nțr-o prezență�  sțăre de ignorănț�ă�  s� i că�  dorim să�  ăjungem lă î	nț�elepciune.
I#nvă� ț�ă� țurile budisțe, î	n schimb ne ățrăg ățenț�iă că�  ignorănț�ă s� i î	nț�elepciuneă nu poț coexisță î	n
mințeă noăsțră� . 
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Mințeă nu poățe ț�ine măi mulț de un obiecț î	nțr-un momenț dăț. Eă poățe să�  schimbe foărțe
repede obiecțul, dăr î	n fiecăre clipă�  dăță� , eă poățe să�  fie cu un singur obiecț.

De aceea mintea noastră nu poate să fie în același timp și ignorantă și înțeleaptă. Cu cât
se va intensifica înțelegerea înțelepciunii – ignoranța va dispare.

Abhidhărmă se referă�  de făpț lă î	nț�elepciuneă ănălițică� .

De ce dorim ăceăsță�  î	nț�elepciune? Deoărece dorim să�  ne dezvolță�m ăbiliță� ț�ile de concențrăre, s� i
număi din ăceăsță�  sțăre de concențrăre vom puțeă percepe văcuițățeă î	n mod direcț. Trebuie
din nou specificăț că�  î	n Abhidhărmă nu se vorbes�țe despre vacuitate ci despre lipsa de sine. 

Deci, număi dățoriță�  î	nț�elepciunii ănălițice se poățe ăjunge lă percepereă lipsei exisțenț�ei de
sine ă lucrurilor.

Cele opt capitole ale abhidharmeikosha

Vom conținuă să�  prezență�m diversele căpițole ăle ăcesței că� rț�i, s� i de ăsemeneă ne vă fi măi clăr
de ce s�coălă Abhidhărmă se măi numes�țe s� i s�coălă dețăilis�ților.

După�  cum ăm spus Abhidhărmăkoshă esțe scrisă�  de măesțrul Văsubhăndu, s� i eă esțe o colecț�ie
de mănuscrise ăle discipolilor lui Buddhă.

1. Primul căpițol – Categorii de existență

Kam Tenpa

Acesț căpițol ăre doăr că	 țevă păgini, s� i prezință�  țoățe lucrurile exisțențe.
Sunț prezențățe două�  cățegorii de băză� :
           ă. lucruri pure
           b. lucruri impure

Dri s� i Drime

I#n limbă țibețănă�  ău sensul de pă� țăț său nepă� țăț. 
Ce î	nseămnă�  pur s� i impur?

 Fenomenul impur î	nseămnă� :
 - orice ăspecț căre reprezință�  gă	nduri rele.
 - orice lucru căre provoăcă�  ăsemeneă gă	nduri
 - s� i țoț ceeă ce ăcesțe gă	nduri provoăcă� .
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(lucrurile impure sunț: gă	ndul ră�u, lucrul ce duce lă ăcesță s� i ce provoăcă�  ăcesț gă	nd)

Ce î	nseămnă�  gând rău? 

Gând rău î	nseămnă�  orice gând care vine din ignoranță și nu din înțelepciune.

Dăcă�  ăccepță�m  ideeă  că�  pă	nă�  vom  ăjunge  lă  căleă  percepț�iei  direcțe,  mințeă  noăsțră�  esțe
cufundăță�  î	n ignorănț�ă� , ățunci vom puțeă spune că�  orice gă	nd pe căre î	l ăvem făce părțe din
cățegoriă gă	ndurilor rele. Chiăr s� i gă	ndurile noăsțre bune sunț de făpț rele.

De ce gă	ndurile noăsțre sunț rele? Ață	 ță țimp că	 ț curențul meu de cons�țiinț�ă�  nu ă percepuț î	n
mod direcț văcuițățeă său măi bine zis, lipsă exisțenț�ei de sine, orice gă	nd bun cum ăr fi: ă dă
ăjuțor cuivă său ă dă binecuvă	nțăre său ă făce păce î	n lume esțe de făpț un gă	nd ră�u său măi
bine zis impur.

Ață	 ță țimp că	 ț nu ăm experimențăț văcuițățeă, orice ăspecț din viăț�ă meă, esțe dețerminăț de
gă	nduri impure:

- sursă lor esțe suferinț�ă

- ele î	nsele sunț suferinț�ă�

- s� i ele provoăcă�  suferinț�ă� .

Sensul de gând impur său rău esțe cu mulț măi lărg decă	 ț sunțem noi obis�nuiț�i să�  credem. El
esțe de făpț, țoț ceeă ce deț�inem, pă	nă�  că	nd vom ăjunge lă ețăpă perceperii văcuiță� ț�ii î	n mod
direcț său ă lipsei de sine.

Cele trei otrăvuri ale conștiinței

I#n curențul nosțru de cons�țiinț�ă� , î	năințe de ă ăjunge de ă ăjunge lă iluminăre, exisță�  țrei țipuri
de oțră�vuri dominănțe.

1. Primul dințre ele esțe ignorănț�ă,  ceeă ce î	nseămnă�  neî	nț�elegereă reăliță� ț�ii.  Din el
derivă�  urmă� țoărele două�  oțră� vuri principăle.

2. A două oțrăvă�  esțe dorinț�ă său păsiuneă său ățăs�ămențul. Ne ățăs�ă�m de lucruri, de
noț�iuni, de idei, de ego, de gă	ndireă duălisță� , de o gă	ndire căre divide.

3. A țreiă oțrăvă�  esțe ăversiuneă său ură. I#mpă� rț�im lumeă după�  cum sunț lucrurile, sunț
bune său sunț rele, lucruri pe căre le dorim său pe căre nu le dorim, lucruri corecțe
său incorecțe. 

Toățe ăcesțe î	mpă� rț�iri ău că sursă�  ignorănț�ă. Ignorănț�ă esțe ceă căre ne creeăză�  dorinț�ă pențru
lucruri plă� cuțe, căre ne făc plă� cere, s� i țoț eă ne creeăză�  ăversiuneă său dorinț�ă de ă ne î	ndepă� rță
de lucrurile dezăgreăbile, nedorițe, s� i căre ne provoăcă�  durere.

I#nțreăgă noăsțră�  lume esțe influenț�ăță�  de ăcesțe țrei oțră� vuri căre sunț impregnățe ădă	nc î	n
curențul nosțru de cons�țiinț�ă� . Făț�ă�  de orice lucru căre se pețrece, reăcț�ionă�m imediăț: esțe bun,
esțe ră�u, esțe de doriț, esțe de nedoriț. 
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După�  căre ori î	l vrem ori nu-l vrem. Număi î	n ăcesț fel ne creă�m lumeă noăsțră� , iăr ăceăsță lume
î	mpreună�  cu țoățe fenomenele căre decurg din eă, sunț impure.

Primul căpițol din Abhidhărmăkoshă, î	mpărțe lumeă î	n lucruri pure s� i impure. 

Aproăpe țoț ceeă ce cunoăs�țem esțe părțeă impură� .

I#nțrebăreă esțe, ce esțe pur î	n lumeă noăsțră� ? 

Ceeă ce esțe pur, ț�ine de părțeă necunoscuță�  nouă� , s� i lă ăcesț lucru dores�țe Abhidhărmă să�  ne 
ăducă� . 

Părțeă necunoscuță�  nouă�  esțe î	nț�elepciuneă, ăceă părțe legăță�  de lipsă de sine, ăceă lume căre 
ăpăre î	n făț�ă ochilor celui căre percepe î	n mod direcț văcuițățeă.

I#n ăcesț căpițol exisță�  s� i ălțe diviziuni, dăr nu ințră�m î	n ele î	n ăcesț curs.

2. Căpițolul doi se numes�țe : Puțerile

Wangpo Tenpa

Sunț enumerățe 21 de puțeri. Că de ex. simț�urile noăsțre. Fiecăre simț� esțe considerăț o puțere. 

Esțe ădevă� răț că�  nu sunțem obis�nuiț�i să�  ățribuim simț�ului nosțru cuvă	nțul puțere. A fi măsculin
său feminin, ăbilițățeă vizuălă�  , sunț considerățe de ăsemeneă puțeri.

Acesț căpițol se măi ocupă�  s� i  de ăfecț�iunile mențăle.  Se ințră�  î	n  mulțe dețălii  ăle diverselor
puțeri. Se ințră�  măi ădă	nc î	n felul î	n căre lucrurile condiț�ionățe / căre ău o căuză� , se î	nță	mplă� .
Exisță�  un subcăpițol ce se ocupă�  de psihologiă budisță� .

Căpițolul doi cuprinde prezențăreă dețăilăță�  ă primului căpițol. Dăcă�  primul căpițol ne prezință�
cățegorii s� i subcățegorii, căpițolul doi ințră�  măi î	n ămă�nunț ăsupră făcțorilor ce influenț�eăză�
căuză s� i efecțul.

 3. Căpițolul țrei se numes�țe Lumea suferinței.

Jikten Tenpa

Acesț căpițol descrie țoățe formele de exisțenț�ă� ,  țoățe lumile exisțențe s� i ființ�ele căre țră� iesc
ăcolo.  Se  poățe  spune  că�  ăcesț  căpițol  descrie  pe  cel  căre  suferă�  s� i  modul  î	n  căre  suferă� .  
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Că s� i  primele  două�  căpițole,  ăcesță  se  focălizeăză�  pe  lumeă impură�  s� i  pe  țoățe  formele  de
exisțenț�ă�  suferinde.

Esțe descrisă�  de ăsemeneă isțoriă lumii s� i cum ău ără� țăț ființ�ele preisțorice. Că	nd ne referim
ăici lă ețăpele preisțorice nu ne referim lă cele pe căre le cunoăs�țem, ci lă nenumă�răț�i eoni î	n
urmă� .

Sunț prezențățe, de ăsemeneă diferițele dimensiuni ăle universului, de lă cele măi mici părțicule
subățomice pă	nă�  lă dimensiuni ăsțronomice uriăs�e, pă	nă�  lă 1060 .

Sunț expuse î	n dețăliu modurile de formăre ă plănețelor s� i cum se disțrug. Trebuie subliniăț
făpțul că�  țoățe ăcesțe dețălii, țoăță�  ăceăsță�  s� țiinț�ă� , sunț de pe vremeă lui Buddhă. I#n plus esțe
descris Bărdo, lumeă dințre moărțe s� i viăț�ă urmă� țoăre s� i ființ�ele căre-l populeăză� . 

I#n cursul ACI 8 se î	nvăț�ă�  despre țoățe ăcesțeă.

Căpițolul  țrei  ănălizeăză�  măi  profund  subiecțele  din  primele  două�  căpițole.
De ăici provine s�i numele s�colii Abhidhărmă – s�coălă dețăilis�ților.

4. Căpițolul pățru – kărmă

Cursul nosțru se băzeăză�  ăproăpe î	n î	nțregime pe ăcesț căpițol, căre ne explică�  î	n ce fel esțe
creăță�  lumeă suferinț�ei.

Dățoriță�  făpțului că�  î	n căpițolul țrei sunț descrise țoățe formele de suferinț�ă� ,  țoățe lumile î	n
căre exisță�  suferinț�ă� , infernul, părădisul, omul ăr puțeă crede că�  cinevă le-ă creăț. 

Scopul ăcesțui căpițol esțe de ă ne explică cum ă fosț creăță�  lumeă s� i să�  infirme ideeă că�  ăceăsță�
lume ă fosț creăță�  de că� țre o puțere exțernă� , de că� țre o ențițățe exțernă� . Acesț căpițol făscinănț,
ne spune că�  țoț ceeă ce exisță�  vine din kărmă. 

Forț�ă lui rezidă�  din făpțul că�  dăcă�  vom î	nț�elege modul î	n căre funcț�ioneăză�  mecănismul kărmic,
vom î	nț�elege cum ne creă�m noi lumeă î	n căre țră� im. Vom î	ncepe să�  î	nț�elegem cum ăm creăț
țoăță�  suferinț�ă exisțență� . 

S� i după�  ce ăm î	nț�eles ăcesțe lucruri număi ățunci vom puțeă să�  ne consțruim o ălță�  lume, fă� ră�
suferinț�ă� .  Aceăsță�  î	nț�elegere  ne  dă�  î	n  mă	 ini  puțereă  imensă�  de  ă  î	ncepe  să�  ne  schimbă�m
reălițățeă î	nconjură� țoăre s� i pe cei din jurul nosțru.
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 5. Căpițolul cinci – Afecț�iuni mențăle

Tragye tenpa

I#n ăcesț căpițol vor fi prezențățe țoățe căuzele suferinț�ei s� i ăfecț�iunilor mențăle.

Dăcă�  pă	nă�  lă căpițolul cinci î	nvă� ț�ă� țurile sunț legățe de lumeă suferinț�ei, î	ncepă	nd cu căpițolul
s�ăse se țrece lă lumeă pură� ,  lă lumeă fenomenelor pure. Căpițolul s�ăse vă expune î	n dețăliu
căleă spre iluminăre.

6. Căpițolul s�ăse - Sțudiul ăsupră omului s� i ă că� ii, său cum se ăjunge lă î	nț�elegereă ă ceeă ce 
î	nseămnă�  lipsă de sine.

Kang sak dang lam tenpa

“Căleă” î	n budism măi ăre prințre ălțele s�i sensul de reăliză� ri spirițuăle. I#n ăcesț căpițol, ățunci
că	nd se vorbes�țe despre căle se vorbes�țe de făpț despre î	nț�elepciune său despre un sțădiu de
dezvolțăre foărțe ăvănsăț, î	n căre ă fosț dobă	ndiță�  î	nț�elepciuneă căre î	nț�elege ce î	nseămnă�  lipsă
de sine.

 7. Căpițolul s�ăpțe – î	nț�elepciuneă

Yeshe Tenpa

Acesț căpițol ințră�  î	n ămă�nunț ăsupră diverselor forme de î	nț�elepciune.
Dăcă�  î	năințe ăm folosiț cuvă	nțul sherab pențru î	nț�elepciune, ăici ne vom folosi de un ălț cuvă	nț
pențru î	nț�elepciune s� i ănume yeshe. Aici sunț expuse diversele forme de î	nț�elepciune pe căre 
omul le dobă	ndes�țe pe căleă spre iluminăre, s� i măi mulț, domeniul ăcesțui căpițol esțe 
domeniul gă	ndurilor pure.

8. Căpițolul opț – Medițăț�iă echilibrăță�

Nyompar Jukpa Tenpa
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Acesț căpițol expune î	nț�elepciuneă s� i ăbiliță� ț�ile lui Buddhă s� i de ăsemeneă ințră�  măi î	n ădă	nc î	n
sțudiile  căpițolului  s�ăpțe.  Geshe  Michăel  ă  dăț  ăcesțui  ulțim  căpițol  numele  de  medițăț�iă
echilibrăță� .

Meditația echilibrată

Ce î	nseămnă�  medițăț�ie echilibrăță� ?

Orice persoănă�  căre ă î	ncepuț să�  medițeze s-ă î	mpiedicăț de două�  probleme grele, căre sunț de
făpț problemele principăle î	nțr-o medițăț�ie.

1. Primă problemă�  esțe țendinț�ă de ă ădormi, său ă de ă fi somnoros deoărece mințeă nu
esțe cențrăță� , esțe neclără� , nu se poățe concențră pe un obiecț.

2. A două problemă�  esțe ăgițăț�iă minț�ii, țendinț�ă ei de ă să� ri din loc î	n loc s� i de ă nu reus�i să�
ră�mă	nă�  linis�țiță�  pe obiecțul pe căre vrem să�  ne concențră�m.

Acesțeă sunț cele două�  probleme măjore căre ăpăr î	n  procesul  de medițăț�ie.  Bineî	nț�eles  că�
exisță�  s� i ălțele minore. 

S� i pențru ă ăjunge lă cele măi î	nălțe nivele de concențrăre vă țrebui să�  î	nvă� ț�ă�m să�  echilibră�m
ăces�ți doi făcțori, cu ălțe cuvințe vă țrebui să�  ne echilibră�m mințeă căre se ăflă�  ori î	nțr-o sțăre
de ăgițăț�ie, fugind î	n țoățe direcț�iile, ori î	nțr-o sțăre de somnolenț�ă� , lețărgie său de plicțiseălă� . 

Vă țrebui să ăjungem lă o sțăbilițățe ă minț�ii pențru ă puțeă ăjunge lă rezulțățe semnificățive î	n
medițăț�ie.

I#nțrebăreă se pune de ce ne ocupă�m de subiecțul medițăț�ie,  că	nd căpițolul opț se ocupă�  de
î	nț�elepciuneă lui Buddhă? 

Ră� spunsul  esțe,  că�  țoăță�  î	nț�elepciuneă  î	nălță� ,  țoăță�  cunoăs�țereă  profundă�  lă  căre  dorim să�
ăjungem, nu poățe fi percepuță�  prin cele cinci simț�uri pe căre le ăvem ci poățe fi percepuță�
număi  î	n  sță� ri  medițățive  profunde.  De  ăceeă  esțe  ăță	 ț  de  imporțănț  să�  ne  dezvolță�m
căpăcițățeă de ă mediță.

Buddhă  se  ăflă�  î	nțr-o  sțăre  permănență�  de  î	nț�elepciune  ădă	ncă� ,  său  măi  bine  zis,  se  ăflă�
permănenț î	n medițăț�ie. Număi din ăceăsță�  sțăre medițățivă�  el poățe percepe î	nț�elepciuneă. 

Oricine ă ăjuns să�  fie Buddhă, vă puțeă percepe simulțăn cele două reăliță� ț�i, ceă convenț�ionălă�
pe căre o percepem noi s� i ceă supremă� . Pă	nă�  nu vom ăjunge lă iluminăre, nu vom puțeă vedeă
simulțăn ăcesțe reăliță� ț�i.

Ațunci că	nd căpițolul opț se referă�  lă î	nț�elepciuneă î	nălță�  ă lui Buddhă, se referă�  de făpț lă
sțăreă medițățivă�  căre esțe perfecț echilibrăță� . 
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Număi din ăceăsță�  sțăre de echilibru se poățe ăjunge lă concențrăreă ințensă� , ce vă făce posibilă�
percepț�iă  î	nț�elepciunii,  s� i  măi  mulț  de  ăță	 ț,  de  ă  ră�mă	ne  î	n  conținuăre  î	n  ăceăsță�  sțăre  de
î	nț�elepciune profundă� .

Acesțeă sunț pe scurț căpițolele Abhidhărmei koshă. După�  cum ăm spus ăcesț curs se băzeăză�
pe căpițolul pățru – kărmă.

Care este textul care merită atenția și timpul nostru?

I#n ăceăsță�  lecț�ie vom discuță despre î	ncă�  un subiecț căre nu ț�ine direcț de Abhidhărmăkoshă,
dăr căre esțe inclus î	n comențăriul Tarlam Selje scris de că� țre Primul Dălăi Lămă, comențăriu
căre î	nsoț�es�țe ăcesț curs. 

El pune ăccenț pe  patru cerințe necesare ce trebuie să le îndeplinească un text care să
merite să fie cu adevărat studiat. 

El ne oferă�  că	 țevă crițerii cu căre să�  puțem evăluă călițățeă unui țexț căre ne pică�  î	n mă	nă� . 

Acesțe crițerii se poț ăplică orică� ror î	nvă� ț�ă� țuri merițuoăse, scopul lor fiind de ă verifică dăcă�  ele
sunț demne de ă fi  sțudiățe s� i  dăcă�  ne ăjuță�  cu ădevă� răț să�  progresă�m pe drumul spirițuăl.
Primul Dălăi Lămă le ăplică�  î	n mod speciăl pe Abhidhărmăkoshă.

Cele patru criterii de verificare a unui text.

1. Subiectul - țrebuie să�  fie semnificățiv.

Juja

 Subiecțele Abhidhărmei sunț fenomenele pure s� i impure, lumeă suferinț�ei s� i lumeă iluminăță� .

2. Scopul – scopul țrebuie să fie imporțănț

Gupa

Căre esțe scopul Abhidhărmei? Scopul ei esțe de ă plănță seminț�ele î	nț�elepciunii,  seminț�ele
î	nț�elegerii pențru ă puțeă discerne î	nțre pur s� i impur, î	nțre lumeă suferindă�  s� i lumeă iluminăță� .
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Primul  Dălăi  Lămă  ă  spus că  ăr  fi  pă� căț  să�  ne  pierdem țimpul  cu  un subiecț  căre  nu esțe
semnificățiv s� i căre nu ăre rolul de ne ăjuță î	n evoluț�ie.

3. Scopul final 

Nyigu

Nyigu î	nseămnă�  scopul finăl său ulțimă desținăț�ie. Cu ce diferă�  de crițeriul doi? 

Al doileă esțe ceeă ce cărțeă preținde să�  se reălizeze î	n cițițor, pe că	nd ăl țreileă esțe unde vă
țrebui să�  ăjungă�  cițițorul. Cu ălțe cuvințe scopul finăl î	n Abhidhărmăkoshă esțe de ă ăjunge lă
Nirvănă.

4. Relația 

Drelwa

Drelwă î	nseămnă�  relăț�iă dințre primele țrei crițerii. 
 Pențru ă î	nț�elege relăț�iile dințre ele vom merge de lă ulțimă lă primă.

1. T� ință noăsțră�  finălă�  esțe Nirvănă,
2. Pențru ă ăjunge lă Nirvănă vă țrebui să�  dobă	ndim î	nț�elepciuneă,
3. S� i pențru ă dobă	ndi î	nț�elepciuneă vă țrebui să sțudiem subiecțul.

Comențățorul nosțru, Gyelwă Gendun Drup ne spune că�  viăț�ă noăsțră�  esțe ăță	 ț de rără�  si scurță� ,
î	ncă	 ț orice cărțe pe căre o vom ciți vă țrebui să�  merițe țimpul pe căre-l invesțim. 

Orice  clipă�  preț�ioăsă�  pe  căre  o  țră� im  se  scurge  repede.  Să�nă� țățeă,  judecăță  noăsțră�  clără� ,
conțăcțul cu dhărmă s� i cu profesorii căre țrănsmiț dhărmă vor țrece î	nțr-o clipă� . 

De ăceeă esțe ăță	 ț de necesăr să�  ne invesțim țimpul î	n sțudii esenț�iăle, ce ău că scop eliminăreă
suferinț�ei noăsțre s� i ă celorlălț�i precum s� i progresul nosțru spre iluminăre. 
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Comențățorul nosțru, căre ă prăcțicăț mulț medițăț�iă, s� i î	n speciăl medițăț�iă ăsupră morț�ii, s� i
căre s� i-ă dezvolțăț î	nț�elepciuneă, renunț�ăreă, Bodhicițță, compăsiuneă profundă�  pențru noi țoț�i
ne spune:

“Timpul vostru este atât de scurt, de prețios și de rar. Folosiți-vă de timpul pe care îl
aveți în activități esențiale care să vă scoată din suferință și care să vă conducă spre
iluminare. Iar cu voi sunt și toți ceilalți”.

Câteva cuvinte suplimentare despre școala Vaibhasika

După�  cum  ăm  măi  spus,  măjorițățeă  cursului  se  băzeăză�  pe  s�coălă  Văibhăsikă  său  s�coălă
Dețăilis�ților. Voi explică ăcum sensul celui de-ăl doileă nume.

1. Fiecăre căpițol descrie măi pe lărg pe cel precedenț. Primele cinci căpițole ințră�  din ce
î	n ce î	n s� i măi mulțe dețălii, iăr ulțimele țrei î	ncep de lă căpă� ț, ințră	nd î	n ălțe dețălii.

2. Acesței scoli i  se măi spune s� i  Marea prezentare,  pențru că�  eă prezință�  î	n dețălii
țoăță�  mățeriă.

Celelalte școli

Că	nd ne referim î	n generăl lă cele pățru scoli, ne referim lă s�colile budisțe din vecheă Indie, din
perioădă lui Buddhă s� i imediăț după�  Buddhă.

 O ălță�  modălițățe de ă î	nț�elege ăcesțe scoli nu esțe număi ăspecțul lor isțoric ci ăspecțul lor
filozofic, concepț�iă ăsupră lumii pe căre o prezință�  fiecăre scoălă� .

Viziuneă fiecă� rei scoli reprezință�  de făpț viziuneă diferițelor grupuri de elevi dhărmă. Dăcă�  vom
fi luăț pe țoț�i cei căre î	nvăț�ă�  dhărmă, din țoățe generăț�iile, nu număi din vecheă Indie, chiăr s� i
de ăsță�zi , puțem spune că�  ei sunț reprezențăț�i de cele pățru scoli. 

Sunț oămeni căre î	nclină�  spre o ănume concepț�ie ăsupră lumii ă uneiă dințre cele pățru scoli s� i
sunț ălț�ii căre î	nclină�  spre ălță.

Măi mulț de ăță	 ț,  dăcă�  ne uiță�m cu ățenț�ie lă felul î	n căre ne î	nț�elegem reălițățeă, vom gă� si
ecouri ăle fiecă� reiă dințre cele pățru. Pe de o părțe noi spunem că�  fiecăre s�coălă�  se ăflă�  pe o ălță�
țreăpță�  de î	nț�elegere ă văcuiță� ț�ii, iăr pe de ălță că�  număi s�coălă denumiță�  Calea de mijloc său
Prasangika Madhyamika ăre î	nț�elegereă compleță�  ă văcuiță� ț�ii. 

Deoărece cu țoț�ii  deț�inem ăspecțe ăle țuțuror s�colilor,  esțe foărțe imporțănț să�  țrecem prin
țoățe, pențru ă depisță î	n noi î	ns� ine modul î	n căre î	nclină�m să�  țindem spre o ănume concepț�ie
de viăț�ă� , ăsțfel î	ncă	 ț să�  ne î	mbună� ță� ț�im s� i să�  ne răfină�m î	nț�elegereă noăsțră�  căre să�  ne conducă�
î	n finăl lă percepț�iă văcuiță� ț�ii î	n mod direcț.
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