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

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 5

Î�n  lecț�iă  pățru  ăm vorbiț  despre  țrei  rezulțățe  kărmice,  dăr  măi  exisță�  î	ncă�  unul  s� i  ănume
rezulțățul fiecă� rui ăcț pe căre î	l făcem esțe cres�țereă țendinț�ei de ă făce ăcelăs� i lucru. Adică�  dăcă�
cinevă mințe, de fiecăre dăță�  că	nd făce ăsță, țendinț�ă lui de ă minț�i se mă� res�țe ădică�  minciună
se vă țrănsformă î	nțr-un obicei.  Dăcă�  le recăpițulă�m puț�in, ele sunț: rezulțățul copț (năm min),
rezulțățul similițudine (gyun țhun) î	n experienț�e  proprii (nyong wă) s� i  rezulțățul similăr î	n
obiceiuri similăre (je pă), iăr ăl pățruleă esțe mediul î	nconjură� țor (dăk dre). 

Subiecțul nosțru de ăsță�zi esțe modul de funcționare a karmei şi unde se păstrează karma.
Pe părcursul ă două�  lecț�ii  vom pă� ră� si Abhidhărmăkoshă, s�coălă Văibhăshikă s� i  vom țrece lă
cărțeă lui Je Tsongkăpă, căre se numes�țe:

 Uma gongpa rab sel

Uma        î	nseămnă�  calea de mijloc său calea intermediară
Gongpa  î	nseămnă�  intenție reală, adevărată
Sel           = a clarifica său a elimina obstacole
Rab sel  î	nseămnă�  clarificarea completă

Numele că� rț�ii  lui  Je  Tsongkăpă esțe  Luminarea completă a adevăratei  intenții  a căii  de
mijloc. 

Esțe o cărțe foărțe profundă�  din căre vom discuță că	 țevă pă� rț�i î	n căre Je Tsongkăpă prezință�
concepț�iă că� ii de mijloc ă s�colii Prăsănghikă Mădhyămikă. 

Aceăsță�  s�coălă�  esțe considerăță�  că fiind ceă măi î	nălță�  scoălă�  budisță�  s� i eă esțe ceă căre ne vă
duce î	n  mod direcț  spre iluminăre.  Je  Tsongkăpă ăduce de ăsemeneă cițățe din s�coălă căre
poărță�  numele de Mind Only ădică�  Numai conştiință său Citta Matra său Yogachara.

Î�n limbă țibețănă� , lă calea de mijloc se spune:

Uma

 s� i lă şcoala Mind Only i se spune:
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 Sem tsam

Sem     = minte 
Tsam  = numai

Je  Tsongkăpă,  î	n  ăceăsță�  cărțe  [el]  se  foloses�țe  de  explicăț�iă  s�colii  Mind  Only despre
funcț�ionăreă kărmei pențru ă ăjunge lă explicăț�iă Căii de mijloc. Veț�i vedeă î	n conținuăre că	 ț
de dețăliăță�  esțe explicăț�iă s�colii  Mind Only. Nu vom ințră î	n țoățe subțiliță� ț�ile filosofice ăle
prezență� rii, ci vom merge lă esenț�ă lucrurilor ăsțfel î	ncă	 ț nouă concepț�ie ăsupră lumii să�  ne
ăjuțe î	n viăț�ă de zi cu zi.

Cum sunt create amprentele karmice

Vom î	ncepe cu exemplul cu căre sunțem fămiliărizăț�i, să�  spunem că�  ăm ț�ipăț lă cinevă. Kărmă
rodes�țe s� i noi vom fi pus�i î	n sițuăț�iă î	n căre s�eful vă ț�ipă lă noi. Î�n ăcesț exemplu, s�eful sță�  î	n făț�ă
noăsțră�  s� i ț�ipă�  lă noi. Făț�ă lui esțe ros� ie de nervi, scoț�ă	nd sunețe sțridențe.

S� coălă Mind Only ne spune că�  exisță�  cel puț�in țrei componențe căre părțicipă�  î	n ăceăsță�  scenă� :

1.  Șeful, căre sță�  î	n făț�ă noăsțră�  s� i ț�ipă� .  El esțe doăr o î	nsumăre de forme s� i culori. Că	nd ne
referim lă forme s� i culori, ne referim lă țoț ceeă ce percepem cu ăjuțorul simț�urilor noăsțre,
inclusiv sunețele pe căre le scoățe. Deci ceeă ce sesiză�m î	n făț�ă noăsțră�  esțe doăr un fenomen
fizic s� i  chimic, un căp (obiecț) roțund, făț�ă�  ros� ie,  o limbă�  î	n mis�căre, sunețe ce se ăud. Deci
primă componență�  esțe obiectul căre sță�  î	n făț�ă noăsțră�  s� i pe care îl percepem.

2.  A  două  componență�  esțe  ochiul  nosțru  căre  vede  s�i  urecheă  căre  ăsculță�  lă  ceeă  ce  se
î	nță	mplă� , deci orgănele de simț�.

Mik gi wangpo

Î�nseămnă�  simțul  vederii  (mik =  putere).  Adică�  rețină  căre  se  ăflă�  î	n  părțeă  ănțerioără�  ă
ochiului,  țrănsformă�  undele  luminoăse  î	n  semnăle  nervoăse  s�i  pe  căre  le  țrănsmițe  ăpoi
creierului.

Esțe foărțe imporțănț să�  î	nț�elegem ce vede ochiul  s� i  ce ăude urecheă.  Poățe oăre ochiul  să�
sesizeze un s�ef căre ț�ipă� ? 

Nu, nu poățe să�  făcă�  ăsță, pențru că�  ochiul nu î	nț�elege “s�eful”. Ochiul poățe să�  î	nț�eleăgă�  „ros�u”,
„roțund”.  Ochiul  vede  forme  s� i  culori.  Urecheă  ăude  ințensiță� ț�i  sonore  s� i  nu  că  „s�eful  esțe
nervos”. 
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Deci orgănele de simț� percep forme, culori s� i sunețe, pe căre le țrănsmiț ăpoi creierului. Chiăr s� i
creierul esțe o formă�  de simț� căre țrănsmițe informăț�iile minț�ii.

 3. Î�n mințeă noăsțră�  exisță� :

Mik gi nampar shepa

ădică�  esțe vorbă despre conştientizarea legată de vedere. Exisță�  de ăsemeneă cons�țiențizăreă
ăuzului. De făpț fiecăre orgăn de simț� țrănsmițe minț�ii o ănume cons�țiențizăre căre vă produce
ăpoi ămprențele î	n mințeă noăsțră� .

Întrebarea este: Unde se află aceste amprente mentale?

Î�n s�coălă Mind Only exisță�  noț�iuneă de:

Kunshi

Acesț kunshi esțe ăcel loc speciăl î	n căre sunț ăcumulățe seminț�ele său ămprențele kărmice, un
fel de depoziț mințăl.

Cuvă	nțul pențru să�mă	nț�ă kărmică�  esțe:

Bakchak

བག་ཆགས
bag chags 

Ațunci că	nd ț�ip lă cinevă, mințeă meă î	nregisțreăză�  ceeă ce se î	nță	mplă�  s� i noțeăză�  făpțul că�  eu
ț�ip. Eă î	nregisțreăză�  emoț�iă, sunețele s� i energiă din spățele făpței după�  căre le țrănsformă�  î	nțr-o
să�mă	nț�ă�  kărmică� . 

Aceăsță�  să�mă	nț�ă�  conform s�colii  Mind Only său Yogăchără vă fi  pă� sțrăță�  î	n  kunshi,  țrecă	nd
prințr-o perioădă�  de incubăre, de mățurăre, după�  căre vă dă rod. 

Ce î	nseămnă�  că�  dă�  rod? Voi î	nță	 lni pe cinevă căre ț�ipă�  lă mine. Deci ăvem:

- omul căre ț�ipă� , ădică�  obiecțul,
- orgănele de simț� ce percep ț�ipețele,
- s�i cons�țiențiză� rile legățe de orgănele de simț�.
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Conform budismului, exisță�  s�ăse simț�uri: ăuzul, vă�zul, mirosul, pipă� ițul, gusțul s� i ăl s�ăseleă esțe
gă	ndireă. S� i fiecă� ruiă î	i corespunde o ănume cons�țiențizăre. 

Deci ăvem s�ăse cons�țiențiză� ri. Toățe s�colile budisțe sunț de ăcord cu făpțul că�  exisță�  s�ăse simț�uri. 

S� coălă Mind Only ădăugă�  î	ncă�  un simț� (de făpț o cons�țiențizăre) s� i ănume kunshi. S� coălă Mind
Only spune că�  ăl s�ăpțeleă simț�  (cons�țiențizăre) esțe  kunshi ădică�  ăcel loc unde se sțră	ng s� i
ră�mă	n seminț�ele kărmice.

Toțul vine din ăceeăs�i să�mă	nț�ă� .

Cel mai interesant punct al şcolii Mind Only este faptul că:

- obiectul care țipă la mine
- ochiul meu care-l percepe țipând la mine
- şi conştientizarea mea care înregistrează țipetele

toate vin din acelaşi bakchak adică din aceeaşi sămânță.

Ceeă ce spune s�coălă Mind Only esțe făpțul că�  nu exisță�  nimic căre să�  nu vină�  din mințeă meă.

Eă ăfirmă�  că�  nu număi cons�țiențizăreă meă lă ceeă ce se î	nță	mplă�  vine din mințeă meă, ci chiăr
î	nsus�i s�eful vine din mințeă meă. Chiăr s� i ochiul meu căre î	l percepe pe cel căre sță�  î	n făț�ă meă,
vine din mințeă meă. 

Toțul vine din mințe, din ăceeăs�i să�mă	nț�ă�  kărmică� . 

Cu ălțe cuvințe ăceeăs�i  să�mă	nț�ă�  kărmică�  produce s�eful căre ț�ipă� ,  pe mine căre vede s�eful s� i
ochiul meu căre-l percepe. Toățe ăcesțe țrei elemențe provin din ăceeăs�i să�mă	nț�ă� . 

De ăici s� i  numele s�colii  Mind Only, pențru că�  eă spune că�  țoțul vine număi din mințe.  Toăță�
ăceăsță�  țeorie vine de lă Je Tsongkăpă, țeorie căre esțe foărțe ăpropiăță�  de ceă ă Că� ii de mijloc. 

Aceăsță ăfirmă�  că�  orice lucru căre ni se păre că�  vine din exțeriorul nosțru, cum ăr fi s�eful, de
făpț  mințeă  noăsțră�  se  uiță�  lă  mințeă  noăsțră� .  Mintea  noastră  priveşte  spre  sămânța
karmică pe care am depus-o în trecut în minte şi care acum rodeşte.

Ce î	nseămnă�  ăsță? 

Î�nseămnă�  că�  dăcă�  eu sufă� r ăcum, dăcă�  exisță�  cevă căre mă�  făce să�  sufă� r î	n prezenț, ăsță esțe din
căuză seminț�elor kărmice pe căre le-ăm depus î	n mințe. 

Singurul căre le poățe pune î	n mințe sunț număi eu.  Școala Mind Only spune că nu există
nimic exterior nouă. Ne vedem doar mintea. 

Acesț  lucru explică�  cum se poățe că�  doi  oămeni  căre  privesc  lă  ăcelăs� i  obiecț,  fiecăre  î	l  vă
experimență ălțfel, său î	l ințerpreță ălțfel. Văcuițățeă î	n s�coălă Mind Only spune că�  nu exisță�  o
să�mă	nț�ă�  diferiță�  căre l-ă creăț pe s�ef de ceă căre m-ă creăț pe mine uiță	ndu-mă�  lă s�ef. 

Dăcă�  ne ăducem ămințe, noț�iuneă de văcuițățe esțe o noț�iune negățivă�  deoărece eă î	nseămnă�  o
lipsă�  ă cevă. Deci,  ne referim aici la lipsa separării dintre factorii care mi-l aduc pe şef şi
factorii care mă determină să-l experimentez pe şef. Cu alte cuvinte, acelaşi factor mă
face să experimentez şi țipetele şi pe şeful care țipă la mine. 
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Aceăsță�  s�coălă�  spune că�  ăpăriț�iă s�efului s� i experienț�ă meă cu el vin din ăceeăs�i să�mă	nț�ă� .

Fiecăre evenimenț, fă� ră�  excepț�ie, căre se î	nță	mplă�  î	n ăcesț momenț, s� i î	n țoățe momențele căre
ău precedăț-o s�i î	n țoățe momențele căre vor urmă, esțe o rodire ă seminț�elor căre se ăflă�  î	n
mințeă noăsțră� . Aceeăs�i să�mă	nț�ă�  kărmică� , ăcelăs� i băkchăk dețermină�  s� i fenomenul s� i pe mine
percepă	ndu-l, cu ăjuțorul ochiului s� i cons�țiențiză� rii ochiului.

Dăcă�  î	nț�elegem ăcesțe explicăț�ii s� i dăcă�  le ăccepță�m, ățunci că	nd vă ăpă� reă cevă neplă� cuț căre
ne vă făce să�  suferim, vom s�ți că�  unicul moțiv ă ceeă ce se î	nță	mplă�  esțe că�  ăm plănțăț seminț�e
î	n mințeă noăsțră� . 

S� i  dăcă�  esțe ăs�ă,  singurul mod de schimbă cevă esțe să�  fim foărțe ățenț�i  lă ceeă ce ințră�  î	n
mințeă noăsțră� . S� i dăcă�  vom ăveă grijă�  să�  nu măi plănță�m nimic căre să�  ne ăducă�  necăzuri î	n
viițor, ăcesț lucru ne vă permițe să�  ăjungem lă iluminăre.

Dăcă�  î	nț�elegem ăcesț  mecănism s� i  vom î	ncepe  să�  fim ățenț�i  lă  ceeă  ce  făcem,  spunem său
gă	ndim, să�  lucră�m serios cu cărneț�elul, î	nceț, î	nceț mințeă noăsțră�  se vă cură� ț�ă, lucru căre vă
duce lă purificăreă lumii î	nconjură� țoăre. 

S� i de ce ăs�ă? Pențru că�  țoăță�  lumeă ce ne î	nconjoără�  esțe rodul seminț�elor din mințeă noăsțră� .

Puțin despre mecanica acestui proces

Îdeeă despre căre vorbes�țe s�coălă Mind Only esțe că�  orice făpță�  pe căre o făcem, fie prin gă	nd,
vorbire său prințr-o ăcț�iune esțe kărmă. 

Că	nd făpță pe căre o făcem  se încheie,  energiă ei  esțe țrănsferăță�  in kunshi,  sub formă�  de
băkchăk, sub formă�  de să�mă	nț�ă� . S� coălă spune că�  băkchăk nu esțe nici cevă fizic s� i nici mențăl ci
de făpț el esțe o formă�  de energie căre ră�mă	ne î	n kunshi pă	nă�  că	nd vă dă rod. 

Î�n  lecț�iile  țrecuțe  ăm vorbiț  despre  țimpul  de  incubăre  s� i  despre  kărmele  căre  poț  rodi  î	n
ăceăsță�  viăț�ă� ,  său  î	n  viăț�ă  urmă� țoăre  său î	n  urmă� țoărele.  Ceeă  ce  î	nț�elegem esțe  făpțul  că�
ăceăsță�  kărmă�  poățe să�  ră�mă	nă�  î	n kunshi foărțe mulț țimp, chiăr s� i milioăne de ăni.

Oăre seminț�ele sțău î	n kunshi s� i nu țrec prin țrănsformă� ri? 

Ră� spunsul  esțe nu,  pențru că mințeă conținuă�  să�  se schimbe,  deci  s� i  seminț�ele  vor țrece î	n
permănenț�ă�  prin țrănsformă� ri. 

Ață	 ță țimp că	 ț o să�mă	nț�ă�  nu ă rodiț, eă se schimbă�  cu fiecăre clipă� , esțe că s� i că	nd se recopiăză�
de lă un momenț lă ălțul, țrănsferă	nd-s� i energiă de lă ceă veche lă ceă nouă� , pă	nă�  î	n momențul
rodirii. 
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Se măi poățe spune că�  să�mă	nț�ă căre sță�  î	n kunshi se disțruge s� i se refăce de lă un momenț lă
ălțul. Aceeăs�i să�mă	nț�ă� , țrece din clipă (a) lă clipă (b), iăr ceă din clipă (a) dispăre. Se spune că�
seminț�ele se comporță�  că un curenț, că ăpă dințr-un ră	u căre curge.

Dacă acceptăm această explicație, ățunci vă țrebui să�  fim ățenț�i lă ceeă ce spunem, făcem său
gă	ndim,  s� i prin urmăre rezulțățul vă fi că�  țrepțăț vă ăpă� reă călmul. Viăț�ă noăsțră�  se vă linis�ți
î	ncețul  cu  î	ncețul,  pențru  că�  obiceiurile  noăsțre  sunț  ădă	nc  î	nră�dă� cinățe  s� i  ăvem  desțule
seminț�e vechi căre vor conținuă să�  deă roăde.

Î�nț�elegereă noăsțră�  se vă ăprofundă cu țimpul, ceeă ce vă gră�bi procesul nosțru spirițuăl. Că să�
ăjungem lă Nirvănă nu esțe suficienț să�  ăsculță�m î	nvă� ț�ă� țurile o singură�  dăță� . De ăceeă vă țrebui
să�  î	nvă� ț�ă�m s� i să�  prăcțică�m cu seriozițățe.

Asupră ă ceeă ce ni se î	nță	mplă�  î	n viăț�ă noăsțră�  nu ăvem nici un conțrol, pențru că�  esțe rodul
seminț�elor plănțățe î	n țrecuț, dăr că	nd ne esțe dejă clăr ăcesț proces, nu vom măi spune: „ăh,
sunț condămnăț să�  sufă� r, s� i nu ăm ce făce”, ci vom spune: „bă dă, ăm ce făce! Poț să�  făc cevă de
ăcum î	năințe”. 

Cu ceeă ce se pețrece î	n prezenț nu măi ăvem ce făce. Esțe preă ță	 rziu să�  măi făcem cevă, pențru
că�  rodul esțe dejă prezenț, esțe precum un copăc, pe căre nu-l puțem vă	 rî	 î	năpoi î	n pă�mă	nț. 

S� i cu țoățe ăcesțeă, vom primi cu călm sițuăț�iă pențru că�  î	nț�elegem că�  eă vine din noi, s� i măi
mulț, dejă deț�inem pe deplin conțrolul ă ceeă ce se vă î	nță	mplă î	n viițor. 

Reăcț�iă  noăsțră�  lă ceeă ce se î	nță	mplă�  vă fi  călmă� ,  nelinis�țeă ințerioără�  vă dispăre dățoriță�
făpțului  că�  s� țim de unde vin lucrurile  neplă� cuțe s� i  î	nț�elegem cum funcț�ioneăză�  mecănismul
kărmic. 

Î�nțr-ună din lecț�ii  ăm vorbiț despre regele Kălingă, s� i despre soldăț�ii  lui căre ță� iău orgănele
că� lugă� rului,  unul după�  ălțul.  Oăre el ă suferiț? Că� lugă� rul nu sufereă î	n ințerior, des� i durereă
fizică�  eră î	ngrozițoăre. 

Durereă nu exisță î	n gă	ndireă lui, s� i s� țiă că�  orice reăcț�ie î	n făț�ă ăcesței sițuăț�ii î	i  vă conținuă
suferinț�ă. Î�n ințeriorul lui, el eră compleț linis�țiț. Acesț rezulțăț vine număi că	nd vom ăveă o
î	nț�elegere profundă�  ă î	nvă� ț�ă� țurilor.

Conform s�colii Mind Only, nimic nu vine din exțeriorul nosțru. 

Noi ne uiță�m, de făpț lă mințeă noăsțră�  ăs�ă cum ne uiță�m lă un film pe ecrăn. S� i dăcă�  filmul de
pe ecrăn ăre două�  dimensiuni, cel lă căre se uiță�  mințeă, lă kunshi esțe î	n țrei dimensiuni. 
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Puțem simț�i țoțul, puțem mirosi său puțem să�  î	mbră� ț�is�ă�m. S� i cu țoățe ăcesțeă, țoț ceeă ce se
î	nță	mplă�  î	n reălițățe esțe doăr un film. 

Chiăr  s�i  căleă  de  mijloc  ăccepță�  făpțul  că�  nu  exisță�  nimic  î	n  ăfără  noăsțră� ,  căre  să  ăibă�  o
exisțenț�ă�  proprie de sine.  Toțul esțe o proiecț�ie!

Moțivul pențru căre ne esțe ăță	 ț de greu să�  ăccepțăm ăcesțe lucruri esțe că�  nu ăm percepuț î	ncă�
văcuițățeă î	n direcț. Ață	 ț țimp că	 ț nu percepem văcuițățeă, vom fi convins�i că�  lucrurile exisță�  î	n
ăfără noăsțră� . 

Sunțem convins�i de făpțul că�  s�eful exisță�  î	n sine, că�  ăre căsă lui, soț�iă lui, că�  ă veniț cu măs�ină de
ăcăsă�  s� i  ăcum ț�ipă�  lă noi,  î	n țimp ce de făpț țoăță�  ăceăsță�  povesțe despre căsă lui,  soț�iă lui,
măs�ină lui se ăflă�  număi î	n mințeă noăsțră� .  Toțul esțe un film pe căre număi noi î	l  regiză�m.

Trebuie să�  fim foărțe ățenț�i să�  nu că�dem î	n căpcănă nihilismului, ădică�  să�  spunem: ”dăcă�  esțe
ăs�ă, s�eful de făpț nici nu exisță� ”. 

S� eful dă exisță� . Poț spune că�  măs�ină de pe sțrădă�  nu exisță� , dăr eă poățe dă pesțe mine s� i mă�
poățe ră�ni, s� i voi suferi dureri. Măs�ină esțe ădevă� răță� , spițălul unde ăjung esțe ădevă� răț, conțul
din băncă�  s� i el esțe ădevă� răț.

Faptul că totul vine din mintea noastră, nu face lucrurile să fie mai puțin reale, în sens
convențional.  Dimpotrivă,  acest  lucru  le  face  foarte  reale.  Și  datorită  acestui  fapt  va
trebui să fim foarte atenți la ceea ce gândim, spunem şi facem pentru că aceste lucruri
reale să nu ajungă să ne rănească. Deci, totul este doar un film în care toate simțurile
noastre participă în el. El este real şi dureros, şi în acelaşi timp este realizat în totalitate
de noi înşine.

Î�nțrebăreă  esțe  de  ce  ățunci  că	nd  două�  persoăne  diferițe  se  uiță�  lă  ăcelăs� i  obiecț,  î	l
experimențeăză�  diferiț ?   Sunțem î	n s�coălă Prăsănghikă Mădhyămikă.

Să�  ne imăgină�m că�  exisță�  î	nțr-o băie  țrei  oglinzi  ăță	 rnățe  pe țrei  pereț�i.  În prima oglindă
vedem ceea ce este în a doua, şi în a treia vedem ceea ce este în prima, şi asta până la
infinit. 

Acelăs� i  lucru  se  pețrece  s� i  î	n  mințeă  noăsțră� .  Ațunci  că	nd  vedem  un  obiecț  s� i  vedem  pe
ălțcinevă căre se uiță�  lă ăcelăs� i obiecț, s� i obiecțul s� i persoănă sunț î	n mințeă meă, s� i chiăr s� i ceeă
ce vede el esțe țoț î	n mințeă meă. 

Esțe oglindă căre se reflecță�  î	nțr-o ălță�  oglindă� , căre se reflecță�  s� i eă î	nțr-o ălță�  oglindă� , s� i nimic
măi mulț.

Se pune î	nțrebăreă dăcă�  s� i persoănă căre se uiță�  lă ăcelăs� i obiecț vine din mințeă noăsțră� , cum
se făce că�  nu că�dem î	n nihilism?

Ră�spunsul esțe că�  ăcesț lucru nu se î	nță	mplă� , pențru că�  exisță�  reălițățeă convenț�ionălă� , reălițățe
căre merge mă	nă�  î	n mă	nă�  cu văcuițățeă. Tră� im î	nțr-o lume ă fenomenelor, ă celor obis�nuițe,
convenț�ionăle dăr s� i iluzorii. 
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S� i cu țoățe că�  ele sunț iluzorii, sunț foărțe reăle. Toăță�  suferinț�ă noăsțră�  esțe reălă� . De ăceeă vă
țrebui să recunoăs�țem că�  reălițățeă convenț�ionălă�  exisță� , esțe ădevă� răță� , esțe reălă�  dăr căre ne
ăduce s�i suferinț�ă� , s� i că	 țeodăță�  bucurii.

Toț ceeă ce semă�nă�m, culegem. Toț ceeă ce vom depune î	n kunshi, vă țrebui să�  rodeăscă� . Chiăr
s� i pențru Buddhă, reălițățeă convenț�ionălă�  nu ă dispă� ruț. Eă exisță�  î	n permănenț�ă� . 

Dăr el ă î	nvă� ț�ăț să�  plănțeze seminț�ele corecțe, de ăceeă reălițățeă căre rodes�țe î	l dețermină�  să�
fie î	nțr-un conținuu exțăz.  Toățe seminț�ele se dezvolță�  s� i  se î	nmulț�esc mereu î	nțr-o singură�
direcț�ie.

Lumeă fenomenelor nu vă dispăre că	nd î	nț�elegem văcuițățeă. Eă î	ncă�  exisță� . 

Toăță�  ăceăsță�  țeorie pe căre o expunem esțe că să�  î	nț�elegem cum funcț�ioneăză�  lucrurile  s� i
pențru ă ne î	ngriji să�  plănță�m țoț țimpul seminț�ele căre țrebuie. 

Dățoriță�  seminț�elor pe căre le-ăm plănțăț î	n țrecuț, lumeă fenomenelor vă conținuă să�  exisțe. 

Dățoriă  noăsțră�  esțe  să�  fim  foărțe  ățenț�i  lă  comporțămențul  nosțru  morăl,  lă  pă� sțrăreă
percepțelor său ă jură�mințelor, pențru că�  rezulțățul vă fi reălițățeă noăsțră�  viițoăre. De ăceeă
nu puțem că�deă î	n nihilism.

Oăre reălițățeă convenț�ionălă�  esțe țoț ună cu văcuițățeă? 

Nu.  De  ce  nu?  Pențru  că�  reălițățeă  văcuiță� ț�ii  esțe  reălițățeă  supremă� ,  pe  că	nd  reălițățeă
condiț�ionăță�  esțe iluzorie. 

Î�n reălițățeă convenț�ionălă�  lucrurile ăpăr î	nțr-un ănume mod, dăr nu î	n modul î	n căre sunț ele
cu ădevă� răț. Că	nd ne ăpăre s�eful supă� răț, ni se păre că�  el vine din exțeriorul nosțru s� i ni se păre
că�  nățură lui esțe să�  fie un om ră�u, dăr el nu esțe deloc ăs�ă. El vine de făpț din kunshi, din
măgăziă noăsțră�  mențălă� .

Reălițățeă supremă� , ulțimă� , esțe ceă ădevă� răță� . 

Deci, exisță�  două�  reăliță� ț�i compleț diferițe - diferițe că esenț�ă� , dăr țoțăl conecțățe î	nțre ele. 

Văcuițățeă nu exisță�  fă� ră�  reălițățeă convenț�ionălă� , s� i nici ceă convenț�ionălă�  fă� ră�  văcuițățe. 

Î�nțoțdeăună, ele vor merge î	mpreună� . Chiăr s� i ățunci că	nd vom ăjunge lă iluminăre, vor exisță
ăcesțe  nivele  de  reălițățe.  Vă  exisță  o  lume  ă  fenomenelor  s� i  vă  exisță  o  lume  ă  reăliță� ț�ii
ăbsoluțe, s� i ună vine din ceălălță� .

Exisță�  oăre liberă�  ălegere? Ră�spunsul esțe, că s� i liberă ălegere esțe goălă�  de orice nățură� . Eă
ăpăre î	n lumeă fenomenelor, î	n lumeă convenț�ionălă� , dăr nu s� i î	n lumeă ăbsoluță� . 

Nici eă nu ăre o exisțenț�ă�  proprie de sine, pențru că�  eă esțe de ăsemeneă un rezulțăț kărmic.
Deci î	nțrebăreă esțe: ăvem liberă�  ălegere său nu o ăvem?

Ră�spunsul  budisț  lă  ăceăsță�  î	nțrebăre  esțe  urmă� țorul:  liberă  ălegere ăpăre număi î	n  lumeă
convenț�ionălă� ,  ăvem  iluziă  că�  ălegem  liber.  Î�n  reălițățeă  obis�nuiță�  ă  lucrurilor,  dăcă�  nu  le
ănăliză�m s� i nu le exămină�m cu ățenț�ie, ele vor ăpăre că liberă�  ălegere. 
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Dăr de făpț, nu exisță�  nimic căre să�  nu depindă�  de seminț�ele noăsțre kărmice. De ăceeă, orice
lucru exisță�  î	n mod condiț�ionăț, inclusiv liberă�  ălegere.

Î�n concluzie, î	n lumeă convenț�ionălă�  experimență�m ălegereă liberă� , dăr de făpț eă depinde de
seminț�ele noăsțre kărmice.

S� i dăcă�  esțe ăs�ă, ățunci ce rosț ăre să�  ne măi că�znim să�  reăliză�m cevă, dăcă�  oricum lucrurile se
î	nță	mplă� ?

Ră�spunsul lă ăceăsță dilemă�  esțe că�  dăcă�  nu vom făce eforțuri, nu vom puțeă plănță seminț�ele
necesăre pențru ă ăjunge lă iluminăre. 

Dăcă�  vom sță s� i vom ridică mă	 inile sus s� i vom spune: dăcă�  țoțul esțe dejă dicțăț, lă ce bun să�  măi
făc eforțuri?  În acest moment am întrerupt deja orice proces de depunere a semințelor
care să ne ducă spre iluminare. 

Î�n lumeă noăsțră�  convenț�ionălă� , ăpăre că�  făcem eforț, dăr număi ăs�ă puțem progresă. 

„Eul”

Vom țrece ăcum lă Mădhiămikă Prăsănghikă. Î�n conținuăre ră�mă	nem lă cărțeă lui Je Tsongkăpă.

Măesțrul Je Tsongkăpă,  se băzeăză�  î	n ăceăsță�  cărțe pe  Chandrakirti,  unul  dințre fondățorii
s�colii Mădhyămikă, î	n vecheă Îndie. Chăndrăkirți ă fosț, de ăsemeneă s� i un principăl comențățor
ăl lucră� rilor lui  Nagarjuna. Deci Năgărjună s� i Chăndrăkirți ău fosț fondățorii de băză�  ăi s�colii
Mădhyămikă Prăsănghikă.

Ei spun că�  țoț ceeă ce ăm descris pă	nă�  ăcum, descriere căre ăpărț�ine s�colii Mind Only, esțe
corecț cu excepț�iă unui singur lucru: kunshi. 

Ei nu sunț de ăcord că�  exisță�  î	n mințeă noăsțră�  un loc sepărăț î	n căre sunț pă� sțrățe seminț�ele
kărmice.

A predăț oăre Buddhă, noț�iuneă de kunshi? Dă. Toățe s�colile ău fosț predățe de Buddhă, inclusiv
s�coălă Mind Only. El ă vorbiț despre kunshi, pențru că�  ne esțe măi us�or să�  vorbim despre un fel
de depoziț sepărăț î	n căre sunț depuse seminț�ele kărmice. 

Cu ceeă ce nu sunț de ăcord măes�țrii Năgărjună s� i Chăndrăkirți esțe făpțul că�  ăcesț depoziț ăre
o independenț�ă�  proprie de sine.  Ei  spun că�  nu exisță�  nimic căre să�  exisțe î	n  sine,  inclusiv
mintea şi inclusiv conştientizările din minte. 

Si dăcă�  nu exisță�  kunshi, ățunci î	n ce loc se ăflă�  seminț�ele? Ră� spunsul s�colii Mădhiămikă esțe
simplu pe de o părțe, dăr pe de ălță�  esțe necesără�  o ăprofundăre. 

Eă spune că�  seminț�ele kărmice sunț ăs�ezățe î	n “eu”.

Lă ce se referă�  ei că	nd spun “eu”?

Vom vorbi î	n conținuăre de noț�iuneă:
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Nga tsam

Nga    î	nseămnă�  eu
Tsam î	nseămnă�  numai

Nga tsam esțe țrădus că numai eu său doar eu.

O măre părțe din î	nvă� ț�ă� țurile budisțe se ocupă�  de sțudiul a cine sunt eu, cine esțe ăcesț “eu”,
de  ă-l  gă� si  pe  ăcesț  “eu”.  Că	nd  ne  vom  referi  î	n  conținuăre  lă  “eu”,  ne  vom  referi  lă  eul
convenț�ionăl. Cu ălțe cuvințe “eu” fă� ră�  procesul de ănălizăre ă eu-lui.

Dăcă� :

- Abhidhărmăkoshă spune că�  seminț�ele kărmice se ăflă�  î	n ăură�
- s�i s�coălă Mind Only le locălizeăză�  î	n kunshi,
- s�coălă Mădhiămikă („Căleă de mijloc”) spune că�  nimic nu ăre o exisțenț�ă�  proprie de 
sine, s� i că�  seminț�ele se ăflă�  î	n „eu”, referindu-se de făpț lă curențul de cons�țiinț�ă� . 

Dăcă�  vă�  gă	ndiț�i că mețăforă� , lă ăpă unui ră	u, “eu” esțe precum curențul de ăpă� . Energiă țuțuror
seminț�elor  kărmice  pe  căre  le  ăm î	n  momențul  de  făț�ă� ,  vă  țrece  lă  seminț�ele  kărmice  din
momențul urmă� țor s� i ăs�ă măi depărțe, proces î	n căre seminț�ele se disțrug s� i se refăc î	n mod
conținuu.

Eul meu din ăceăsță�  clipă� ,  țoțălițățeă emoț�iilor,  ă experienț�elor,  ă î	nț�elegerilor mele vin din
î	nțreg ănsămblul, ăs�ă cum ă fosț î	n momențul precedenț, iăr ăcesț momenț vă țrănsferă țoățe
ăcesțe energii î	n mințeă meă î	n clipă de făț�ă� . 

Puțem ăsemă�nă ăcesț proces cu un joc de biliărd, î	n căre bilă loves�țe pe ceălălță�  s� i î	i țrănsferă�
energiă lui. As�ă s� i seminț�ele din clipă precedență�  î	s� i țrănsferă�  energiile lor seminț�elor din clipă
de făț�ă� , î	n țimp ce cele vechi se disțrug s� i cele noi se refăc.

Noțiune şi etichetă

Mulțe din suțrele lui Buddhă poărță�  numele celor ce l-ău ceruț. Adică� , discipolul vine lă Buddhă
s�i î	i cere să� -i explice ună său ălță. 

Î�nvă� ț�ă� țură primiță�  vă purță numele discipolului. Exisță�  o suțră�  căre se numes�țe Suțră ceruță�  de
Upăli. Î�n ăceăsță�  suțră� , Buddhă spune: “s� i cerurile s� i infernul sunț creăț�iile minț�ii țăle. Nu exisță�
nici un loc î	n ăfără ță căre să�  se numeăscă�  infern, număi țu î	l creezi”.

Acesț făpț î	l  vă făce să�  fie  măi puț�in reăl?  Buddhă spune: “infernul  esțe lă fel  de reăl  că s� i
î	ncă�pereă  î	n  căre  sță�m  î	n  momențul  de  făț�ă� .  Ambele  sunț  reăle  î	n  ăceeăs�i  mă�sură�  s� i  de
ăsemeneă ămbele sunț frucțul minț�ii noăsțre”.

Î�n lecțură cursului 5 exisță�  un cițăț foărțe frumos din ăceeăs�i suțră�  ă lui Upăli:
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O mare de flori în toată splendoarea înfloresc,
Palatele de aur de o frumusețe rară strălucesc.
În orice loc vei căuta, pe creatorul lor nu-l vei găsi,
Pentru că toate acestea din puterea conceptului se ivesc.
Și astfel lumea întreagă din noțiuni și etichete este creată. 

Lă ce se referă�  Buddhă ăici? Ce î	nseămnă�  noț�iuneă s�i ețicheță?

Î�năințe de ă conținuă, vom vorbi despre:

Tokpe taksam

Tokpe î	nseămnă�  noțiune, concept său termen
Tak      î	nseămnă�  eticheta
Tsam = numai

S� coălă  Mădhiămikă  Prăsănghikă  spune:  tot  ce  apare  în  lumea  noastră,  apare  numai  şi
numai prin puterea noțiunii şi a etichetei său lumea este exact aşa cum o etichetăm.

Acesță  esțe singurul  mod î	n  căre  poț  ăpă� reă  fenomenele  î	n  viăț�ă  noăsțră� ,  prin noț�iunile  s�i
ețichețele pe căre lă proiecță�m.

Cum î	l vedem pe s�ef că�  esțe supă� răț conform Că� ii de mijloc? 

Unicul mod î	n căre-l puțem experimență pe s�ef supă� răț, esțe de ă proiecță noț�iuneă de supă� răre
pe un ănsămblu de forme, culori s� i sunețe. 

Și de unde vine noțiunea de supărare?  Eă vine din seminț�ele kărmice, din făpțul că�  ne-ăm
supă� răț î	n țrecuț. Dăcă�  nu ăm fi ăvuț ăceăsță�  să�mă	nț�ă�  kărmică� , nu ăm fi fosț pus�i niciodăță�  î	n
sițuăț�iă să�  experimență�m pe cinevă furios î	n viăț�ă noăsțră� .

De unde vin formele şi culorile? Dăcă�  vom î	ncepe să�  ănăliză�m corpul fizic ăl s�efului, făț�ă lui
ros� ie, de exemplu, esțe un concepț. Culoăreă ros� ie esțe o noț�iune pe căre o proiecțez, căre s� i eă
esțe un rezulțăț kărmic ăl seminț�elor din noi. 

Orice formă� ,  fie că�  esțe roțundă�  său ălungiță�  s� i ăs�ă măi depărțe, esțe doăr proiecț�iă noăsțră�
kărmică� .

Prăsănghikă Mădhiămikă compără�  ăcesț proces de ănălizăre cu foile/sțrățurile unei cepe.

Deci că	nd spunem că şeful este gol de orice existență proprie de sine, ne referim la faptul
că şeful este numai şi numai o imagine pe care o proiectăm din cumulul de concepte şi
etichete pe care le-am adunat prin semințele karmice. 

O simplă�  proiecț�ie pe un ănsămblu de forme s� i culori. Lă ăcesț nivel, î	n căre nu sunț ănălizățe
formele, culorile său fenomenele fizice, proiecță�m o lume ă noț�iunilor.
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Dăcă�  vom merge î	n “profunzimeă cepei”, s� i vom ănăliză sțrățul fenomenelor fizice căre ăpăr î	n
viăț�ă  noăsțră� ,  vom  gă� si  ăceeăs�i  lume  de  noț�iuni  pe  căre  le  proiecță�m.  (obs.  Svățănțrikă  –
jumi/jumă – proiecță�m pe cevă ce exisță�  î	n sine)

O î	nțreăgă�  gămă�  de noț�iuni proiecță�m pe părțeă dreăpță�  s� i ceă sță	ngă�  ă s�efului. 

S� i dăcă�  ănăliză�m părțeă sță	ngă�  ă s�efului, s� i ăcolo vom gă� si că�  proiecță�m noț�iuni.

Î�n orice loc î	n căre ne vom opri, vom dă pesțe dățe bruțe s� i pe ele vom proiecță ețichețele. 

S� i dăcă�  vom conținuă să�  ănăliză�m ăcesțe dățe bruțe, de fiecăre dăță�  vom coborî	 lă ălț nivel de
dățe bruțe că s� i ele lă ră	ndul lor le vom gă� si că�  sunț goăle de orice exisțenț�ă�  proprie de sine s� i
sunț doăr ețichețe pe căre le proiecță�m. S� i țoț ăs�ă lă infiniț. 

Cu că	 ț vom ănăliză măi mulț, vom ăjunge lă ălț un loc căre țrebuie ănălizăț. Nu există sfârşit la
această investigație.  Aceăsță�  ănăliză�  esțe o medițăț�ie ăsupră văcuiță� ț�ii,  pențru că�  dăcă�  vom
că�uță să�  gă� sim cevă pe căre să�  nu-l ețicheță�m, nu-l vom gă� si niciodăță� . Îăr ăceăsță esțe de făpț
văcuițățeă lucrurilor.

Proiecția este reală

Ceeă ce esțe comun lă cele două�  scoli, esțe făpțul că�  amândouă afirmă că nu există nimic din
ceea ce experimentăm, care să nu vină de la noi , ădică�  din seminț�ele kărmice din mințeă
noăsțră� . 

Ambele susț�in de ăsemeneă că�  țrebuie să�  fim foărțe ățenț�i lă ceeă ce gă	ndim, spunem s� i făcem,
pențru că�  ceeă ce semă�nă�m, esțe ceeă ce vom culege. 

Cele două� , î	nsă�  nu sunț de ăcord î	n ceeă ce prives�țe locul î	n căre se sțră	ng seminț�ele s� i cum se
desfă� s�oără�  procesul de proiecț�ie.

Ambele s�coli sunț de ăcord că�  lucrurile sunț goăle de orice exisțenț�ă�  proprie de sine, s� i cu țoățe
că�  fiecăre defines�țe văcuițățeă puț�in diferiț, ele susț�in imporțănț�ă seminț�elor căre sunț plănțățe.

Nu putem spune că dacă un lucru este gol, atunci el nu există şi deci nu este important.
Acest lucru dovedeşte neînțelegerea vacuității. Înțelegerea vacuității înseamnă că totul
depinde de ceea ce facem, de aceea este extrem de important ce facem, pentru că totul
este gol de orice existență proprie de sine.

Esțe ădevă� răț că lucrurile sunț iluzorii, țoăță�  reălițățeă convenț�ionălă�  esțe iluzorie, s� i cu țoățe
ăcesțeă iluziă esțe reălă� , țridimensionălă� , dureroăsă�  s� i ne cosță�  băni.

Ce ne forț�eăză�  să� -l  experimență�m pe s�ef ăs�ă cum esțe? Esțe să�mă	nț�ă  kărmică� ,  băkchăk, din
curențul nosțru de cons�țiinț�ă�  său din kunshi (după�  cum spune s�coălă Mind Only). 

De ăceeă ăvem dățoriă să�  ne debărăsă�m de seminț�ele pe căre î	ncă�  le ăvem, s� i să�  î	nceță�m să�  măi
reăcț�ionă�m î	n făț�ă evenimențelor î	nțr-un mod căre să�  ne perpețueze suferinț�ă.
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Disputa dintre cele două şcoli

De mulțe ori, î	n lițerățură Gelugpă s�colile sunț prezențățe prin dispuțele pe căre le ău î	nțre ele.
De  exemplu s�coălă  Prăsănghikă  Mădhiămikă  spune  s�colii  Mind  Only:  țu susț�ii  exisțenț�ă  lui
kunshi, ățunci unde se ăflă�  el? Kunshi ăre o exisțenț�ă�  proprie de sine?

Vine s�coălă Mind Only s� i î	l cițeăză�  pe Buddhă. Eă spune: Buddhă ă spus că�  țoțul vine din mințe,
ățunci cum de ă spus Buddhă că�  țoțul vine din mințe?

Lă ăceăsță�  î	nțrebăre, s�coălă Prăsănghikă Mădhiămikă vine cu două�  ră� spunsuri, unul pozițiv s� i
unul negățiv.

1. Ră�spunsul  negățiv  esțe  urmă� țorul:  Buddha  a  vrut  să  sublinieze  faptul  că  toate
fenomenele care apar în viața noastră, au fost create de mintea noastră şi nu de
către un factor extern. Chiăr s�i cițățul din suțră lui Upăli pe căre l-ăm prezențăț î	năințe
ăccențueăză�  ăcesț făpț.

2. Ră�spunsul pozițiv căre explică�  ăfirmăț�iă lui Buddhă, că�  țoțul esțe mințe, esțe că�  Buddhă ă
doriț să�  sublinieze făpțul că�  mințeă esțe principălul lucru. Lumeă vine î	n principăl din
ignorănț�ă minț�ii noăsțre.

Școala  Mind  Only  spune: ăs�ă  cum  ăvem  cons�țiențizăreă  simț�ului  vederii,  cons�țiențizăreă
simț�ului ăuzului, cons�țiențiză� rile celorlălțe simț�uri,  ăvem s� i  cons�țiențizăreă numă� rul s�ăpțe s� i
ănume un fel de loc î	n mințeă noăsțră�  î	n căre sțău seminț�ele kărmice, un fel de incubățor unde
ele  se  dezvolță� ,  iăr  ățunci  că	nd  devin  mățure  ne  vor  creă  reălițățeă  noăsțră�  s� i  țoățe
cons�țiențiză� rile simț�urilor. 

Acesț loc, kunshi, se presupune ă fi un loc sepărăț î	n mințe, căre ăr produce resțul minț�ii, ăvă	nd
î	n ăcesț fel un grăd de ăuțo-exisțenț�ă� . Aceăsță�  s�coălă�  măi vorbes�țe s� i despre o părțe (lățură� ) ă
minț�ii  căre  observă�  resțul  minț�ii,  cum ăr fi  î	n  medițăț�ie,  că	nd ăceăsță  sesizeăză�  că�  nu măi
sunțem concențrăț�i pe obiecțul medițăț�iei s� i ne ățenț�ioneăză�  să�  revenim. 

S� coălă Mind Only ădăugă�  ăceăsță�  părțe speciălă�  ă minț�ii, un fel de super mințe, lucru cu căre
s�coălă Prăsănghikă Mădhiămikă nu esțe de ăcord. 

Prasanghika Madhiamika spune: ădevă� răț esțe că�  țoț ceeă ce se î	nță	mplă�  vine că rezulțăț ăl
seminț�elor kărmice. Acesțe seminț�e le purță�m cu noi, î	n curențul nosțru de cons�țiinț�ă�  pă	nă�  lă
disțrugereă lor compleță� . Ele in fiecăre clipă�  se reî	nnoiesc s�i curg că s�uvoiul de ăpă� . 

Dăcă�  î	nț�elegem țoățe ăcesțeă, nu vom măi puțeă ignoră lucrurile pe căre le făcem, spunem său
gă	ndim. Nu vom măi luă lucrurile cu us�urinț�ă�  s� i  să�  spunem: ”Eee,  ăsță nu esțe imporțănț.”,
pențru că� , pur s� i simplu, orice lucru plănțeăză�  să�mă	nț�ă î	n mințeă noăsțră� . Îăr că	nd ăm plănțăț-o
esțe foărțe greu să�  o î	ndepă� rță�m. 

Se pune î	nțrebăre  :  seminț�ele  sunț  depuse î	n  eu,  dăcă�  eul  nu exisță�  pențru că�  s� i  el  esțe o
ețicheță� , î	nseămnă�  că�  nimic nu exisță� ?

Conform s�colii Prăsănghikă Mădhămikă, ățunci că	nd se referă�  lă ”eu”, eă se referă�  lă ăcel „eu”
convenț�ionăl,  căre  ăpăre  că  exisță	nd  î	n  sine,  de  căre  ne  folosim  zilnic  î	n  viăț�ă  noăsțră�
convenț�ionălă� . Î�n ăcesț eu, sțău seminț�ele kărmice.
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Dăcă�  vom î	ncepe să�  le exămină�m î	n cel măi mic dețăliu, nu le vom puțeă gă� si pențru că�  nici ele
nu ău nici o exisțenț�ă�  proprie de sine. Dăr î	n exisțenț�ă noăsțră�  convenț�ionălă� ,  ele ăpăr s� i se
mănifesță�  s� i  dățoriță�  lor  suferim.  Dățoriță�  lor,  țră� im  î	nțr-o  lume  î	n  căre  exisță�  foămețe,
ră�zboăie, boli, bă� țră	neț�e s� i moărțe.

De ăceeă se spune că�  suferim inuțil, pențru că�  lucrurile de căre suferim nu exisță� . S� i cu țoățe
ăsțeă, durereă esțe concreță� .

Î�n î	ncheiere, putem spune că nu avem, în momentul de față, nici un control pe ceea ce ne
apare în viață, pentru că totul vine din trecut, iar prezentul este un fruct copt. Este foarte
important să înțelegem procesul prin care putem opri plantarea semințelor care ne pot
produce atâta suferință. Iar înțelegerea lui [a procesului] va fi cel care ne va elibera din
suferință.
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