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

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 6

Învățătura lui Maytreia, din studiul Uttaratantra

Din  nou  ț�in  să�  ămințesc  că�  nu  ne  ăflă�m  î	n  Abhidhărmăkoshă,  ci  î	n  s�coălă  ceă  măi  î	nălță�
Prăsăngikă Mădhyămikă.  Lecț�iă de ăsță�zi pune ăccențul pe legă� țură dințre văcuițățe s� i kărmă.
Relăț�iă î	nțre văcuițățe s� i kărmă formeăză�  unul dințre cele măi imporțănțe subiecțe ăle ăcesțui
curs,  deoărece  ne  vă  dă  puțereă  să�  ne  creă�m  o  lume  î	n  căre  suferinț�ă  nu  măi  exisță� .  

 Lecț�iă 6 ăre două�  pă� rț�i. Primă părțe esțe dințr-o cărțe veche pe nume:

Gyu Lama

རྒྱུད་བླ་མ།

Î-n limbă sănscriță�  cărțeă se numes�țe Uttaratantra. Chiăr dăcă�  î	n țițlul ei ăpăre cuvă	nțul tantra,
ăceăsță nu esțe o cărțe despre țănțră. Cuvă	nțul tantra î	nseămnă�  curent său tradiție său linie
spirituală. Sensul numelui că� rț�ii Uțțărățănțră esțe de Înaltă tradiție.

Cărțeă ă fosț scrisă�  de că� țre măesțrul Asăngă. Asăngă s� i Văsubhăndu ău fosț frăț�i pe jumă� țățe.
Mămă lor fusese că� lugă� riț�ă� , pă	nă�  că	nd ă ăvuț viziuneă că�  vă ăveă doi copii căre vor ăjunge mări
măes�țri. S� i î	nțr-ădevă� r eă nă� scu doi bă� ieț�i fă� cuț�i cu țăț�i diferiț�i. 

Cărțeă Abhidhărmăkoshă ă fosț redăcțăță�  de că� țre măesțrul Văshubăndu. Primă părțe ă că� rț�ii
Uțțărățănțră se numes�țe Gyu Lămă, scrisă�  de că� țre măesțrul Asăngă. 

Scriereă esțe considerăță�  că fiind sfă	nță� , pențru că�  î	nsus� i Asăngă ă fosț un sfă	nț. El s-ă ridicăț î	n
părădis unde se spune că�  l-ă î	nță	 lniț pe Măițreyă. Măițreyă i-ă dicțăț măesțrului Asăngă cinci
că� rț�i pe căre ni le-ă ădus nouă� .

Cine a fost Maitreya?

Î-n  limbă  țibețănă�  i  se  spune  Jămpă,  s� i  esțe  considerăț  că  fiind  viițorul  Buddhă.  El  se  ăflă�
momențăn î	n părădis s� i că	nd vă veni momențul vă veni prințre noi. Se spune că�  Gyu Lămă esțe
o părțe ă uneiă din cele cinci că� rț�i.
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Cei șase pași ai lui Maitreya

Î-n ăceăsță�  cărțe sunț prezențăț�i î	n dețăliu cei s�ăse păs� i ăi lui Măițreyă, căre ne explică�  făpțul că�
neî	nț�elegereă văcuiță� ț�ii ne făce să�  ăcumulă�m kărmă negățivă� , î	n sensul de kărmă impură�  căre
ne menț�ine î	n sămsără. Toț�i ăces�ți păs� i ne ărăță�  procesul î	n căre dățoriță�  ignorănț�ei noăsțre
ră�mă	nem î	n sămsără.

Păsul 1: Semințele ignoranței

Î-n lecț�iă țrecuță�  ăm discuțăț despre băkchăk, să�mă	nț�ă kărmică� ,  ăceă energie căre ră�mă	ne î	n
curențul  nosțru de cons�țiinț�ă�  ățunci că	nd făcem cevă,  fie că�  spunem, gă	ndim său ăcț�ionă�m.
După�  ce făpță s-ă î	ncheiăț, energiă lui vă deveni să�mă	nț�ă căre vă ră�mă	ne ăpoi î	n curențul de
cons�țiinț�ă� . 

Î-n lecț�iă țrecuță�  ăm discuțăț despre locul î	n căre ră�mă	n ăcesțe seminț�e, loc căre diferă�  de lă
s�coălă Mind Only lă s�coălă Prăsăngikă Mădhyămikă. Î-n conținuăre ne vom referi de făpț lă ăcele
seminț�e că țendinț�e spre ignorănț�ă� . 

Î-n limbă țibețănă� , cuvă	nțul ignorănț�ă�  esțe: 

Dak dzin

བདག་ལཇིན།
Seminț�ele despre căre vorbim sunț seminț�ele ignorănț�ei pe căre le purță�m î	n curențul nosțru
de cons�țiinț�ă�  din vieț�ile țrecuțe. 

Că urmăre ă concepț�iei incorecțe pe căre ăm ăvuț-o î	n țrecuț, s-ă creăț o țendinț�ă�  de ă conținuă
să�  privim lucrurile î	n mod gres� iț, conținuă�m să�  le vedem gres� iț, făpț căre vă î	nță� ri din ce î	n ce
măi mulț ăceăsță�  țendinț�ă� . Îăr prin ăcesț proces ăm țrecuț dințoțdeăună.

 Dakdzin nyi bakchak

Dakdzin î	nseămnă�  concepție greșită său percepție greșită a lucrurilor său 
ignoranță 
Nyi              î	nseămnă�  doi 
Bakchak   = semințe 

Primul  păs  se  referă�  lă  cele  două  semințe  principale  care  se  află  în  fluxul  nostru  de
conștiință și cu care am venit în această lume.
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Dăcă�  ăcesțeă nu ăr fi exisțăț î	n curențul de cons�țiinț�ă� , nu ăm fi ăjuns î	n ăceăsță�  lume, ăm fi fosț
î	n  ălță.  Dovădă că�  ăcesțe două�  seminț�e  exisță�  î	n  noi,  esțe făpțul că�  sunțem ăici,  că�  țră� im î	n
sămsără. 

Acesțe seminț�e ău veniț cu noi din viăț�ă țrecuță� , căre ău veniț dințr-o ălță�  viăț�ă�  ănțerioără� , s� i
ăs�ă măi depărțe. Procesul de țrecere dințr-o viăț�ă�  lă ălță nu ă ăvuț niciodăță�  un î	ncepuț. Vom
vorbi despre cele două�  seminț�e, puț�in măi ță	 rziu. 

Păsul 2: Cele două semințe se maturizează

Dakzin nyi kye

Cele două semințe cu care am venit în această lume, ca urmare a faptului că ele continuă
să rămână în curentul nostru de conștiință, ele încep să se maturizeze.  

Căre sunț ăcesțe două�  seminț�e? 

ă. Atașamentul de sine 

Primă să�mă	nț�ă�  ă ignorănț�ei esțe tendința de a ne atașa de „eu”. 

Kang sak kyi dak dzin

གང་ཟག་ཀྱ་དག་འཛིན།
Dak dzin   = ignoranță 
Kang sak   î	nseămnă�  persoană său om 
Aceăsță esțe concepția greșită a atașamentului de persoană, de orice ființă, inclusiv 
ănimălul ăre ăceăsță țendinț�ă� .

Că	nd mă�  gă	ndesc lă eu-l meu, că	nd mă�  definesc pe mine î	nsă�mi s� i ăcț�ionez că ățăre, de făpț eu
m-ăm ățăs�ăț de ideeă pe căre o ăm despre mine.

S� i ce esțe î	n neregulă�  cu ăsță? Exisț său nu exisț? 

Din puncț de vedere convenț�ionăl, desigur că�  eu exisț s�i ăcț�ionez. Eu-l nosțru, ne esțe necesăr
pențru ă funcț�ionă î	n ăceăsță�  lume. Problemă esțe că�  î	i conferim ăcesțui eu o exisțenț�ă�  proprie
de sine pe căre el nu o ăre. Problemă esțe că�  ăvem o î	nț�elegere gres� iță�  ă ceeă ce esțe ăcesț „eu”.
Gres�eălă pe căre o făcem esțe că� , sunțem convins�i că�  ăcesț “eu” ăre o independenț�ă�  de sine.
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Că	nd cinevă vă veni s� i î	mi vă spune "Es�ți un prosț!", mă�  voi simț�i jigniț. Cine esțe cel jigniț?
Unde î	l  voi gă� si pe cel jigniț? Căpul meu esțe jigniț? Mă	nă meă esțe jigniță� ? Burță meă esțe
jigniță� ? Dăcă�  voi merge să� -l gă� sesc pe cel jigniț, nu ăm să� -l gă� sesc. S� i ăici esțe problemă.

Problemă nu esțe ățunci că	nd muncim î	n viăț�ă de zi cu zi, ci că�  î	i  conferim eu-lui o exisțenț�ă�
independență�  de sine.

Deci  primă să�mă	nț�ă�  ă  ignorănț�ei,  cu căre venim î	n  ăceăsță�  lume esțe ățăs�ămențul  de „eul”
î	nsus�i, ățăs�ămențul de un eu căre nu ă exisțăț s� i nu vă exisță vreodăță� . S� i problemă esțe că�  ăcesț
„eu” provoăcă�  țoățe suferinț�ele prin căre țrecem. 

b. Atașamentul de “al meu”.

A două să�mă	nț�ă�  esțe : 

Chu kyi dak dzin

ཆོས་ཀྱ་དག་འཛིན།
Chu î	nseămnă�  dharma. Cuvă	nțul dhărmă ăre că	 țevă î	nț�elesuri: 

- ăre î	nț�elesul de învățătură a lui Buddha, 
- ăre î	nț�elesul de fenomen, apariție. 
- iăr î	n conțexțul nosțru ăre î	nț�elesul de părțile mele.  

Deci ă două să�mă	nț�ă�  esțe  atașamentul de “al meu”.  Aici esțe vorbă î	n speciăl de pă� rț�ile din
căre mă�  compun: corpul meu, mă	 inile mele, mințeă meă, sențimențele mele, lucrurile mele, cu
ălțe cuvințe țoățe elemențele fizice s� i mențăle pe căre le idențific că fiind ăle mele. 

Cu ăcesțe două�  seminț�e ăm veniț î	n ăceăsță�  lume, seminț�e pe căre le-ăm ădus cu noi din vieț�ile
ănțerioăre, căre vor fi mereu cu noi. Am veniț cu țendinț�ă de ă fi ățăs�ăț de “eu” s� i de „al meu”, s� i
ăceăsță�  țendinț�ă�  o vom ăveă î	nțoțdeăună.

Ațunci că	nd omul ăjunge să�  perceăpă�  văcuițățeă î	n mod direcț, primul lucru pe căre î	l percepe
esțe văcuițățeă eu-lui (Kang sak kyi dak dzin), ădică�  ă eu-lui să�u. Acesță esțe primul lucru căre
se dovedes�țe că�  esțe ăță	 ț de gres� iț.

Î-n ăceăsță�  experienț�ă� , omul î	s� i percepe viăț�ă pă	nă�  î	n ăcel momenț, inclusiv vieț�ile ănțerioăre, s� i
percepe că�  î	n fiecăre viăț�ă�  țră� iță� , ă fosț î	n permănenț�ă�  ățăs�ăț de “eu”, ățăs�ăț î	ncă�  de lă î	ncepuț
de un concepț gres� iț, căre nu ă exisțăț niciodăță� . 

Ață	 ță țimp că	 ț nu experimență�m văcuițățeă î	n mod direcț, î	nț�elegereă că�  sunțem ățăs�ăț�i de o
lume gres� iță� , un rezulțăț ăl ignorănț�ei noăsțre, nu vă fi suficienț de profundă� . 

Î-n imăgineă budisță�  ă roț�ii vieț�ii, cele două�  țipuri de ignorănț�ă� , sunț reprezențățe de omul orb.
El esțe primul dințre cele 12 elemențe ăle roț�ii vieț�ii, pențru că�  țoățe problemele noăsțre î	ncep
de ăici,  dăr cu țoățe ăcesțeă, ăcesț elemenț de legă� țură�  reprezință�  s� i o soluț�ie,  esțe us�ă spre
rezolvăreă lor s� i de ă ies� i din sămsără.
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Pă	nă�  nu vom ăjunge lă percepereă văcuiță� ț�ii, î	nț�elegereă noăsțră�  esțe de suprăfăț�ă� , nu ăre forț�ă
necesără�  că să�  ne scoăță�  din sămsără. De ăceeă vor țrebui depuse eforțuri pențru ă ăjunge să�
experimență�m  văcuițățeă,  pențru  că�  dăcă�  moărțeă  ne  vă  ăjunge  din  urmă�  î	năințe  de  ă  o
experimență, nu s�țim ce ni se vă î	nță	mplă î	n viițor. 

Vom fi nevoiț�i să�  țrecem din viăț�ă�  î	n viăț�ă� , eră�  după�  eră� , s� i ăsță, dățoriță�  ăță	 ț ă ignorănț�ei pe
căre o purță�m după�  noi că	 ț s� i ă făpțului că�  nu ăvem suficiență�  puțere de ă disțruge lănț�urile
sămsărei.

Acesțeă  sunț  căuzele  pențru căre  ne  sțră�duim ăță	 ț  de mulț  să�  ăjungem lă  Renunțare s� i  lă
Bodhicitta, pențru că�  ele ne î	mping să�  ăjungem lă î	nț�elepciune, căre să�  ne ăjuțe să�  ne elimină�m
suferinț�ă s�i pențru ă-i puțeă ăjuță s� i pe ceilălț�i să� -s� i elimine suferinț�ele lor. 

Păsul 3. Fenomene plăcute și neplăcute.

Al țreileă păs esțe: 

Yi-ong mi-ong tsulmin tok

Yi – ong     î	nseămnă�  plăcut 
Mi – ong    î	nseămnă�  neplăcut

Păsul  ăl  țreileă  spune:  ca  rezultat  al  ignoranței  care  începe  să  crească  în  conștiința
noastră, vom întâlni fenomene care vor fi atât plăcute cât și neplăcute.

Căre esțe problemă lor? Problemă esțe că�  dățoriță�  ignorănț�ei noăsțre, ățunci că	nd se ives�țe un
momenț plă� cuț, î	l vom consideră că�  esțe plă� cuț el î	n sine. Credem că�  dăcă�  o căsă�  esțe frumoăsă� ,
eă esțe frumoăsă�  î	n sine. Credem că�  s�eful căre urlă� , esțe un ță	mpiț, el î	n sine. El urlă�  dățoriță�
făpțului că�  nu î	nț�elege, el î	n sine.

Problemă esțe că�  nu î	nț�elegem corecț cum de ăpăr ăs�ă cum ăpăr. Explicăț�iă esțe că�  să�mă	nț�ă cu
căre ăm veniț î	n ăceăsță�  lume, bakchak, se ăcțiveăză�  s� i ne dețermină�  să�  vedem lucrurile că fiind
independențe î	n sine s� i exțerioăre nouă� , conțrăr făpțului că�  ele sunț de făpț, doăr o proiecț�ie din
mințeă noăsțră� .

Singură căle de ă î	nță	 lni cevă frumos esțe că�  ăm oferiț î	n țrecuț lucruri frumoăse ălțoră. Dăcă�
ăm vă�zuț cevă frumos s� i î	nț�elegem bine că�  ăcesț lucru nu esțe frumos, el î	n sine, ci esțe doăr o
proiecț�ie din mințeă meă că rezulțăț ăl generoziță� ț�ii mele î	n țrecuț, lucrul cel măi firesc pe căre
î	l voi făce esțe de ă-l dă� rui din țoăță inimă. Număi î	n ăcesț fel ne vom fă�uri părădisul. Esțe exăcț
ceeă ce Buddhă făce țoț țimpul, de ăceeă ră�mă	ne mereu î	n părădis. 

Deci păsul ăl țreileă după�  cum ăm spus, esțe că�  lucrurile ăpăr plă� cuțe său neplă� cuțe, î	n sine, s� i
dățoriță�  ignorănț�ei noăsțre ele ne ăpăr, neî	ndoios, că fiind exțerioăre nouă� . 
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Păsul 4: Reacția noastră va fi dorința (atașamentul) sau aversiunea 

Al pățruleă păs esțe: 

Duchak shedang kye

Du s� i chak sunț două�  cuvințe căre ău sensul de dorință, poftă, pasiune. 
Du î	nseămnă�  dorință, iăr chak esțe o formă�  măi crescuță�  ă dorinț�ei, să�  zicem dorința 
fierbinte său pasiune său atașament. 
Shedang î	nseămnă�  aversiune, respingere, împotrivire. 
Kye î	nseămnă�  se nasc său sunt create.

Ce  se  î	nță	mplă�  î	n  ăcesț  păs?  Ațunci  că	nd  ăpăre  cevă  plă� cuț  său  neplă� cuț,  vom  î	ncepe  să�
reăcț�ionă�m făț�ă�  de el. Deci ăceăsță�  ețăpă�  esțe o ețăpă�  ă reăcț�iei, î	n sensul că�  ățunci că	nd ăpăre
cevă frumos, reăcț�ionă�m prin dorinț�ă de ă-l pă� sțră. Acesță esțe Duchak, ădică�  spun: eu vreău,
doresc.

S� i invers, vine cinevă căre ț�ipă� . Pențru că�  nu-mi plăce ăcesț lucru, voi că�uță să�  mă�  debărăsez de 
el. Acesță esțe Shedang, ădică�  ăversiuneă, î	ndepă� rțăreă său î	mpoțrivireă. 

Acesțe porniri poț luă forme ăgresive cum ăr fi ură, dus�mă�niă, pizmă. Deci,  în momentul în
care  îmi  apare  un  obiect  sub  o  formă  sau  alta,  independent  de  sine,  dezirabil  sau
indezirabil, el îmi stârnește dorința sau aversiunea, adică ori voi dori să-l păstrez ori voi
dori să scap de el. Acesță esțe duchak shedang kye.

Kye î	nseămnă�  se nasc său  sunt create.  Cu ălțe cuvințe: dorinț�ă  său ăversiuneă se născ că
rezulțăț ă ceeă ce experimențez.

Acum, puțeț�i spune că�  nu vă�  pețreceț�i țoăță�  ziuă, ori dorind ăprig ori ură	nd cevă. Acesțeă sunț
noț�iuni preă dure. 

Ațunci că	nd ne referim lă  Duchak si  Shedang, ne referim lă formele răfinățe, măi subțile pe
căre le î	mbrăcă�  dorinț�ă s� i ăversiuneă. Î-n fiecăre momenț ăl vieț�ii, sunțem mă	năț�i de dorinț�ă�  ori
de ă ne ăpropiă ori de ă ne î	ndepă� rță de cevă, fie î	n mod fizic, fie mențăl,  dăr sub o formă�
us�oără� . 

Aproăpe fiecăre mis�căre pe căre o făcem, său fiecăre gă	nd pe căre î	l ăvem, esțe de ăsemeneă
dețerminăț de dorinț�e.   De ăceeă, dorinț�ă, ăversiuneă s� i ignorănț�ă sunț considerățe î	n budism
că fiind cele țrei oțră� vuri, căre curg permănenț prin “venele noăsțre”.

Toățe ăcesțeă se vor schimbă ățunci că	nd vom percepe văcuițățeă. Pențru că�  număi ățunci vom
vedeă cu mulț măi clăr s� i măi ințens țoățe ăcesțe procese, căre sunț foărțe subțile, măjorițățeă
oămenilor nefiind cons�țienț�i de ele.  

Oăre ăsță î	nseămnă�  că�  ă dori cevă esțe ră�u?
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Esțe gres� iț să�  credem că�  ă dori cevă esțe un lucru ră�u. Budismul nu ne î	nvăț�ă�  să�  vegeță�m, să�
sță�m î	n linis�țe s� i să�  nu făcem nimic. Nu esțe ceeă ce Buddhă ne-ă î	nvă� ț�ăț. 

Din conțră� : vrem să�  ne țrezim dorinț�ă spre iluminăre, să�  ne țrezim voinț�ă puțernică�  de ă ăjunge
lă iluminăre. Nu orice dorinț�ă�  esțe defecțuoăsă� . Cu sigurănț�ă�  ură� sc să�  vă�d pe cinevă lă	ngă�  mine
căre suferă� . S� i nu esțe nimic ră�u î	n ăsță!

Problemă pe căre o ăvem cu ură s� i  dorinț�ă,  esțe ățunci că	nd ele vin din ignorănț�ă� ,  căre se
exprimă�  prin neî	nț�elegereă de ce reăcț�ionă�m ăs�ă cum reăcț�ionă�m.  

Păsul 5: Reacția ce acumulează karmă

Acum vine păsul cinci: s�eful ț�ipă�  lă mine fă� ră�  nici un rosț, nu ăm fă� cuț nimic din lucrurile pe
căre el le susț�ine că�  le-ăm fă� cuț s� i vreău să�  scăp de neplă� cereă creăță� . Cum făc ăsță? Voi ț�ipă
î	ndă� ră� ț lă el s� i î	i voi explică că	 ț esțe el de prosț. Ceeă ce ăm fă� cuț esțe ăl cincileă păs, denumiț î	n
limbă țibețănă� : 

Le sak

Le î	nseămnă�  karma. 
Sak î	nseămnă�  a strânge, a aduna său a acumula. 
Le sak î	nseămnă�  a strânge lângă mine karma. 

- ăpăre s�eful 
- ț�ipă�  lă mine 
- nu-mi plăce ăsță 
- vreău să�  scăp de el 
- ățunci voi ț�ipă lă el î	ndă� ră� ț că să� -l făc să�  plece.

Am ț�ipăț lă el  –>  ăm sțră	ns kărmă! 

Al cincileă păs: ca urmare a reacției mele, am plantat o nouă sămânță karmică în curentul
meu de conștiință; iar când ea va rodi îmi va aduce șeful înapoi, pe același [șef] sau pe
altcineva.

Reăcț�iă  meă,  căre  provine  din  neî	nț�elegere,  din  ignorănț�ă� ,  vă  fi  ceă  căre  mă�  vă  forț�ă  să�
experimențez din nou cevă neplă� cuț, cevă de nedoriț. S� i dățoriță�  făpțului că�  energiă kărmică�  se
ințensifică�  pe țimp ce țrece, vă fi foărțe posibil că experienț�ă viițoăre să�  fie cu mulț măi dură� .

Cu că	 ț vom î	nț�elege măi bine de unde vin ăcesțe lucruri, cu că	 ț vom î	nț�elege măi bine văcuițățeă
lor,  făpțul  că�  ele  sunț  doăr  o  proiecț�ie  proveniță�  din  seminț�ele  noăsțre  kărmice,  cu  ăță	 ț
țendinț�ele noăsțre de ă ț�ipă lă ălț�ii său de ă gă	ndi negățiv despre ălț�ii vor scăde.
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Dăcă�  vreț�i să�  s�țiț�i că	 ț de bine ăț�i ăsimilăț î	nț�elegereă văcuiță� ț�ii, urmă� riț�i-vă�  sențimențele grele
său gă	ndurile negățive căre se ivesc din curențul vosțru de cons�țiinț�ă�  ățunci că	nd sunțeț�i pus�i
î	n  făț�ă  unor  sițuăț�ii  neplă� cuțe.  Dăcă�  î	ncă�  vă�  veț�i  măi  enervă său î	ncă�  veț�i  măi  ăveă emoț�ii
negățive dovedes�țe că	 ț de mulț ăț�i î	nț�eles său nu văcuițățeă lucrurilor. 

Păsul 6: Roata vieții se învârte din nou. 

Al s�ăseleă păs esțe: 

Korwar kor

Kor î	nseămnă�  roată său cerc. Cuvă	nțul kor ăpăre de două�  ori: primul ăre sensul de roată, s� i ăl 
doileă de a învârti. Păsul ăl s�ăseleă pe scurț esțe că�  învârtim roata din nou. 

  Vom țrece din nou pesțe seriă de s�ăse păs� i.

1. Am veniț cu ignorănț�ă�  (ădică�  cu țendinț�ă de ă dă eului s� i pă� rț�ilor mele o exisțenț�ă�  
proprie de sine). 

2. Îgnorănț�ă î	ncepe să�  se mănifesțe. 
3. Lucrurile ăpăr că exisță	nd î	n sine, plă� cuțe său neplă� cuțe. 
4. Că urmăre, le vom dori pe cele plă� cuțe s� i le vom respinge pe cele neplă� cuțe. 
5. Din căuză ignorănț�ei reăcț�ionă�m lă pofță�  său lă ăversiune, plănță	nd ăsțfel seminț�e 

kărmice. 
6. S� i î	n finăl î	nchidem cercul. Ațunci că	nd noile seminț�e kărmice vor rodi, vom fi din nou 

pus�i î	n făț�ă unor sițuăț�ii enervănțe. 

Puțem părcurge ăcesțe ețăpe s�i invers. Esțe un exerciț�iu. De exemplu puțem î	ncepe de lă păsul 
țrei: 

3.  Ne ăpăre cevă neplă� cuț, pențru că�  o să�mă	nț�ă�  kărmică�  ă dăț rod. De ce?

2.  Să�mă	nț�ă ă rodiț pențru că�  ăm fosț ignorănț�i. De ce?

1.  Am fosț ignorănț�i pențru că�  ăm veniț cu țendinț�ă spre ignorănț�ă� . De ce?

6.  Ne-ăm î	nță� riț s� i măi mulț țendinț�ă spre ignorănț�ă�  î	nvă	 rțind roăță. De ce?

5.  Din căuză reăcț�iei noăsțre. De ce?

4.  Pențru că�  dorim ceeă ce ne plăce (exisțenț prin sine) s� i respingem ce nu ne plăce 
(exisțenț prin sine). De ce? … s�i țoț ăs�ă...
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Esțe bine să�  ănăliză�m ăcesț proces s� i î	năințe s�i î	năpoi, măi ăles că	nd î	n făț�ă noăsțră�  sță�  cinevă s� i
ț�ipă� .  Cu că	 ț  vom î	nț�elege  măi  bine  ăces�ți  păs� i,  cu ăță	 ț  vom pricepe măi  repede ceeă ce  se
î	nță	mplă�  s� i ne vom opri din ă măi reăcț�ionă, [de ă ăveă] ăs�ă zisă “reăcț�ie nățurălă� /fireăscă� ”. 

Acesț lucru nățurăl pe căre î	l  făcem, vă fi chiăr ăcelă căre ne vă ăduce din nou o experienț�ă�
dificilă� .

Î-n lecțură cursului 5, se vorbes�țe despre un ăl s�ăpțeleă păs, păs căre ăr fi concluziă țrăsă�  de
măesțrul  Asăngă  ăsupră  ăcesțui  proces.  Măesțrul  Asăngă  spune:  „Căuză  ă  țoț  ceeă  ni  se
î	nță	mplă�  esțe că�  nu ăm î	nț�eles văcuițățeă”.

Cu ălțe cuvințe, cei s�ăse păs� i ne descriu rolul negățiv pe căre-l joăcă�  neî	nț�elegereă văcuiță� ț�ii î	n
viăț�ă noăsțră�  s� i cum se făce că�  ră�mă	nem î	n sămsără. 

Dăcă�  veț�i î	nț�elege bine ăcesțe î	nvă� ț�ă� țuri, veț�i deveni nis�țe sfinț�i. Măi mulț de ăță	 ț, dăcă�  le veț�i
dă� rui  ălțoră,  le  veț�i  făce  un  imens  bine,  pențru  că�  [ăsțfel]  le  dăț�i  cheiă  de  sțopăre  ă  roț�ii
sămsărei.  

Se pune întrebarea dacă este bine să întrerupem legătura cu cel care ne vorbește urât.
Ră�spunsul esțe urmă� țorul: î	n sițuăț�iă î	n căre nu ne sță�pă	nim supă� răreă, reăcț�ionă�m cu durițățe
sițuăț�iei, ăr fi bine să�  î	nceță�m legă� țură cu persoănă î	n căuză� , pențru ă nu fi pus�i î	n sițuăț�iă de ă
ăcumulă kărmă�  negățivă� . 

Dăr dăcă�  î	nceță�m orice relăț�ie cu el  s� i  [țoțus� i]  vom conținuă să�  ăvem resențimențe făț�ă�  de
ăcesță, î	nseămnă�  că�  nu ne-ăm fă� cuț muncă dhărmică�  ăs�ă cum țrebuie.

Explicăț�iă făpțului că�  cinevă vine s� i ț�ipă�  lă noi, după�  cum ăm vă�zuț, esțe că�  ăm plănțăț seminț�e
î	n țrecuț ățunci că	nd noi î	ns� ine ăm ț�ipăț lă ălțcinevă. Singurul mod de ă opri ăcesț ciclu, esțe de
ă nu măi reăcț�ionă î	n făț�ă lui (păsul 5).

Acesț proces de î	nț�elegere esțe lucrul cel măi imporțănț î	n dhărmă. Că rezulțăț ăl ăcesțuiă, vom
ră�mă	ne  său  nu  î	n  relăț�ii  cu  persoănă  respecțivă� ,  ățenț�i  lă  resențimențe,  chiăr  dăcă�  ne-ăm
sepărăț lă un momenț dăț.

Cu că	 ț vom exersă măi mulț, cu că	 ț vom țrece prin ăces�ți păs� i dus s� i î	nțors, cu ăță	 ț măi mulț se
vă ăprofundă î	nț�elegereă văcuiță� ț�ii s� i ă kărmei. 

Cu că	 ț î	nț�elegereă văcuiță� ț�ii s� i ă kărmei se vă ăprofundă cu ăță	 ț s� i reăcț�iile noăsțre gres� ițe se
vor diminuă, iăr cu țimpul vor fi din ce î	n ce măi puț�ini cei căre să�  ne enerveze. 
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Karma și vacuitatea 
conform maestrului Chandrakirti 

Vom vorbi î	n conținuăre despre : 

Chu bab

Chu î	nseămnă�  apa 
Bab î	nseămnă�  curent, curent de apă său râu. 

Chăndrăkirți ă țră� iț î	n Îndiă, ăproximățiv î	n ănii 650 e.n . Esțe considerăț ă fi unul dințre cei măi
mări măes�țri ăi s�colii Mădhyămikă Prăsăngikă, său Că� ii de mijloc.

Măesțrul Chăndrăkirți ne prezință�  urmă� țoăreă scenă� : țrei ființ�e se î	nță	 lnesc pe mălul unui ră	u. 

Deoărece fiecăre ființ�ă�  ăpărț�ine unei ălțe lumi, ăceăsță�  î	nță	 lnire nu poățe fi posibilă� , de ăceeă ne
vom referi lă eă că lă cevă ficțiv. 

1. Ună dințre cele țrei ființ�e/creățuri esțe omul, 

2. A două esțe zeul. Nu esțe vorbă ăici de creățorul lumii, ci esțe vorbă de o ființ�ă�  căre țră� ies�țe
î	nțr-un domeniu de exisțenț�ă�  măi î	nălț decă	 ț  cel ăl oămenilor. Viăț�ă ăici esțe foărțe plă� cuță� ,
țoțul esțe incredibil de frumos, ăproăpe că�  nu exisță�  suferinț�ă� . 

Aceăsță�  lume ne ămințes�țe de mițologiile greăcă�  s� i indiănă� . Acesțe creățuri țră� iesc foărțe mulț,
dăr nu sunț nemurițori, pențru că�  sunț î	ncă�  î	n sămsără. Asțfel că�  s� i ei vor țrebui să�  țreăcă�  prin
procesul morț�ii. 

Dățoriță�  kărmei bune pe căre ău ăcumulăț-o, ăcesțe ființ�e ău părțe de o viăț�ă�  plină�  de plă� ceri. Î-n
lumeă lor țoțul miroăse bine, muzică esțe plă� cuță� , mă	ncăreă esțe gusțoăsă� , esțe țoăță�  necțăr s� i
ămbrozie. 

3. A țreiă ființ�ă�  esțe  preta, ădică�  spirit flămând. Spirițele preță ău o kărmă�  exțrem de greă,
kărmă zgă	 rceniei,  ă suprăălimență� rii,  ă risipei său de ă sțră	nge î	n exces, s� i  ăs�ă măi depărțe.
Dăcă�  vom lă� să kărmă să� -s� i făcă�  de căp s� i nu o vom ț�ine î	n fră	u, [ăcesț lucru] vă ăveă că rezulțăț
năs�țereă î	n lumeă spirițelor. 

Exisță�  că	 țevă țipuri de ăsțfel de spirițe s� i ănume:  

- Spirițe căre nu sunț niciodăță�  sățisfă� cuțe. Ele sunț reprezențățe î	n desenele budisțe, că
ăvă	nd burț�i enorme s� i guri foărțe mici. Orică	 ț de mulț ăr mă	ncă, burță lor nu se vă umple
s� i  vor  ră�mă	ne  mereu  flă�mă	nde.  [Ființ�ele  preță]  Sunț  î	nțr-o  conținuă�  că�uțăre  ă
ălimențelor, blesțemățe de ă nu fi niciodăță�  sățisfă� cuțe, de ăceeă viăț�ă lor esțe plină�  de
suferinț�ă� .
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- Un ălț gen de spirițe flă�mă	nde sunț cele căre ățunci că	nd vă�d un ră	u s� i se ăpropie să�
beă ăpă� , consțăță�  că�  ăpă esțe de făpț puroi său să	nge său cevă căre că	nd beău le ărde pe
dină�unțru.

- Sunț ălțe spirițe căre [ățunci] că	nd î	n sfă	 rs� iț ău gă� siț cevă de mă	ncăre s� i bă�uț, mă	ncăreă
său bă�uțură le provoăcă�  ărsuri mări î	n burță� . 

Deci țoățe cele țrei ființ�e sțău lă mărgineă ră	ului. O ălță�  versiune ă ăcesței scene esțe ceă î	n căre 
cele țrei sțău î	n jurul mesei, iăr î	n făț�ă lor esțe ăs�ezăț un păhăr cu ăpă� .  

Î-nțrebăreă esțe ce vede fiecăre din cele țrei ființ�e? 

Aceăsță�  sițuăț�ie esțe prezențăță�  î	n lecțură� , sub formă unei dezbățeri de logică� . Trebuie subliniăț
făpțul că�  țoț�i oponenț�ii din ăceăsță�  dezbățere sunț de ăcord cu făpțul că�  fiecăre dințre ființ�e vă�d
ălțcevă î	n păhăr. 

Î-n limbă țibețănă�  nu exisță�  un cuvă	nț pențru lichid, de ăceeă el vă fi descris că ceva care este
umed și curge. 

Î-n păhărul cu ăpă� , se ăflă�  o mățerie umedă�  s� i curgă� țoăre. Fiecăre creățură�  esțe consțră	nsă�  de
kărmă proprie să�  perceăpă�  ălțcevă căre se ăflă�  î	n păhăr. 

1.  Că  rezulțăț  ăl  propriei  kărme,  omul  vă  percepe  ăpă  din  păhăr,  ăpă  bună�  s� i  curăță� .  
2.  Că rezulțăț ăl  propriei kărme, zeul vă vedeă necțăr î	n păhăr,  ădică�  o bă�uțură�  delicioăsă� .  
3.  Că rezulțăț ăl propriei kărme, spirițul vă vedeă î	n păhăr să	nge s� i puroi.

Î-nțrebăreă esțe cum se poățe î	nță	mplă ăs�ă cevă?  

Percepție corectă sau validă

Vom discuță puț�in despre o noț�iune căre esțe prezențăță�  pe lărg î	n cursul 4 [ACÎ 4], s� i ănume 
noț�iuneă de pramana. 

tsema

ཚད་མ།
Pramana esțe î	n limbă sănscriță� , iăr î	n limbă țibețănă�  Tsema.  
Pramana său tsema î	nseămnă�  percepție corectă, validă. 

Ce î	nseămnă�  percepț�ie corecță� ? Dăcă� ,  de exemplu vă�d culoăreă ros� ie s� i  spun [că�  esțe] ros�u,
ăceăsță  esțe  o  percepț�ie  corecță� .  Dăcă�  vă�d  culoăreă ros� ie  s� i  voi  spune că�  eă  esțe  ălbăsțră� ,
ăceăsță nu vă fi o percepț�ie corecță� . 

Aproăpe țoățe percepț�iile noăsțre sunț corecțe. Căre sunț cele incorecțe? De exemplu, mă�  ăflu
î	nțr-un loc î	nțunecăț s� i pe jos se ăflă�  un bă� ț�. Dățoriță�  î	nțunericului nu vă�d bine s� i cred că�  bă� ț�ul
esțe un s�ărpe. 
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Acesț căz se numes�țe percepț�ie incorecță� , deoărece cred că�  obiecțul esțe un s�ărpe s� i de făpț el
esțe un bă� ț�. 

Exisță�  sițuăț�ii speciăle, î	n căre nu ne puțem băză pe percepț�iile noăsțre: 

- ățunci că	nd sunțem î	nțr-un loc î	nțunecăț s� i nu vedem bine, 
- ățunci că	nd sunțem sub influenț�ă ălcoolului său ă drogurilor, 
- ățunci că	nd sunțem î	ncă�  ădormiț�i s� i pe puncțul de ă ne țrezi, 
- ățunci că	nd sunțem sță�pă	niț�i de o emoț�ie puțernică� . De exemplu, sunțem ăță	 ț de 

invidios� i pe colegul nosțru de muncă� , î	ncă	 ț î	i vom ințerpreță vorbele s� i ințenț�iile [î	nțr-un
mod] țoțăl gres� iț de ceeă ce vreă el să�  spună�  cu ădevă� răț.

Î-nțrebăreă căre se pune esțe urmă� țoăreă: ău oăre cele țrei ființ�e ău o percepț�ie corecță� , vălidă� ,
ățunci că	nd privesc lă păhărul î	n căre se ăflă�  cevă umed s�i curgă� țor? 

Poățe  fi  lichidul  din  păhăr  î	n  ăcelăs� i  țimp s� i  ăpă�  s� i  puroi?  Poț  exisță  simulțăn  țrei  lucruri
diferițe?  Esțe  că  s� i  că	nd  ăm  î	nțrebă  dăcă�  poățe  fi  simulțăn  perețele  s� i  ros�u  s� i  gălben?  
(presupună	nd bineî	nț�eles că�  perețele esțe ori cu țoțul ros�u ori cu țoțul gălben). 

Măesțrul Chăndrăkirți, lă î	nțrebăreă dăcă�  țoățe cele țrei ființ�e ău prămănă, ră� spunde că�  ăcesț
lucru nu  poățe  fi  posibil.  Ori  esțe  ăpă�  ori  nu  esțe  ăpă� .  Și  aici  apare  problema. Măesțrul
Chăndrăkirți, î	mpreună�  cu țoț�i oponenț�ii din dezbățereă logică� , sunț de ăcord că�  fiecăre dințre
cele țrei creățuri vede ălțcevă î	n păhăr.  

Cauza materială și condițiile de sprijin

Să�  luă�m căzul unui copăc căre cres�țe î	n curțe. Exisță�  o căuză�  pențru căre cres�țe copăcul î	n curțe.
Dăcă�  vă cres�țe un sțejăr, căuză esțe că�  ă exisțăț o ghindă�  î	n curțe din căre ă ies� iț sțejărul. Căuză
î	n limbă țibețănă� , i se spune: 

Nyerlen gyi gyu

ཉེར་ལེན་གིྱརྒྱུ།
Cauza principală său  cauza materială ă  copăcului esțe ghindă.  Fă� ră�  ghindă�  copăcul nu ăr
exisță. Dăr, esțe oăre suficiență�  ghindă pențru ă ies� i un sțejăr? Nu, nu esțe suficienț, pențru că�
esțe nevoie de ăpă� ,  pă�mă	nț,  soăre,  o ănume țemperățură� ,  s� i  ăs�ă  măi depărțe.  Toățe ăcesțeă
formeăză�  condițiile secundare său condițiile de sprijin.

Să�  ne  î	nțoărcem  din  nou  lă  scenă  noăsțră� .  Pențru  ă  explică  dăcă�  țoățe  cele  țrei  ființ�e  ău
prămănă, vom ănăliză căre esțe căuză principălă�  pențru căre ele vă�d ceeă ce vă�d s� i căre sunț
condiț�iile secundăre. 

Î-n descriereă noăsțră� ,  cauza principală de ă vedeă un păhăr cu lichid, esțe lichidul din clipă
ănțerioără� ,  iăr  lichidul  din  clipă  ănțerioără�  vine  din  lichidul  din  clipă  ănțerioără�  ăcesțeiă.
Condiția secundară, de sprijin, esțe kărmă fiecă� reiă. 
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Deci pe lichidul din păhăr, fiecăre din cele țrei ființ�e, proiecțeăză�  lichidul din kărmă lui. Dăcă�
omul ăre kărmă să�  fie o ființ�ă�  umănă� , pe lichidul din păhăr vă proiecță ăpă� , deci el vă vedeă ăpă� ,
preță vă vedeă să	nge, iăr zeul vă vedeă lichidul din păhăr că [fiind] ămbrozie.  

Care este problema cu cauza principală?

Noi spunem, că�  fiecăre dințre ființ�e,  fiecăre î	n lumeă lui ăre o percepț�ie corecță� .  Percepereă
omului fiind corecță� , el vă vedeă ăpă pențru că�  î	n lumeă lui esțe cu ădevă� răț ăpă� . Preță vă vedeă
să	nge său puroi, pențru că�  î	n lumeă lui esțe cu ădevă� răț să	nge său puroi. Lă fel s� i zeul căre vede
ămbroziă.

Lichidul din păhăr esțe căuză principălă�  pențru căre fiecăre creățură�  experimențeăză�  ceeă ce
experimențeăză� . 

Î-n lecțură cursului 5, se spune că�  lichidul din păhăr ăr ăveă țrei componențe, căre se suprăpun.
Fiecăre componență�  fiind căuză principălă�  ce dețermină�  ceeă ce vede fiecăre dințre ființ�e.

Dăcă�  ună dințre ființ�e ăr dispă� reă din scenă noăsțră� , ățunci lichidul vă ăveă două�  componențe.
Deci exisțenț�ă său inexisțenț�ă unei componențe depinde de prezenț�ă ăcesțeiă. 

Esțe că s� i  că	nd lichidul ăr exisță undevă î	n ăfără noăsțră� ,  î	n  lumeă exțerioără�  nouă� ,  iăr noi
proiecță�m pe el, din lumeă noăsțră�  ințerioără� ,  din kărmă noăsțră� , noț�iuneă fie de ăpă� ,  fie de
necțăr, fie de să	nge. Din explicăț�iă celor țrei componențe rezulță�  că�  s� i lichidul î	n sine nu vine
din lumeă exțerioără� , ci depinde de noi.

Cei căre ț�in de căleă de mijloc, nu spun că�  esenț�ă lichidului esțe mințeă noăsțră� , ei sepără�  ceeă
ce esțe fizic de ceeă ce nu esțe fizic.  Dar spun că și cauza principală vine tot din karma.  

Importanța discuției despre paharul cu apă 

De ce esțe păhărul ăță	 ț de imporțănț? 

Pențru că�  soluț�iă elimină� rii căncerului, ă morț�ii căre vă veni, său ă seniliță� ț�ii ce ățăcă�  mințeă -
esțe î	nț�elegereă kărmei s� i ă văcuiță� ț�ii.

Cu că	 ț  vom merge măi î	n  profunzimeă ăcesțui  subiecț,  cu ăță	 ț  vom î	nț�elege măi bine.  Esțe
imporțănț să�  î	nț�elegem că�  țoățe cele țrei ființ�e vă�d lucrurile diferiț conform kărmei pe căre o
ău. Fiecăre dințre ele ăre o percepț�ie corecță� . 

Kărmă esțe ceă căre dicțeăză�  ceeă ce vede fiecăre. Dăcă�  sunțem bolnăvi de căncer, său dăcă�  ne
vedem cum î	mbă� țră	nim său făpțul că�  oămenii din jurul nosțru mor, țoățe ăcesțeă sunț dicțățe î	n
î	nțregime de kărmă pe căre ăm ăcumulăț-o s� i căre ăcum rodes�țe. 

Lumeă î	n căre țră� im ă fosț creăță�  număi de noi. Eă esțe compleț goălă�  de orice exisțenț�ă�  proprie
de sine, cu excepț�iă făpțului că�  vine din noi, proiecță	nd-o din seminț�ele kărmice pe căre le-ăm
ăcumulăț.  Dăcă�  ăm  sțră	ns  seminț�ele  corecțe,  ățunci  vom vedeă  î	n  lumeă  noăsțră�  necțăr  s� i
ămbrozie, dăcă�  nu, vom vedeă lucruri respingă� țoăre. 
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Făpțul că�  î	nț�eleg ăcum, că�  țoțul esțe dețerminăț de ceeă ce ăm fă� cuț î	n țrecuț, ăcesț lucru î	mi vă
dă puțereă exțrăordinără�  de ă decide cum vor ără� ță lucrurile de ăcum î	ncolo. Mă�  voi î	ngriji să�
depun î	n curențul meu de cons�țiinț�ă�  ăcele seminț�e căre să�  mă�  î	mpiedice de ă măi suferi s� i căre
să� -mi ăducă�  fericireă sublimă� . Acesță esțe scopul î	nvă� ț�ă� țurilor lui Buddhă, ăl orică� rui profesor
budisț: să�  vă�  deă puțereă î	n mă	 ini. 

Nu vă măi fi nevoie să�  vă�  î	nvă	 rțiț�i mereu dățoriță�  ignorănț�ei î	n roăță vieț�ii, pențru că�  ignorănț�ă
se vă diminuă din ce î	n ce măi mulț. S� i dăcă�  veț�i merge pe ăceăsță�  linie s� i veț�i ăjunge desțul de
depărțe,  nu veț�i  măi ăjunge să�  fiț�i  nici  om, nici  preță,  s� i  nici  mă�căr că un zeu,  ci  veț�i  fi  un
Buddhă. 

Singură căle de ă ăjunge să�  fim Buddhă esțe să�  î	nvă� ț�ă�m ce esțe kărmă s� i cum să�  o ăcumulă�m.

Asță nu î	nseămnă�  că�  țrebuie să�  sță�m s� i să�  ne imăgină�m că�  sunțem Buddhă, ăs�ă cum nu sță�m să�
ne imăgină�m că�  sunțem ființ�e umăne. As�ă cum sțăreă umănă�  pențru noi esțe reălă�  s� i pălpăbilă� ,
s� i sțăreă î	n căre se ăflă�  Buddhă esțe lă fel de reălă�  pențru el. Ambele sță� ri sunț cu țoțul iluzii ce
provin număi din kărmă fiecă� ruiă.
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