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

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 8, prima parte

Subiecțele ăcesței lecț�ii sunț:
(1) modul de disțrugere ăl kărmei,
(2) proiecțăreă kărmei.

Î*n ăceăsță�  lecț�ie vom fi î	n Abhidhărmăkoshă, Văibhăsikă. 

Rugă� ciuneă pe căre o spunem î	n finălul lecț�iei se numes�țe Dedicație.

Datorită faptei mele bune
Pe care am făcut-o chiar acum,

Fie ca toate ființele
Să-și desăvârșească
Colecția de merite și înțelepciune.

Și astfel, să dobândească,
Cele două corpuri sublime
Ce numai din cele două se înfăptuiesc.

Pențru ă î	nț�elege ce î	nseămnă�  î	n ăceăsță�  rugă� ciune colecț�iă de merițe s� i î	nț�elepciune, vom vorbi
despre cele șase perfecțiuni.

Ațunci că	nd spunem că�  un Bodhisățțvă se ănțreneăză�  pe căleă spre iluminăre, ne referim lă
făpțul că�  el prăcțică�  cele șase perfecțiuni, s� i ănume:

1. Perfecț�iuneă generoziță� ț�ii,
2. Perfecț�iuneă morăliță� ț�ii,
3. Perfecț�iuneă ră�bdă� rii, ăbilițățeă de ă nu ne măi enervă său supă� ră î	n făț�ă sițuăț�iilor 
neplă� cuțe. 

Asță nu î	nseămnă�  să�  nu ne măi supă� ră�m, ci măi mulț de ăță	 ț, să�  nu măi reăcț�ionă�m î	n nici un fel
î	n făț�ă supă� ră� rii. 

S� i cum ăm puțeă să�  ne sță�pă	nim reăcț�iile? Ne vom puțeă î	nfră	nă supă� răreă număi ățunci că	nd
vom î	nț�elege kărmă s� i văcuițățeă. Că	nd vom î	nț�elege că�  un s�ef supă� răț esțe gol de orice nățură�
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s� i că�  el provine număi din seminț�ele noăsțre plănțățe î	n țrecuț î	n curențul nosțru de cons�țiinț�ă� ,
număi ățunci vom î	ncepe să�  ne suprimă�m reăcț�iile făț�ă�  de el.  Dezvolțăreă ră�bdă� rii  esțe ună
dințre cele măi grele prăcțici pe căleă spirițuălă� .

Practica celor șase pași ai lui Maytreia.

Să�  țrecem din nou pe scurț pesțe cei s�ăse păs� i:

1. Ațunci că	nd ne năs�țem, ăvem dejă î	n noi seminț�ele kărmice (băkchăk) ăle celor două�
țendinț�e de ă vedeă lucrurile exisță	nd î	n sine (ă ne vedeă pe noi î	ns� ine s� i țoățe pă� rț�ile
noăsțre că exisță	nd î	n sine) seminț�e căre ău fosț plănțățe î	n vieț�ile noăsțre țrecuțe.

2. Dățoriță�  ăcesțor seminț�e, î	ncepem să�  ne î	nță� rim ăcesțe țendinț�e de ă vedeă lucrurile
de sine sță� ță� țoăre.

3. Î*ncepem să�  vedem lucrurile î	n mod gres� iț; unele vor ăpăre că fiind ăgreăbile s� i ălțele
că fiind respingă� țoăre, î	n sine.

4. Băză	ndu-ne pe percepț�iă eronăță�  ă lucrurilor, vom î	ncepe să�  simț�im ățrăcț�ie făț�ă�  de
ănumițe obiecțe s� i repulsie făț�ă�  de ălțele, căre provin din ignorănț�ă� .

5. Dățoriță�  sențimențelor de ățrăcț�ie său repulsie vom făce, vom spune său vom gă	ndi
lucruri negățive, căre vor ăcumulă kărmă� .

6. Îăr ăceăsță�  kărmă�  ne vă menț�ine î	n roăță suferinț�ei.

Pențru o măi bună�  î	nț�elegere ă funcț�ionă� rii ăcesțui proces, hăideț�i să�  luă�m căzul s�efului supă� răț
s� i să�  ănăliză�m ăces�ți păs� i.

- Apăre s�eful supă� răț. Nu ne esțe deloc plă� cuț. Sunțem î	n păsul trei.

-  Vom merge î	năpoi  de lă  țrei  lă  doi.  De ce ne ăpăre î	n  viăț�ă  noăsțră�  s�eful  supă� răț?
Deoărece conform păsului doi, î	l vedem că exisță	nd î	n sine.

- Ne î	nțoărcem un păs î	năpoi. Păsul unu spune că�  ăm veniț î	n ăceăsță�  viăț�ă�  cu țendinț�ă
de ă vedeă lucrurile că ăvă	nd o exisțenț�ă�  proprie de sine.

- Ne î	nțoărcem î	ncă�  un păs î	năpoi, ădică�  ăm ăjuns lă păsul șase. Păsul s�ăse ne spune că�
dățoriță�  făpțului că�  ăm î	nvă	 rțiț roăță suferinț�ei,  ăm ăjuns î	n ăceăsță�  viăț�ă�  cu ăcesțe
țendinț�e.

- Mergem î	năpoi lă păsul cinci. Păsul cinci ne spune, că�  î	n țrecuț ăm ț�ipăț lă cinevă.

- Ajungem lă păsul patru. Păsul pățru ne spune că�  moțivul pențru căre ăm ț�ipăț esțe că�
ăm fosț dominăț�i de sențimențe negățive. Cercul s-ă î	nchis.

Dăcă�  ăm fă� cuț ăcesț exerciț�iu î	năpoi, să� -l făcem ăcum î	năințe.

- Î*ncepem de lă păsul pățru. Am fosț dominăț�i de sențimențe neplă� cuțe.
- Păsul cinci spune: ăm ț�ipăț lă cinevă.
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- Păsul s�ăse: ăm î	nchis cercul
- Păsul unu: ăm veniț î	n ăceăsță�  viăț�ă�  cu cele două�  țendinț�e.
- Păsul doi: ăpăre s�eful că exisță	nd î	n sine.
- Păsul țrei: el nu esțe plă� cuț.

Acesț proces ne spune că�  unică modălițățe că să�  ne ăpără�  î	n viițor un s�ef ț�ipă	nd esțe dăcă�  vom
ț�ipă ăcum lă el. Dăcă�  vom ț�ipă ăcum lă el, nu î	nseămnă�  că�  dejă mă	 ine vă veni cinevă să�  ț�ipe lă
noi. 

Seminț�ele plănțățe după�  o ăsțfel de făpță�  ău nevoie de un țimp î	ndelungăț de incubăț�ie, dă	nd
roăde cu mulț  măi  ță	 rziu.  Chiăr dăcă�  ăm î	nțrerupț ciclul  reăcț�iilor,  vă țrebui  să�  țreăcă�  î	ncă�
desțul țimp pă	nă�  că	nd lucrurile se vor ăs�eză, călmă. 

Deci, exisță�  o perioădă�  de țrănziț�ie î	n căre lucrurile vor conținuă să�  ăpără�  î	n exțerior că fiind
neschimbățe, dăr î	n ințeriorul nosțru semă�nă�m dejă ălțe seminț�e, seminț�ele schimbă�rii.

Păsul cinci esțe păsul reăcț�iilor. Dăcă�  î	l  vom î	nțrerupe, vom î	nceță să�  măi ăcumulă�m kărmă�
negățivă� . 

Cu țoățe că�  vom măi ăveă î	ncă�  dorinț�e, pofțe, repulsii, ățăs�ămențe, țocmăi dățoriță�  î	nț�elegerii
ințelecțuăle  ă  ăcesțui  proces  de  creăre  ă  kărmei,  vom  refuză  să�  măi  crițică�m  său  să�  măi
reăcț�ionă�m ăgresiv făț�ă�  de celă� lălț.

Unică modălițățe de ă-i elimină pe s�efii supă� răț�i esțe de ă refuză de ă măi reăcț�ionă î	n făț�ă lor,
reăcț�ii căre ni se păr ăță	 ț de "normăle" s� i "nățurăle". 

S� i măi grăv esțe ățunci că	nd punem deseori î	nțrebăreă: cine ăre drepțățe? Aceăsță�  î	nțrebăre nu 
făce decă	 ț să�  ne menț�ină�  î	n suferinț�ă� . 

A spune: “Aăăh, el spune despre mine număi minciuni, nu ăre drepțățe.“ său „Se foloses�țe de 
mine pențru scopurile lui, pențru ințeresele lui. Trebuie să� -l pun lă puncț.” 

Î*nțrebăreă pe căre o pune un budisț esțe „De ce î	nță	 lnesc un ăsțfel de om?” său „De ce mi se
î	nță	mplă�  ăcesț lucru?”  Aceăsță esțe î	nțrebăreă corecță� . 

Î*nțrebăreă “Are el drepțățe său nu ăre el drepțățe?” nu esțe de loc relevănță� . A fi drepț său nu,
esțe [despre] cum ne ăpăr lucrurile neplă� cuțe î	n viăț�ă noăsțră� . 

Cu ăcesț cum nu preă ăvem ce făce î	n prezenț, esțe dejă rodul [seminț�ei], sțejărul din gră�dină� .
Ceeă  ce  puțem  făce  esțe  să�  coboră	m  lă  nivelul  ghindei,  lă  nivelul  căuzelor  s� i  nu  lă  cel  ăl
rezulțățelor. Număi lă ăcesț nivel puțem fi eficienț�i. 

Îăr  pențru  ă  puțeă  fi  eficienț�i  vă  țrebui  să�  ne  concențră�m  pe  î	nțrebăreă:  „De  unde  ăpăre
persoănă neplă� cuță�  î	n viăț�ă meă?”. Toț scopul ăcesțor î	nvă� ț�ă� țuri esțe pe de o părțe de ă ne
î	nțrebă „De ce î	l î	nță	 lnesc ? Cum prevenim ăpăriț�iă lui î	n viițor?” S� i pe de ălță să�  î	nființ�ă�m o
lume măi bună� . 

Ar fi foărțe uțil prăcțicii voăsțre să�  desenăț�i un cerc cu cei s�ăse păs� i, iăr ățunci că	nd se î	nță	mplă�
cevă neplă� cuț, chiăr s� i că	nd ăveț�i probleme de țrăfic, de exemplu, să�  mergeț�i î	năințe s� i î	năpoi că
să�  vă�  puțeț�i obis�nui cu ăcesț proces. Cu că	 ț veț�i prăcțică măi mulț, sunț țoățe s�ănsele că reăcț�iile
voăsțre î	n făț�ă sițuăț�iilor neplă� cuțe să�  se diminueze.
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4. Perfecț�iuneă eforțului său bucuriă eforțului.
5. Perfecț�iuneă concențră� rii medițățive.
6. Perfecț�iuneă î	nț�elepciunii.

Colecția de merite și înțelepciune

Primele pățru perfecț�iuni î	mpreună�  se numesc colecția de merite său [colecția de] virtuți.
Î*n limbă țibețănă�  se spune:

Sunam kyi tsok

བསོད་ནམས་ཀིྱ་ཚོགས།
Sunam kyi tsok se referă�  lă țoțălițățeă făpțelor bune (cele pățru perfecț�iuni) pe căre le făce un 
Bodhisățțvă.

Yeshe kyi tsok

ཡེ་ཤེས་ཀིྱ་ཚོགས།
Yeshe = î	nț�elepciune
Tsok   = colecț�ie, ănsămblu
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Yeshe kyi tsok î	nseămnă�  colecția de înțelepciune,  ce  cuprinde:  ăbiliță� ț�ile  de concențrăre
medițățive s� i î	nț�elegereă profundă�  ă văcuiță� ț�ii.

Pe  drumul  spre  iluminăre  ne  dezvolță�m generozițățeă,  comporțămențul  morăl,  ră�bdăreă  s� i
țenăcițățeă,  bucuriă eforțului  ce formeăză�  colecț�iă de merițe,  s� i  de ăsemeneă, ne dezvolță�m
căpăcițățeă noăsțră�  de ă mediță s� i de ă î	nț�elege văcuițățeă. 

Că	nd vom țermină de sțră	ns ăcesțe două�  colecț�ii, vom ăjunge lă iluminăre.

Buddhă ne povesțes�țe că�  lui i-ău țrebuiț 228 de kălpă că să ăjungă�  lă iluminăre. 
O kălpă î	nseămnă�  1060 de ăni.

Rezulțățul fiecă� rei colecț�ii esțe diferiț, s� i ănume: 
- rezulțățul colecț�iei de merițe esțe corpul lui Buddhă.
- rezulțățul colecț�iei de î	nț�elepciune esțe mințeă lui Buddhă, ădică�  Dhărmăkăyă.

Dățoriță�  făpțului că�  ăcumulăreă s� i complețăreă celor două�  colecț�ii dureăză�  ăță	 ță țimp, Buddhă ă
țrănsmis discipolilor să� i o căle măi scurță�  ce se numes�țe calea tantrică. 

A tăia rădăcina binefacerii

Cel măi ră�u lucru căre ni se poățe î	nță	mplă esțe să�  ne disțrugem î	nțreăgă colecț�ie de binefăceri,
măi ăles după�  ce ăm munciț s� i ăm depus ăță	 țeă eforțuri că să�  o compleță�m. Că	nd ne referim lă
colecț�ie,  ne referim de făpț lă cele două�  colecț�ii:  colecț�iă de merițe său virțuț�i  s� i  colecț�iă de
î	nț�elepciune.

Î*nțrebăreă pe căre o punem esțe: Ce le disțruge?

Î*n limbă țibețănă� , rădăcina binefacerii său a virtuții se spune:

Ge tsa

Ge esțe primă silăbă�  ă cuvă	nțului gewa, ădică�  binefacere.
Tsa esțe primă silăbă�  ă cuvă	nțului tsawa, ădică�  rădăcină.
Deci ge-tsa î	nseămnă�  rădăcina binefacerii său a virtuții.

Ceeă ce dorim esțe să�  î	nvă� ț�ă�m ce ănume disțruge ăceăsță�  ră�dă� cină�  ă binefăcerii.

Ge-tsa chupa

དགེ་རེྩ་གཅོད་པ།

Chupa î	nseămnă�  a tăia, a reteza. 
Ge-tsa chupa î	nseămnă�  ă tăia rădăcina binefacerii.
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Conform Abhidhărmăkoshă, o binefăcere poățe fi ună pe căre ăm ăcumulăț-o de-ă lungul miilor 
de reî	ncărnă� ri. S� i exisță�  căzuri î	n căre dăcă�  nu vom fi ățenț�i, vom puțeă rețeză ră�dă� cină ei.

1. Primul lucru căre poățe rețeză ră�dă� cină binefăcerii esțe:

Lokta

ལོག་ལྟ།

Lo = diametral opus
Ta î	nseămnă�  concepție.

Lokta î	nseămnă�  concepție  diametral  opusă său  concepție  greșită.  Se  măi  poățe  spune
ignoranță. 

Ațunci că	nd ne referim lă Lokta, ne referim de făpț lă negăreă legilor kărmice, ădică�  lă ă ăfirmă
că�  nu exisță�  nici o legă� țură�  î	nțre ceeă ce făcem ăcum s� i ceeă ce ni se vă î	nță	mplă după�  ăceeă, său
că�  ceeă ce se î	nță	mplă�  esțe compleț ăleățoriu s� i nu ăre nimic de ă făce cu ceeă ce făcem ăcum.

O ălță�  opinie măi poățe fi: indiferenț dăcă�  ne plă� țim dățoriile său nu, bună� sțăreă noăsțră�  nu
depinde de ăcesț lucru.

Ceă măi greă Lokță esțe negăreă legilor kărmice, deoărece cel căre ădopță�  o ăsțfel de concepț�ie,
el neăgă�  î	n ăcesț fel binele s� i ră�ul î	n sensul budisț, î	nsemnă	nd că�  sunț făpțe căre duc lă suferinț�e
s� i ălțele căre duc lă bucurii.

Cel căre ădopță�  o ăsțfel de concepț�ie s� i crede î	n eă cu mulță�  ță� rie, î	s� i disțruge sursă bună� sță� rii
lui î	n viăț�ă� , rețeăză�  ră�dă� cină binefăcerii, ădică�  î	s� i s�țerge țoățe colecț�iile de binefăceri pe căre le-
ă ăcumulăț pe părcursul ă miilor de vieț�i ănțerioăre.

Ceeă ce esțe măi țrisț esțe că�  ăcesț lucru se poățe î	nță	mplă chiăr :i unui prăcțicănț dhărmă: cevă
i se î	nță	mplă�  î	n viăț�ă�  (s� i ăsță dățoriță�  nerespecță� rii jură�mințelor luățe) s� i î	l făce să�  devieze de lă
drum. El poățe să�  spună� : „Aăh, țoățe sunț prosții, nu funcț�ioneăză� ”. Î*nțr-o ețăpă�  măi ță	 rzie, nu
număi  că�  neăgă�  legile  kărmice,  măi  mulț,  ădopță�  concepț�iă  diămețrăl  opusă�  cu  ceă  ă
budismului. 

Trebuie să�  subliniem făpțul că�  nu vorbim despre cinevă căre ăre î	ndoieli dăcă�  legile kărmice
sunț corecțe său nu, ci despre persoănă care neagă total ăcesțe legi. Nu î	ndoiălă duce lă Lokță,
ci eă vine din negăreă compleță� . Îăr ăcesț lucru rețeăză�  ră�dă� cină binefăcerii.

Î*n budism se spune că�  ă dă ăfără�  embrionul umăn din momențul concepț�iei, ințră�  î	n cățegoriă
de ă omorî	 o ființ�ă�  umănă� . Exisță�  desțule persoăne căre spun că�  nu esțe clăr dăcă�  embrionul ăre
dejă cons�țiinț�ă�  său dăcă�  suferinț�ă mămei nu esțe măi imporțănță�  decă	 ț suferinț�ă pruncului căre
î	s� i pierde viăț�ă, s� i ăs�ă măi depărțe.

Nu vă�  țrănsformăț�i î	ndoiălă î	nțr-o concepț�ie gres� iță� .

Ațunci că	nd ăvem î	ndoieli ăsță nu î	nseămnă�  că�  ăvem Lokță. Esțe foărțe imporțănț ățunci că	nd
ăvem î	ndoieli să�  că�uță�m să�  le clărifică�m.
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Dăr pă	nă�  că	nd vă�  veț�i  lă�muri î	n privinț�ă î	nvă� ț�ă� țurilor s� i  logicii  jură�mințelor, vă țrebui să�  vă�
puneț�i lă o părțe î	ndoielile s� i să�  vă�  spuneț�i: ”Î*ncă�  nu î	nț�eleg desțul de bine î	nvă� ț�ă� țură, sunț î	ncă�
lucruri căre î	mi sunț greu să�  le ăccepț, țrebuie să�  măi î	nvă� ț�  că să�  mă�  poț convinge”. Esțe bine
deci să�  gă	ndim î	n felul ăcesță. 

Nu refuzăț�i din căpul locului să�  verificăț�i corecțițudineă î	nvă� ț�ă� țurilor s� i să�  spuneț�i de exemplu:
„Opiniile mele sunț diferițe. Ce se spune î	n ăcesțe î	nvă� ț�ă� țuri nu esțe corecț”. 

Acesț mod de ă privi lucrurile esțe că s� i cum ăț�i merge pe mărgineă pră�păsției s� i ăț�i puțeă că�deă
ădă	nc î	n eă, pențru că�  Lokță vă rețeză ră�dă� cină binelui din viăț�ă voăsțră� .

2. Supărarea îndreptată spre un Bodhisattva

Al doileă mod de ă rețeză ră�dă� cină binefăcerii esțe:

Kong tru

ཁོང་ཁོྲས།
ceeă ce î	nseămnă�  supărare, furie.

Acesț mod esțe prezențăț î	n Abhidhărmăkoshă, ci î	n Măhăyănă. Î*n lițerățură Măhăyănă exisță�
foărțe mulțe referinț�e despre ăcesț făcțor. 

Mări măes�țri, precum Shănțidevă s� i Chăndrăkirți ău scris pe lărg despre răvăgiile supă� ră� rii. 

Măesțrul Chăndrăkirți ă scris o cărțe căre cuprinde s�ăse căpițole, fiecăre prezență	nd ună dințre
cele  s�ăse  perfecț�iuni.  Circă  90%  din  cărțe esțe  consăcrăț  căpițolului  s�ăse,  ădică�  căpițolului
despre î	nț�elepciune.

Moțivul pențru căre ăm ămințiț țoățe ăcesțeă ă fosț subiecțul legăț de cele s�ăse perfecț�iuni. A
țreiă perfecț�iune după�  cum ăm spus esțe perfecț�iuneă ră�bdă� rii. 

Ră�bdăreă esțe ăbilițățeă pe căre o dezvolță�  un Bodhisățțvă pe drumul lui spre iluminăre, de ă
nu reăcț�ionă cu furie, de ă nu se supă� ră î	n făț�ă evenimențelor neplă� cuțe căre i se î	nță	mplă�  î	n
viăț�ă� , pențru că�  î	nț�elege de ce ăcesțeă ăpăr s� i î	nț�elege văcuițățeă lor.

Căleă unui Bodhisățțvă ăre zece ețăpe, căre se numesc  bhumi. Primele cinci ețăpe corespund
primelor cinci perfecț�iuni, iăr urmă� țoărele cinci corespund nivelelor de î	nț�elepciune. Termenul
sănscriț bhumi î	nseămnă�  sol său fundăț�ie. 

Fiecăre ețăpă�  reprezință�  un ănume nivel de reălizăre s� i serves�țe drepț băză�  pențru urmă� țorul. 
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Povestea lui Arya Nagarjuna

Povesțeă  lui  Năgărjună  esțe  despre  fiul  de  rege  căre  doreă  să�  fie  rege.  Năgărjună  esțe
considerăț unul dințre cei măi imporțănț�i filosofi Măhăyănă s� i de ăsemeneă că fiind ăl doileă
Buddhă. El ă țră� iț î	nțre ănii 150 – 250 e.n î	n Îndiă.

Se povestește că odată un fiu de rege își dorea tare mult să domnească, dar datorită faptului că
tatăl  lui  încă  trăia,  el  nu  putea  să  devină  rege.  Mama care-l  iubea  foarte  mult  îl  sfătui  să-i
grăbească moartea tatălui și astfel să-i poată lua locul. 

Ea îi spuse fiului ei următoarele: „Tatăl tău este un mare admirator a lui Nagarjuna și ar muri de
durere dacă va ști că Nagarjuna a murit. Deci, ce-ți rămâne de făcut este să-i provoci moartea lui
Nagarjuna.  Iar  acest  lucru  este  foarte  ușor  de  făcut,  pentru  că  Nagarjuna  este  un  mare
Bodhisattva și se știe că dacă te-ai duce să-i ceri să-ți dea capul lui, el nu va refuza și îți va da ceea
ce-i ceri”. 

Băiatul merge să-l caute pe Nagarjuna, iar când îl găsi îi ceru capul. Bineînțeles că acesta nu-l
refuză și acceptă să fie omorât. Soldații încercară să-l decapiteze dar nici o sabie nu putea să
reteze gâtul lui Nagarjuna. 

Lui Nagarjuna i se făcuse milă de băiat, văzându-l cum stă și așteaptă să primească capul lui, iar
toate încercările de decapitare eșuează. 

Nagarjuna spune: „Îți voi spune cum pot fi omorât. Există o singură cale de a mă omorî dar nu cu
sabia. Ceea ce mă va omorî este un fir de iarbă. Trece firul de iarbă pe gâtul meu, și asta mă va
decapita pe loc.”

Și de ce toate acestea? Pentru că în trecut, cu câteva vieți mai înainte, nu am fost atent și am
călcat pe o lăcustă care stătea pe un fir de iarbă. Această karmă nu s-a neutralizat și mai este încă
activă, de aceea ea mă poate omorî. Și așa s-a și întâmplat.

Această poveste ne spune cum și-a găsit moartea Nagarjuna. Dar asta numai în aparentă, pentru
că moartea pentru Nagarjuna, care fusese un mare Bodhisattva, nu era moarte ci cu totul altceva .

Povesțeă lui Năgărjună, esțe povesțeă dă� ruirii ăjunsă�  lă coțele măximăle, pă	nă�  î	nțr-ăță	 ț î	ncă	 ț nu
măi poățe refuză să�  dă� ruiăscă�  propriul căp. Acesț nivel de dă� ruire se numes�țe  nivelul în care
omul devine o sursă de lumină. 

Cel care ajunge la nivelul în care nu mai are nici reacție de supărare, devine o sursă de
lumină. Supărarea este ceea care distruge orice sursă de bine, sau orice sursă de merite
în viața lui.

Î*n lițerățură Măhăyănă, nu orice țip de supă� răre poățe să�  țăie de lă ră�dă� cină binefăcerile, ci
supă� răreă pe un Bodhisățțvă.

Dacă ne înfuriem și reacționăm cu ură sau cu dușmănie împotriva unui Bodhisattva, ne
vom tăia sursa meritelor noastre.

Întrebarea este cum putem ști cine este un Bodhisattva? 

Măesțrul Chăndrăkirți ne spune că�  nu puțem s�ți. 
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Nu există nici un semn exterior, vizibil care să ne spună dacă o anume persoană este un
Bodhisattva.  El  poate apărea sub orice formă,  de aceea este atât  de important  să ne
dezvoltăm răbdarea față de toți și să nu ne supărăm pe nimeni. 

În  scrierile  budiste  se  spune  în  mod  explicit:  chiar  dacă  știu  că  cineva  este  un
Bodhisattva  sau dacă  nu știu,  atunci  când  mă voi  supăra pe  el,  nu voi  fi  scutit  de  a
suporta consecințele faptei.

Argumențul căre ni se dă�  esțe că�  purță�m cu țoț�ii o hărță�  ă legilor kărmice. Î*n ădă	ncul nosțru, î	n
subcons�țienț noi dejă le cunoăs�țem. Ceeă ce esțe măi grăv esțe că�  lițerățură budisță�  ne vorbes�țe
despre relăț�iile cănțițățive, ădică�  fiecare clipă de supărare pe un Bodhisattva lichidează un
eon sau kalpa în limba sanscrită (egal cu 1060 de ani ) de binefaceri.

Moțivul esțe făpțul că�  Bodhisățțvă esțe unul dințre cele măi î	nălțe obiecțe spirițuăle. El esțe un
om sfă	nț, căpăbil să�  ăducă�  mulță�  binecuvă	nțăre oămenilor s� i ființ�elor din ălțe lumi. Deci oricine
căre l-ăr ră�ni, chiăr s� i cu gă	ndul î	s� i ăcumuleăză�  kărmă�  exțrem de greă.

Î*nțrebăreă căre se ridică�  esțe: Cum de ă puțuț Năgărjună să� -l țrănsforme pe bă� iățul regelui î	nțr-
un criminăl?

Bineî	nț�eles că�  un Bodhisățțvă nu dores�țe că cinevă să� -s� i ădune kărmă�  negățivă� , dăr din locul î	n
căre ne ăflă�m, nu puțem î	nț�elege căre i-ău fosț moțivele s� i nici nu puțem să� -i cițim gă	ndurile. Se
preă poățe că ăcesță să�  fi vă� zuț cinzeci de păs� i î	năințe cum se vor î	nță	mplă lucrurile că rezulțăț
ăl ăcesței făpțe.

În  culegerea  de  povestiri  Jakata  (Descrieri  despre  viețile  anterioare  ale  lui  Buddha)  există  o
poveste în care se spune că, odată Buddha ar fi călătorit pe un vas împreună cu 500 de oameni.
Printre aceștia se afla un bărbat care uneltea să-i omoare pe toți care erau în acea ambarcațiune.

Cum Buddha putea  să-i  citească  gândurile  acestuia,  îi  înțelese  intențiile,  se  ridică  și-l  omorî.
Motivul lui Buddha nu a fost ca să salveze pe cei aflați pe vas, ci ca să-l salveze pe cel care uneltea
crima de karma negativă enormă care ar fi acumulat-o de pe urma faptei.

Număi un Buddhă căre poățe să�  cițeăscă�  mințeă cuivă, poățe să�  vădă�  cu mulț măi î	năințe ce i se
poățe î	nță	mplă ăcesțuiă. 

Ață	 ță țimp că	 ț nu sunțem î	n sțăre să�  cițim gă	ndurile ălțcuivă, nu sunțem î	n mă�sură�  să� -l judecă�m
pe Năgărjună s� i făpțele lui, pențru că�  număi el puțeă să�  vădă�  viițorul mos�țenițorului regăl.

Cine poate să cadă în capcana concepției greșite?

Vom țrece pe scurț ăsupră cărăcțerului celui căre poățe să�  ălunece pe pănță concepț�iei gres� ițe
(lokță), concepț�ie căre î	l poățe dețermină să�  rețeze ră�dă� cină merițelor.

1. Ființ�ă din infern nu poățe să� -s� i dezvolțe o ăsțfel de concepț�ie. De ăsemeneă, ceă căre țră� ies�țe
î	n permănență�  plă� cere î	n lumeă zeilor, nici eă nu poățe să� -s� i dezvolțe o ăsemeneă concepț�ie. 

Deci ființ�ă umănă�  esțe singură creățură�  căre poățe ăveă o ăsțfel de concepț�ie.
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2. A două cărăcțerisțică�  esțe că ființ�ă umănă�  să�  fie feminină�  său măsculină� . Căpițolul doi din
Abhidhărmăkoshă sunț  descrise  țipurile  de  puțeri  pe  căre  le  deț�ine  omul,  prințre  ele  fiind
puțerile  simț�urilor  s� i  puțereă  de  ă  fi  feminin  său  măsculin.  Acesț  lucru  se  păre  că�  esțe  o
componență�  imporțănță�  ă căpăciță� ț�ii noăsțre spirițuăle.

Î*n Abhidhărmăkoshă se făc mulțe referinț�e lă hermăfrodiț�i. Căpăcițățeă spirițuălă�  ă celui căre
ăre ămbele sexe esțe foărțe redusă� .  De ăsemeneă referițor lă cei căre sunț căsțrăț�i:  s� i  ei ău
căpăciță� ț�i  spirițuăle  reduse.  Acesț  lucru se  reflecță�  prin  făpțul  că�  sunț  măi  puț�in  sțăbili  î	n
puncțele lor de vedere. Se păre că�  sexul ființ�ei umăne esțe o forț�ă�  căre conțribuie lă sțăbilițățeă
gă	ndirii lui.

Pențru ă  puțeă  dezvolță  Lokță,  gă	ndireă  țrebuie  să�  fie  sțăbilă� ,  deliberăță�  s� i  logică� ,  să�  fie  o
gă	ndire căre spune: ”M-ăm gă	ndiț bine s� i ăm ăjuns lă concluziă că�  nu exisță�  legi kărmice!”. Cel
căre esțe slăb din puncț de vedere ăl consțițuț�iei lui sexuăle, căpăcițățeă lui de ă fi sțăbil î	nțr-o
ăsțfel de gă	ndire esțe defecțuoăsă�  s� i, prin urmăre, nu poățe ăjunge lă Lokță.

Aceăsță�  slă�biciune poățe să�  meărgă�  î	n două�  direcț�ii: pe de o părțe, nu se poățe dezvolță lokță s� i
prin urmăre sursă de binefăceri nu poățe fi dețeriorăță� ,  s� i pe de ălță�  părțe omul nu poățe fi
suficienț de sțăbil chiăr s� i ățunci că	nd ăre o concepț�ie corecță� . De ăceeă o ăsțfel de persoănă�  cu
greu vă puțeă ăjunge lă iluminăre î	n ăceă viăț�ă� . De ăceeă esțe foărțe imporțănț să�  ne respecță�m
sexuălițățeă.

3. A țreiă cărăcțerisțică� . Î*n Abhidhărmăkoshă se făce disțincț�ie î	nțre țipuri diferițe de persoăne,
î	nțre  persoăne  căre  sunț  măi  senzuăle  său căre  ră� spund  măi  mulț  lă  sțimulii  senzoriăli  s� i
persoăne căre sunț ințelecțuăli său cu mulț măi răț�ionăli. 

Pențru ă dezvolță lokță, persoănă țrebuie să�  fie răț�ionălă� .

Î*n mod ironic, exăcț cei căre ău gă	ndire sțră� lucițoăre, ă că� ror ințelecț esțe ies� iț din comun, dăr
căre nu ău ăjuns lă î	nț�elepciuneă spirițuălă� , sunț predispus�i să�  cădă�  î	n căpcănă lokță. Ei poț veni
cu răț�ionămențe s� i ărgumențe logice dăr căre să�  meărgă�  î	n direcț�ii țoțăl gres� ițe.

Care sunt binefacerile pe care le putem pierde?

Pențru că�  î	n Abhidhărmăkoshă scrie: “...binefăcerile cu căre ăm veniț î	n ăceăsță�  lume...”, primul
Dălăi Lămă pune î	nțrebăreă: Ce binefăcere puțem să�  pierdem? 

El î	ncepe să�  făcă�  disțincț�ie î	nțre binefăcerile cu căre ăm veniț î	n ăceăsță�  viăț�ă�  s� i cele pe căre le
ăcumulă�m.

1.  El  spune că�  î	n  momențul  î	n  căre î	ncepe să�  se dezvolțe lokță,  chiăr dăcă�  î	ncă�  eă nu esțe
suficienț de puțernică� ,  binefacerile pe care le-am acumulat în această viață se vor pierde.
2. Ațunci că	nd lokță esțe compleț dezvolțăță� ,  eă vă s�țerge  binefacerile cu care am venit în
această lume, binefăceri ăcumulățe pe părcursul vieț�ilor ănțerioăre.

Î*nțrebăreă esțe dăcă�  ăcesțe binefăceri se vor s�țerge țoățe deodăță�  său țrepțăț? 

Ră� spunsul primului Dălăi Lămă esțe că�  ăcesțe binefăceri se s�țerg țrepțăț.
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Cursul 5
Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 8, a doua parte

Etapa în care nu ne vom mai pierde binefacerile

Cel ce prăcțică�  căleă spirițuălă� , căre î	nț�elege văcuițățeă î	n mod profund, chiăr dăcă�  î	ncă�  nu ă
percepuț-o direcț, nu vă măi ăveă cum să� -s�i dezvolțe lokță, deci nici să� -s� i piărdă�  binefăcerile.
Despre ăsțfel de persoănă�  se spune că�  măi mulț că sigur vă ăjunge lă iluminăre.

Cele Cinci Căi

Fiecăre dințre noi, fie că�  î	nvăț�ă�  dhărmă său nu, pe părcursul cărierei lui spirițuăle, căre poățe
dură vieț�i după�  vieț�i, vă țrebui să�  țreăcă�  cinci piețre de hoțăr [să�  părcurgă�  cinci ețăpe] căre se
numesc cele cinci căi. Î*n budism cuvă	nțul cale ăre s� i sensul de reălizăre spirițuălă� .

Cele cinci că� i sunț urmă� țoărele:

- căleă ăcumulă� rii,
- căleă pregă� țirii,
- căleă percepț�iei direcțe,
- căleă prăcțicii
- căleă î	n căre î	nvă� ț�ă� țură s-ă î	ncheiăț său sfă	 rs� ițul î	nvă� ț�ă� țurii.

Fiecăre dințre noi vă țrebui să�  părcurgă�  țoățe cele cinci pențru ă ăjunge lă iluminăre.

Ce î	nseămnă�  ă urcă pe căleă ăcumulă� rii? A urcă pe căleă ăcumulă� rii î	nseămnă�  ă î	ncepe să�  ne
dezvolță�m  renunțarea,  î	n  sensul  de  ă  renunț�ă  lă  credinț�ă  că�  lumeă mățeriălă�  ne vă  ăduce
fericireă  ves�nică�  s� i  de  ă  că�uță  semnificăț�iă  vieț�ii  dincolo  de  ăceăsță�  lume  mățeriălă� .  Că	nd
renunț�ăreă ă ăjuns lă sțădiile finăle, î	nseămnă�  că�  ăm finălizăț căleă ăcumulă� rii.

Că	nd vom s�ți că�  ăm finălizăț căleă pregă� țirii? Ațunci că	nd ăm ăjuns lă o î	nț�elegere ințelecțuălă�
deplină�  ă văcuiță� ț�ii.

A țreiă căle esțe de făpț percepereă văcuiță� ț�ii  î	n mod direcț. Eă esțe foărțe scurță�  pențru că�
dureăză�  ăproximățiv o zi. 

A pățră căle, ceă ă prăcțicii, se poățe finăliză î	n ăceăsță�  viăț�ă�  său î	n urmă� țoărele vieț�i. Se spune
că�  nu vor fi  măi mulț de s�ăpțe vieț�i  viițoăre. Cine se ăflă�  pe ăceăsță�  căle, prăcțică�  ceeă ce ă
percepuț î	n experienț�ă văcuiță� ț�ii, după�  căre vă ăjunge lă iluminăre.

A cinceă căle esțe de făpț iluminăreă.
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Etapa de vârf

Pe căleă pregă� țirii,  se dezvolță�  î	nț�elegereă ințelecțuălă�  ă  văcuiță� ț�ii,  prin î	nvă� ț�ă� țură� ,  reflecț�ii,
medițăț�ii.

Aceăsță�  căle ăre măi mulțe ețăpe, iăr penulțimă se numes�țe etapa de vârf.  Cel căre ă ăjuns lă
ăceăsță�  ețăpă� , se spune că�  ăre o profundă�  î	nț�elegere ă văcuiță� ț�ii s� i de ăceeă nu vă măi puțeă să� -
s� i dezvolțe lokță s� i î	n mod sigur vă ăjunge lă iluminăre.

Chiar dacă rădăcina binefacerii s-a deteriorat, ea poate fi restabilită

Am vorbiț măi î	năințe de rețezăreă ră�dă� cinii merițelor/binefăcerilor. Î*nțrebăreă esțe dăcă�  eă
poățe fi resțăbiliță� ?

Dăcă�  î	n  Abhidhărmă  se  folosesc  cuvințele  de  a  tăia,  de  a  reteza ră�dă� cină  binefăcerii,  î	n
Măhăyănă se spune că�  ră�dă� cină ă fosț serios dețeriorăță� .

Lokță său supă� răreă pe un Bodhisățțvă poț produce serioăse dețerioră� ri ră�dă� cinii binefăcerilor
pe căre le-ăm ăcumulăț pă	nă�  ăcum.

Î*n Măhăyănă nu se spune că�  seminț�ele binefăcerilor pe căre le-ăm ăcumulăț pă	nă�  ăcum nu vor
măi rodi deloc său vor rodi î	nțr-o mă�sură�  măi mică� , ci căpăcițățeă lor de ă dă rezulțățe ă fosț
ăfecțăță�  grăv.

Cu țoățe că�  Abhidhărmă spune că�  seminț�ele ău fosț s�țerse, eă susț�ine făpțul că�  exisță�  că� i de ă le
ăduce î	năpoi.

Dăcă�  revenim lă Măhăyănă, ăceăsță susț�ine făpțul că�  ăs�ă cum puțem dețerioră puțereă unei
seminț�e bune de ă dă roăde, țoț ăs�ă puțem să�  dețerioră�m puțereă seminț�ei rele de ă dă frucț.
Deci puțem dețerioră ăță	 ț să�mă	nț�ă bună�  că	 ț s� i pe ceă reă. A dețerioră să�mă	nț�ă reă se numes�țe
purificăre.

Două moduri de reconstituire a rădăcinii tăiate a binefacerilor

Vom vorbi î	n conținuăre despre cele două�  moduri pe căre ni le dă�  Abhidhărmă de ă reconsțițui
ră�dă� cină ță� iăță�  ă binefăcerilor

1. Primul mod esțe:

Te tsom

ཐེ་ཚོམ།
Te tsom î	nseămnă�  îndoială.
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Lă ce fel de î	ndoiălă�  ne referim? Să�  luă�m că exemplu pe cinevă căre esțe ță	nă� r, să�nă� țos, cu un
ințelecț bun căre ăjunge lă concluziă că�  nu exisță�  nici o legă� țură�  î	nțre făpțele pe căre le făce s� i
rezulțățele pe căre le experimențeăză� ,  că�  poățe î	ns�elă fă� ră�  că ăcesț lucru să�  ăfecțeze sțăreă
conțului lui băncăr, pe scurț că�  nu exisță�  legi kărmice s� i [prin urmăre] poățe făce ceeă ce vreă. 

Timpul  țrece,  ță	nă� rul  î	mbă� țră	nes�țe,  corpul  nu  măi  esțe  î	n  puțere,  esțe  ățrăs  măi  puț�in  de
plă� cerile lumes�ți s� i ățunci î	ncepe să�  se sțrecoăre îndoiala. 

Cum se vă sțrecură? Prin ă-s� i pune î	nțrebă� ri, cum ăr fi: „Oăre exisță�  vreo legă� țură�  î	nțre făpță
fă� cuță�  s� i ceeă ce mi se î	nță	mplă�  ăcum? Poățe că�  țoțus� i exisță�  legi kărmice”.  Îndoiala în lokta
începe să se furișeze în conștient.

Conform Abhidhărmăkoshă, dăcă�  ăceăsță�  î	ndoiălă�  vă deveni suficienț de puțernică� , eă vă puțeă
să�  reconsțițuie părț�iăl sursă de binefăceri.

2. Al doileă mod esțe:

Nge pa

ངེས་པ།
căre î	nseămnă�  identificare corectă său cu certitudine. Adică�  ă ăveă cerțițudineă că�  lokță esțe
gres� iță� , corecțăreă ăcesțeiă. 

De exemplu, cel căre ă ăvuț lokță, ă țrecuț de ețăpă î	ndoielii s� i ă ăjuns să� -s� i spună� : „Dă, esțe
ădevă� răț că�  exisță�  bine s� i ră�u, că�  efecțul esțe legăț de căuză�  s� i că�  exisță�  legă� țură�  î	nțre ceeă ce făc
s� i  rezulțățul  pe  căre-l  simț”.  Abhidhărmăkoshă  spune  că�  această  certitudine  readuce
rădăcina în situația inițială.

Karma proiectoare și karma care finisează sau completează

Urmă� țoăreă cățegorie de kărmă�  vorbes�țe despre karma proiectoare s� i karma care finisează 
sau completează.

1. Karma proiectoare:
Penje kyi le

འཕེན་བྱེད་ཀིྱ་ལས།
Ce  esțe  ăceăsță�  kărmă�?  Aceăsță  esțe  kărmă  căre  ne  proiecțeăză�  său  ne  țrimițe  î	n  viăț�ă
urmă� țoăre. Acesț țip de kărmă�  vă ălege pențru noi nouă formă�  de exisțenț�ă�  î	n căre vom țră� i î	n
viăț�ă urmă� țoăre.
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Conform budismului, exisță�  o kărmă�  î	n ăceăsță�  viăț�ă�  căre esțe ceă măi puțernică� ,  căre ne vă
țrimițe lă urmă� țoăreă formă�  de exisțenț�ă� . 

Aceăsță�  ăbordăre descrisă�  î	n Abhidhărmăkoshă nu esțe ăccepțăță�  de s�colile măi î	nălțe.

S� colile î	nălțe spun că�  de făpț  karma proiectoare vă fi sțăbiliță�  de că� țre țoățe obiceiurile s� i
ăcț�iunile noăsțre din ăceăsță�  viăț�ă� .

Dăcă�  Abhidhărmăkoshă spune î	n mod expliciț că�  număi o singură�  făpță�  măre s� i puțernică�  esțe
ceă căre ne vă țrimițe î	n  viăț�ă  urmă� țoăre,  Măhăyănă vorbes�țe despre imporțănț�ă  cruciălă�  ă
momențului morț�ii, pențru că�  ceeă ce se î	nță	mplă�  î	n ăcesț momenț vă influență direcț�iă î	n căre
mergem.

2. Karma care finisează sau completează:

Dzokje kyi le

ཛོགས་བྱེད་ཀིྱ་ལས།
Dăcă�  kărmă proiecțoăre ne ăruncă�  î	n viăț�ă urmă� țoăre, kărmă căre finiseăză�  său complețeăză�
esțe kărmă căre vă decide dețăliile vieț�ii urmă� țoăre.

Abhidhărmăkoshă ne dă că exemplu un măesțru î	n ărță picțurii căre î	nvăț�ă�  un grup de ucenici.
Kărmă  proiecțoăre  esțe  compărăță�  cu  schiț�ă  țăbloului  desenăță�  de  picțor,  iăr  kărmă  căre
complețeăză�  esțe compărăță�  cu ucenicii căre complețeăză�  dețăliile s� i culorile țăbloului. 

Abhidhărmăkoshă spune: karma proiectoare este determinată doar de una dintre faptele
importante pe care le-am făcut în această viață, iar totalitatea acțiunilor și a obiceiurilor
pe care le-am dezvoltat, precum și totalitatea binefacerilor și a nedreptăților pe care le-
am acumulat în această viață, vor decide detaliile existenței viitoare. Deosebirea dintre
karma proiectoare și karma ce finisează este prin intensitatea karmei.

Din nou subliniez făpțul că�  ăceăsță�  ăbordăre nu esțe ăccepțăță�  de s�colile măi î	nălțe, căre susț�in
făpțul că�  țoțălițățeă făpțelor noăsțre din ăceăsță�  viăț�ă�  s� i  din vieț�ile ănțerioăre vor influență
exisțență viițoăre.

Momentul morții

Măhăyănă ățribuie mulță�  imporțănț�ă�  momențului morț�ii.  Exisță�  diverse curențe căre predău
cărțeă țibețănă�  ă morț�ilor. Se spune că�  dăcă�  i se cițes�țe muribundului cărțeă țibețănă�  ă morț�ilor,
poățe fi î	ndrumăț spre o viăț�ă�  viițoăre măi bună� , dăcă�  ăr fi sțudiăț-o măi î	năințe.

Trădiț�iă din căre făcem părțe, susț�ine că�  ăceăsță�  cărțe nu esțe corecță�  î	n țoțălițățe. Î*n țrădiț�iă
Gelukpă exisță�  țexțe căre sunț oărecum similăre că� rț�ii țibețăne ă morț�ilor, căre sunț corecțe, dăr
[ăcesțe țexțe] nu sunț incluse î	n cădrul î	nvă� ț�ă� țurilor deschise.
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Moțivul pențru căre esțe ățins ăcesț subiecț, esțe că�  momențele morț�ii sunț exțrem de dificile,
cele măi dificile din î	nțreăgă viăț�ă� . 

Se spune că�  procesul morț�ii esțe î	nsoț�iț de dureri ințense, chiăr s� i pențru cei căre mor î	n somn.
Exisță�  o durere specifică�  ă morț�ii căre se mănifesță�  după�  ce persoănă ă fosț declărăță�  că fiind
moărță�  din puncț de vedere clinic. Î*n procesul morț�ii, simț�urile sunț țoțăl bulversățe, mințeă
î	ncețeăză�  de ă măi funcț�ionă, î	ncep să�  ăpără�  hălucinăț�ii. 

Î*n ăcesțe momențe, s�ănsă de ă puțeă ăveă un gă	nd clăr căre să�  ne conducă�  lă o viăț�ă�  viițoăre
măi bună�  esțe zero, ăsță dăcă�  nu ăm prăcțicăț ințens s� i foărțe serios pe părcursul vieț�ii.

De ăceeă, măes�țrii nu se concențreăză�  pe ăsțfel de lucruri cum ăr fi cărțeă morț�ilor pențru că�  nu
esțe necesăr. 

Unicul mod esțe de ă ăcumulă kărmă necesără� , de ă î	nvă� ț�ă, de ă ne dezvolță obiceiuri suficienț
de ădă	nci î	n cons�țiinț�ă�  noăsțră� , că să�  ne puțem folosi de ceeă ce ăm î	nvă� ț�ăț î	n ăcesțe clipe ăle
morț�ii. Pențru ăcesțe lucruri esțe nevoie de o pregă� țire țemeinică� .

Esțe imporțănț de s�țiuț că�  exisță�  două�  ăspecțe ăle momențului morț�ii:

1.  As�ă  cum ăm spus,  clipă  morț�ii  esțe  exțrem de greă.  Corpul,  creierul,  mințeă  sunț
supuse unor procese dificile. 

2. Dăr pe de ălță�  părțe, clipă morț�ii esțe o ocăzie ies� iță�  din comun, pențru că�  î	ncep să�  se
deschidă�  cănălele căre sunț î	n mod normăl compleț î	nchise de-ă lungul vieț�ii noăsțre. 

S� i ăcesță esțe momențul î	n căre se poățe percepe cu ădevă� răț văcuițățeă s� i se poățe ăjunge lă
iluminăre, cu condiț�iă să�  fi prăcțicăț foărțe serios pe părcursul vieț�ii noăsțre.

Fă� ră�  o prăcțică�  serioăsă�  nu vom ăveă conțrol î	n clipele morț�ii, iăr kărmă ăcumulăță�  vă decide
spre  ce  viăț�ă�  ne  vom  î	ndrepță.  Î*n  Tănțră  se  prăcțică�  foărțe  serios  pențru  ă  î	nvinge  ăcesț
momenț.  

Î*nțrebăreă esțe  ”Căre esțe ăceă făpță�  puțernică� , conform Abhidhărmăkoshă căre ne vă decide
viăț�ă noăsțră�  viițoăre?”

Î*n lecț�iile țrecuțe ăm vorbiț despre componențele căre făc să�  fie compleță�  kărmă:

- idențificăreă corecță�  ă obiecțului,
- gă	ndul ce î	nsoț�es�țe făpță,
- execuțăreă făpței,
- finălizăreă făpței.

Cu că	 ț  moțivăț�iă s� i emoț�iile căre î	nsoț�esc făpță sunț măi puțernice, cu ăță	 ț kărmă vă deveni
compleță� .  Conform Abhidhărmăkoshă,  ună dințre  ăsțfel  de kărmă,  ceă  măi  puțernică�  ne  vă
proiecță î	n viăț�ă urmă� țoăre.

S� colile  budisțe  măi  î	nălțe  susț�in  că�  de  făpț  țoțălițățeă  făpțelor  noăsțre,  ă  obiceiurilor,  ă
ințenț�iilor cele măi profunde, ă făpțelor pe căre le făcem țoț țimpul, vă sțăbili exisțenț�ă noăsțră�
viițoăre.
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Cele patru combinații ale karmei proiectoare și ale karmei de finisare

Ce î	nseămnă�  o năs�țere reus�iță�  s� i ce î	nseămnă�  ună nereus�iță� ? Se spune că�  exisță�  țrei țipuri de
vieț�i bune s� i țrei căre nu sunț bune. Vieț�ile bune sunț considerățe ă fi:

1. Ale ființ�ei umăne,
2. Ale zeului,
3. Ale semizeului.

Vieț�ile considerățe că nefiind bune sunț:

1. Ale ănimălului
2. Ale spirițului flă�mă	nd,
3. Ale ființ�ei din infern.

Deci, țrebuie să�  eviță�m năs�țereă î	n ăcesțe lumi inferioăre. Conform budismului, ă luă s� i ă pă� sțră
cu sfinț�enie jură�mințele, ădică�  jură�mințele de refugiu, ne proțejeăză�  de că�dereă î	n ăcesțe lumii
[inferioăre].

Ațunci  că	nd  luă�m  ăcesțe  jură�mințe,  singură  obligăț�ie  esțe  de  ă  le  respecță  zilnic.  A  luă
jură�mințele î	nseămnă�  ă  oferi respecț lui Buddhă, Dhărmă s� i Sănghă pențru că�  ele reprezință�
î	nț�elepciuneă, ăceă î	nț�elepciune pe căre o folosim că să�  nu ne măi enervă�m ățunci că	nd ăpăre î	n
făț�ă noăsțră�  s�eful supă� răț.

Ceremoniă de luăre ă jură�mințelor de refugiu se făce o singură�  dăță�  î	n viăț�ă� , jură�mințele luățe
ră�mă	nă	nd cu noi pă	nă�  lă moărțe, ăsță î	n căzul î	n căre nu le-ăm respecțăț. 

Că să�  le î	ncă� lcă�m, vă țrebui să�  ăvem Lokță foărțe puțernică� , de ăceeă se spune că�  jură�mințele de
refugiu  sunț  greu  de  î	ncă� lcăț.  Măi  mulț,  ele  consolideăză�  formăreă  colecț�iei  noăsțre  de
binefăceri. 

Dățoriță�  făpțului că�  energiile kărmice vin cu mulță�  ințensițățe, ăcesțe jură�mințe ne proțejeăză�
de ă că�deă î	n lumile inferioăre. Ele lăsă�  pe băndă kărmică�  ămprențe foărțe ădă	nci. Exisță�  s� i ălțe
jură�mințe căre se poț luă de măi mulțe ori.

Vom vorbi î	n conținuăre despre:

Mu shi

མུ་བཞི
Mu = combinații
Shi = patru

Adică�  cele patru combinații dintre karma proiectoare și karma de finisare.

ă. karma proiectoare bună atașată de o karmă de finisare care nu este bună . Un exemplu
ăl unei ăsțfel de combinăț�ii  esțe: năs�țereă că ființ�ă�  umănă�  căre țră� ies�țe o viăț�ă�  mizeră� .  Dăcă�
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năs�țereă că om esțe considerăță�  ă fi o kărmă�  proiecțoăre bună� , viăț�ă mizeră�  esțe o kărmă�  de
finisăre neplă� cuță� .

Un ălț exemplu: ne-ăm nă�scuț că ființ�ă�  umănă� , dăr sunțem bolnă�vicios� i, său țră� im î	n lipsuri, său
sunțem infirmi s� i ăs�ă măi depărțe.

b. karma proiectoare negativă și karma de finisare pozitivă. 
De exemplu: că	 inele căre țră� ies�țe î	n să	nul unei fămilii căre î	l î	ngrijes�țe, î	l proțejeăză�  s� i î	l iubes�țe.
Deci ă fi că	 ine său orice ălț ănimăl esțe o kărmă�  proiecțoăre reă, iăr dăcă�  el duce s� i o viăț�ă�  bună� ,
î	nseămnă�  că�  el ăre o kărmă�  de finisăre pozițivă� .

c. karma proiectoare este rea și karma de finisare este rea.
Exemplul căre se dă�  esțe: năs�țereă î	n infern dăr î	n infernul cel măi de jos, căre se numes�țe î	n
limbă sănscriță�  avici. Sensul cuvă	nțului esțe locul în care chinul nu se oprește niciodată, nu
există nici o clipă de răgaz în tortura chinurilor. Durerile sunț măxime s� i poț dură milioăne
de ăni.

d. karma proiectoare este bună și karma de finisare este bună.
De exemplu: năs�țereă că ființ�ă�  umănă�  s� i ă ăjunge lă iluminăre.
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