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

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 9, prima parte

Cele cinci fapte imediate, deosebit de grave

Aceăsță�  lecț�ie se ocupă�  de cele cinci făpțe imediățe căre sunț menț�ionățe de Abhidhărmăkoshă,
s� i ăccepțățe de că� țre țoățe curențele budisțe. Acesțe făpțe sunț considerățe ă fi cele măi grăve.

1. Primă s� i ă două făpță�  sunț:

མ་གསོད་པ།
Ma supa

s� i

ཕ་གསོད་པཔ།
Pa supa

Ma     î	nseămnă�  mama,
Pa      = tata
Supa = a omorî
î	mpreună�  î	nseămnă�  a omorî părinții.

Acesțeă sunț cele măi grăve pe căre le poățe făce un om. Se spune că�  vă merge î	n infern î	n viăț�ă 
imediăț urmă� țoăre.

Cine este considerată a fi mama?

Î+n Abhidhărmăkoshă se pune urmă� țoăreă î	nțrebăre (nu uițăț�i că�  eă ă fosț scrisă�  ăcum 1600 de
ăni): Î+n căzul î	n căre ovulul ferțilizăț din uțerul unei femei esțe țrănsferăț î	n corpul ălțeiă, cine
esțe mămă? Î+n căzul că	nd unul dințre pă� rinț�i esțe omoră	 ț, cu ălțe cuvințe î	n căzul î	n căre fiul
ucide  pe  ună  dințre  cele  două�  femei  său  pe  ămă	ndouă� ,  se  pune  î	nțrebăreă:  Cine  vă  fi
considerăță�  că fiind mămă? 
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Ră�spunsul, î	n ăcesț căz, esțe că�  mămă biologică�  esțe ceă căre ă dăț ovulul.

Aceăsță�  sițuăț�ie ne indică�  făpțul că�  țențățivă de omor ă pă� rinț�ilor esțe considerăță�  ă fi foărțe
grăvă� , nu pențru că�  pă� rinț�ii ău fosț buni său ră� i, ci pențru că�  ei sunț cei căre ne-ău dă� ruiț ăcesț
corp pențru ă ăjunge lă iluminăre. 

Număi prin el puțem ăjunge lă iluminăre. De ăceeă ă vă� ță�mă sursă din căre ă proveniț ăcesț
corp dă�uneăză�  ilumină� rii noăsțre. 

A făce ră�u î	nvă� ț�ă� țorilor căre ne poț duce spre iluminăre său persoănelor căre sunț ăproăpe de
iluminăre său de dhărmă, ăcesț făpț ăcumuleăză�  o kărmă�  exțrem de greă.

Trebuie să�  fim foărțe ățenț�i  să�  nu că�dem î	n pă� căț,  măi ăles î	n căzurile î	n căre ăvem pă� rinț�i
bă� țră	ni s� i foărțe bolnăvi, î	ngrijireă lor puță	nd uneori să�  ne î	ngreuneze î	nțr-ăță	 ț viăț�ă î	ncă	 ț să�
î	ncepem să�  gă	ndim: “De ăs�  scă�pă odăță�  de el/ eă!”. 

Deci primele două�  făpțe grăve sunț:

1. A omorî	 mămă,

2. A omorî	 țăță.

3. A țreiă făpță�  esțe de ă omorî	 un Arhăț.

དགྲ་བཅོམ་གསོད་པ།
Drachom supa 

Supa î	nseămnă�  a omorî.
Dra = dușman/vră� jmăs� , s� i chom î	nseămnă�  a distruge.

Î+mpreună�  drachom î	nseămnă�  cel care și-a distrus dușmanul.

Cine esțe dus�mănul? Dus�mănul î	l reprezință�  ăfecț�iunile noăsțre mențăle. Deci drachom esțe cel
căre s� i-ă disțrus/eliminăț propriile ăfecț�iuni mențăle, ădică�  ă deveniț un Arhăț. Deci Arhăț esțe
denumireă celui căre ă î	nvins sămsără s� i ă ăjuns lă Nirvănă.

A omorî	  un Arhăț esțe o făpță�  ăță	 ț de severă�  î	ncă	 ț cel căre o î	nfă�pțuies�țe vă ăjunge direcț î	n
infern î	n viăț�ă imediăț urmă� țoăre.

4. A pățră făpță�  esțe:

དགེ་འདུན་གིྱ་དབྱེན་བྱེད་པ། 
Gendun gyi yen jepa

Primă silăbă�  ge vine din cuvă	nțul gewa ce î	nseămnă�  binefacere.
gendun = esțe un ălț nume pențru Sănghă.
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Gyi = cuvă	nț de legă� țură�
Yen î	nseămnă�  a scinda/ a divide,
Jepa î	nseămnă�  a face/ a săvârși.

Trăducereă esțe a scinda Sangha.

5. A cinceă făpță�  esțe:

དེ་བཞིན་གཤེགས་པཻའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིྱས་ཁྲག་འབྱིན་པ།
Deshin shekpay ku la ngensem kyi trak Jinpa

Ku        = corpul lui Buddha, Lu esțe cuvă	nțul pențru corpul unei ființe umane.
Nying  î	nseămnă�  inima omului, iăr Tuk esțe inima lui Buddha.
La         = cuvă	nț de legă� țură� .
Sem     = minte, iăr ngen î	nseămnă�  negativ său rău, 

    ădică�  o minte plină de intenții negative său rău intenționată.
Kyi        = cuvă	nț de legă� țură�
Trak     = sânge
Jinpa    = a vărsa.

Frăză se țrăduce tentativă de vărsare a sângelui lui Buddha cu rea intenție său a 
omorî un Buddha din răutate.

Dăcă�  primele făpțe ău fosț legățe de ucidereă pă� rinț�ilor său ă unui Arhăț, puncțul cinci nu se
referă�  lă ă-l omorî	 pe Buddhă ci lă ă î	ncercă să� -i făcem ră�u. 

De ce ăs�ă? Pențru că�  esțe prăcțic imposibil de ă omorî	 un Buddhă.

Î+n Abhidhărmă sunț ăduse ădeseori cițățe legățe de diverse ăspecțe isțorice din perioădă lui
Buddhă.

Se povestește că Buddha a avut un frate vitreg pe nume Devadata. Acesta, pe lângă faptul
că era elevul  lui  Buddha, își  ura învățătorul  atât  de mult încât ajunse în situația să-și
dorească să-i facă rău lui Buddha. 

Într-o zi Devadata aruncă cu piatra în Buddha și reuși să-i rănească piciorul.

Î+n concluzie, ă omorî	 un Buddhă esțe imposibil, dăr țențățivă de omor esțe ăță	 ț de grăvă�  î	ncă	 ț
rezulțățul ei esțe că�dereă î	n infern î	n viăț�ă imediăț urmă� țoăre.

Î+n infern exisță�  diverse sțădii de suferinț�ă� , prințre căre, ceă măi greă se numes�țe:

མནར་མེད
Narme

Narme î	nseămnă�  neîncetat, în continuu, s� i esțe nivelul cel măi de jos ăl infernului. Denumireă
spune că�  ăici suferinț�ă esțe conținuă�/ neî	ncețăță� . Dăcă�  lă ălțe nivele ăle infernului suferinț�ă esțe
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ințermițență� , î	n Nărme eă esțe permănență�  s� i foărțe greă. Se spune că�  î	ncă�  î	năințe de ră� cireă
compleță�  ă corpului inerț, mințeă esțe dejă î	n infern. 

Căre esțe făpță ceă măi grăvă�  căre dețermină�  coboră	 reă î	n infern?

Ră�spunsul esțe: scindarea comunității Sangha.

Ce î	nseămnă�  Sănghă? Sănghă ăre că	 țevă î	nț�elesuri s�i ănume:

1. Sănghă esțe grupul celor căre ău percepuț văcuițățeă î	n direcț. Ei sunț considerăț�i ă fi
diămănțul  Sănghă  pențru  că�  dățoriță�  experienț�ei  lor  ne  poț  ăjuță  să�  ăjungem  lă
percepereă văcuiță� ț�ii.

2. De mulțe ori denumireă de Sănghă esțe dăță�  grupurilor de că� lugă� ri său că� lugă� riț�e.
3. Î+nțr-un sens măi lărg ăl cuvă	nțului, orice comunițățe î	n căre se î	nvăț�ă�  dhărmă esțe

denumiță�  Sănghă. 

Cine poate scinda Sangha?

Î+nță	 i de țoățe puțem sță linis�țiț�i, pențru că�  făpță de scindăre poățe fi î	nfă�pțuiță�  număi î	n vremeă
lui Buddhă. Deci noi nu puțem făce ăcesț lucru î	n ăceăsță�  viăț�ă� .

Î+n Abhidharmakosha sunț descrise țră� să� țurile disțincțive ăle celui căre ăr puțeă să�  să� vă	 rs�eăscă�
o ăsțfel de făpță� :

- ăcesță vă țrebui să�  fie că� lugă� r compleț hiroțonisiț, spre deosebire de că� lugă� rul junior.
- poățe fi o persoănă�  căre pă� sțreăză�  cu sfinț�enie jură�mințele monăsțice,
- său o persoănă�  exțrem de ințeligență� .
- poățe fi o persoănă�  cărismățică� , ăvă	nd ăbilițățeă să�  ățrăgă�  mulță�  lume după�  el,
- felul prin căre o ăsțfel de persoănă�  poățe să�  creeze o scindăre î	n Sănghă esțe minciună. 

Aceăsță poățe să�  propună�  o căle ălțernățivă�  de ă ăjunge lă iluminăre, lă Nirvănă, s� i nu căleă lui
Buddhă. Î+n lecțură cursului 5 sunț dățe măi mulțe dețălii î	n privinț�ă ăcesțui subiecț. 

O ăsțfel de persoănă�  poățe folosi ănumițe prăcțici căre să�  nu ăibă�  nici o legă� țură�  cu iluminăreă
său ă ăjunge lă iluminăre, cum ăr fi: ă nu mă	ncă lăcțățe său cărne, său ă purță ănumițe hăine, cu
ălțe cuvințe folosireă de lucruri mărginăle, nefondățe, căre nu ău nici o legă� țură�  cu ățingereă
ilumină� rii.
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Când se poate întâmpla o scindare în Sangha?

O scindăre î	n Sănghă se poățe î	nță	mplă î	n țimpul vieț�ii lui Buddhă. 
Î+n conținuăre vom prezență condiț�iile î	n căre scindăreă nu se poățe î	nță	mplă:

1.  Scindăreă nu se poățe  î	nță	mplă imediăț  după�  ce  Buddhă ă î	ncepuț  să�  predeă,  pențru că�
oămenii erău preă făscinăț�i de î	nvă� ț�ă� țurile lui s� i deci nu puțeău să�  exisțe țendinț�e de scindăre.

ཆོས་འཁོར་་བསྐོར་བའི་ཐོག་མ་ལ།
Chunkor korway tokma la

Chunkor    î	nseămnă�  roata dharmei,
Korway      = a învârti,
Tokma la   î	nseămnă�  la început.

Adică�  o scindăre nu se poățe produce la începutul perioadei când Buddha învârtea 
roata dharmei.

Î+n țrădiț�iă budisță�  sensul expresiei „ă î	nvă	 rți roăță” esțe „ă predă dhărmă”. Că s� i  cum roăță
dhărmei î	ncepe să�  se î	nvă	 rță�  î	n inimă î	nvă� ț�ă� țorului, iăr î	nvă� ț�ă� țură î	nvă	 rțe o roăță�  similără�  î	n
inimă discipolului. Cu ălțe cuvințe, cunoăs�țereă ăjunge lă elev.

2.  Scindăreă  nu  se  poățe  î	nță	mplă  î	n  primii  12  ăni,  după�  ce  Buddhă  ă  î	ncepuț  să�  predeă,
deoărece  impresiă  puțernică�  pe  căre  dhărmă  ă  lă� săț-o  oămenilor  eră  î	ncă�  profundă� ,  iăr
concepț�iă dhărmică�  eră î	ncă�  vie î	n inimile lor.

བསྟན་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་སྐྱོན་མབྱུང་བར།
Tenpa la tawa dang tsultrim kyi kyun majung war

Tenpa     = învățătura 
Tawa       = a vedea
Tenpa la tawa î	nseămnă�  modul în care oamenii văd învățătura
Dang        = și
Tsultrim = moralitate
Kyi            = cuvă	nț de legă� țură�  
Kyon        = deficiența

Majung war î	nseămnă�  căre încă nu au fost descoperite său care nu au apărut încă.

Deci făpță de scindăre nu se poățe produce în perioada în care încă nu au apărut deficiențe
în modul în care elevii dharmei văd învățătura și moralitatea lor.
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3. Scindăreă nu se poățe produce nici sfă	 rs� ițul vieț�ii lui Buddhă, deoărece oămenii erău țris�ți
pențru făpțul că�  Buddhă sță� țeă să� -i pă� ră� seăscă� .

མཐར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ།
Tar yongsu nya-ngen le depay tse

Tar          î	nseămnă�  în final,
Yongsu  = complet,
Nya-ngen le depay î	nseămnă�  a trece la Nirvana,
Tse          = timp.

Adică� , scindăreă nu se vă puțeă produce la sfârșitul vieții lui Buddha, când acesta stă 
să treacă la Nirvana.

4. Desigur că�  ăcesț lucru nu se vă puțeă î	nță	mplă nici după�  ce Buddhă ă pă� ră� siț ăceăsță�  lume.

ཐུབ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོགཏུ།
Tuppa nya-ngen le depay oktu

Tuppa      = cel virtuos, esțe un ălț nume ă lui Buddhă,
Nya-ngen le depay î	nseămnă�  a trece în Nirvana,
Ok tu        = după.

Odăță�  cu plecăreă celui  virțuos spre Nirvănă,  oămenii  erău țris�ți,  ăsțfel  că�  nici  î	n  ăcesț  căz
scindăreă nu se puțeă î	nță	mplă.

Esțe  ădevă� răț  că�  țoățe  ăcesțeă  oglindesc  sițuăț�ii  isțorice  căre  s-ău pețrecuț  cu  ădevă� răț  î	n
perioădă lui Buddhă, dăr ceeă ce se dores�țe  ă fi  subliniăț esțe că�  scindăreă unei comuniță� ț�i
Sănghă se măi poățe repeță s� i î	n perioădă î	n căre viițorul Buddhă vă veni s� i vă țră� i.

5. Măi mulț, scindăreă nu se poățe să� vă	 rs� i dăcă�  nu sunț prezenț�i unul dințre cei doi discipoli ăi
lui Buddhă: Shăripuțră s� i Măudgălyăyănă său ămă	ndoi. Ei sunț denumiț�i s� i “perecheă sublimă� ”.

མཆོག་གཟུང་གཅིག་གི་སྔ་རོལ་དུ།
Chok sung chik gi ngarul du

Chok            = nobil, sublim,
Sung            = pereche,
Chik gi        = unul dintre ei
Ngarul du  = înainte
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Deci făpță nu se poățe î	nță	mplă înainte de apariția a cel puțin unuia din perechea sublimă.
Cel puț�in unul dințre ei țrebuie să�  fie prezenț că să�  resțăbileăscă�  păceă î	n Sănghă. Î+n 24 de ore
rupțură esțe sțăbiliță� .

6.  De  ăsemeneă  scindăreă  î	n  comunițățeă  Sănghă  nu  se  poățe  î	nță	mplă  nici  î	năințe  de
î	nființ�ăreă mă�nă� sțirilor sepărățe.

མཚམས་ཆེ་ཆུང་མ་བཅད་པ་དགཏུ།
Tsam che chung machepa dak tu

Tsam         = linie despărțitoare,
Che             = mare
Chung       = mic
Machepa dak tu   = separate

Adică�  ăță	 ță  țimp că	 ț  nu exisță�  mă�nă� sțiri  sepărățe unele de ălțele,  î	ncercăreă de diviziune ă
comuniță� ț�ii  de  că� lugă� ri  din  ăceeăs�i  mă�nă� sțire  nu  esțe  considerăță�  că  fiind  scindăre  ă
comuniță� ț�ii Sănghă.

Conțroversele  din  cădrul  unei  mă�nă� sțiri,  cu  țoățe  că�  sunț  considerățe  că  fiind  ăcțe  grăve,
prăcțic, ele nu sunț definițe că fiind scindăre ă Sănghă.

Actul de scindare nu se poate întâmpla în prezența imediată a lui Buddha. Cu ălțe cuvințe
făpță nu esțe considerăță�  că scindăre î	n sițuăț�iă î	n căre Buddhă esțe prezenț î	n ăceă Sănghă î	n
momențul î	n căre se pețrece făpță.

Aceăsță�  părțe ă î	nvă� ț�ă� țurilor vă țrebui să�  le ăplică�m s� i î	n țimpurile noăsțre, pențru că� , s� i noi
sunțem expus�i  dhărmei,  sunțem impresionăț�i  s� i  influenț�ăț�i  de  eă,  de  ăceeă  vă  țrebui  să�  le
ințroducem î	n viăț�ă de zi cu zi, să�  le ăplică�m s� i să�  le prăcțică�m. 

Dăcă�  vom ră�mă	ne doăr lă nivelul de sțudiu s� i nu vom prăcțică, exisță�  pericolul că după�  un țimp
să�  devenim inflexibili s� i să�  nu progresă�m.

Măi mulț, exisță�  s� i o formă�  măi subțilă�  ă ăcesței infrăcț�iuni, î	n căre puțem ălunecă cu țoț�ii.

Î+n cențrele unde se sțudiăză�  dhărmă, se î	nță	mplă�  desțul de des că după�  un țimp î	n căre se
î	nvăț�ă�  î	mpreună�  să�  ăpără�  scindă� ri î	nțre oămeni. De mulțe ori, cel căre provoăcă�  discordiă se
simțe cu țoțul î	ndrepță� ț�iț să�  sepăre oămenii. 

O ăsțfel de persoănă�  nu vă veni să�  spună� : „Acum voi scindă Sănghă!”. El vă consideră că�  esțe
compleț legițim să�  ăcț�ioneze ățunci că	nd cevă i s-ă pă� ruț că�  esțe î	n neregulă�  său că�  cinevă s-ă
comporțăț imorăl.

Armonia și consensul într-o comunitate Sangha sunt cu mult mai importante decât orice
idee preconcepută pe care o avem.
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Cu țoățe că�  scindăreă î	nțr-o grupă�  Sănghă nu esțe considerăță�  că ă fi o făpță�  imediăță� , ăs�ă cum
ne descrie Abhidhărmăkoshă, eă țoțus� i esțe grăvă� . Un ăsțfel de ăcț se numes�țe  a rupe roata
dharmei. 

Ce î	nseămnă�  roăță dhărmei? Sensul cel măi profund ăl roț�ii dhărmei esțe î	nț�elegereă lipsei de
sine. Pențru că�  ne ăflă�m î	n s�coălă Abhidhărmă, nu vom vorbi despre văcuițățe ci despre lipsă de
sine.

24 de ore îngrozitoare

Dăcă�  ne î	nțoărcem din nou lă făpță imediăță�  de scindăre ă comuniță� ț�ii Sănghă din țimpul vieț�ii
lui Buddhă, țimp de 24 de ore după�  să� vă	 rs� ireă făpței, î	nțreăgă lume esțe grăv perțurbăță� :

- nici o persoănă�  nu poățe ăjunge lă reălizăreă lipsei de sine, lă cunoăs�țereă profundă�  
spirițuălă� ,
- esțe prăcțic imposibil să�  se ințre î	n medițăț�ie profundă� ,
- î	nțreăgă plăneță�  esțe î	n sțăre de s�oc lă nivel spirițuăl.

După�  cum ăm măi spus, lă băză infrăcț�iuni de scindăre ă comuniță� ț�ii Sănghă sță�  minciună. Cel
căre creeăză�  scindăreă esțe ăță	 ț de convins că�  ăre drepțățe, î	ncă	 ț nu-s� i dă�  seămă că�  mințe, de
ăceeă poățe să�  făcă�  cu mulță�  us�urinț�ă�  cevă nepermis dăr s� i periculos.

Două aspecte legate de vătămarea unui obiect

Exisță�  două�  ăspecțe legățe de vă� ță�măreă pă� rinț�ilor său ă unui Arhăț:

ă) primul ăspecț esțe aversiunea. Cu ălțe cuvințe î	năințe de ă-i ră�ni său de ă-i omorî	 î	n
mințeă noăsțră�  dejă î	i respingem. A respinge pe cei căre ne-ău dă� ruiț ăcesț corp cu căre
puțem ăjunge lă iluminăre esțe că s� i că	nd ne-ăm respinge propriă noăsțră�  iluminăre. 

b) ăl doileă ăspecț esțe eliminarea lor prin omor.

De ce ăcesțe făpțe sunț denumițe imediățe?

Exisță�  două�  ăspecțe căre făc că făpțele să�  fie imediățe, s� i ănume:

1. Primul se numes�țe obiectul de ajutor:

ཕན་པའི་གཞི།
penpay shi

Pen î	nseămnă�  a ajuta,
Shi = obiect
ădică�  obiectul de ajutor.

Ce î	nseămnă�  ăcesț lucru? Un ăsțfel de obiecț esțe considerăț pă� rințele. 
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Deoărece dățoriță�  pă� rinț�ilor ăm dobă	ndiț un corp prin căre puțem ăjunge lă iluminăre, ei vor
deveni obiecțe exțrem de imporțănțe, de ăceeă vă� ță�măreă lor esțe considerăță�  o făpță�  imediăță� .

2. Al doileă ăspecț esțe:

ཨོན་ཏན་གཞི།
yunten shi

Shi            = obiect,
Yunten    = virtuți spirituale
deci Yunten shi î	nseămnă�  obiect cu virtuți spirituale.

Obiecțul  cu  virțuț�i  spirițuăle  esțe  considerăț  ă  fi  un  Arhăț,  Sănghă  său  Buddhă.  Ele  sunț
considerățe sfințe pențru că�  număi dățoriță�  lor ne puțem dezvolță s� i noi virțuț�i nobile.

Dăcă�  vă�  ăduceț�i ămințe, î	nțr-ună din lecț�ii ăm vorbiț despre kărmă� , căleă kărmică�  s� i cele pățru
componențe  căre  făc  căleă  kărmică�  să�  fie  compleță� .  Cele  pățru  componențe  fiind:  obiecțul,
moțivăț�iă, să� vă	 rs� ireă s� i finălizăreă făpței.

Buddhă,  Dhărmă,  Sănghă,  Arhăț,  sunț  obiecțe  ăță	 ț  de  puțernice  î	ncă	 ț  vă� ță�măreă  lor  său
țențățivă de ă-i ră�ni, chiăr s� i dăcă�  nu ăm părcurs compleț căleă kărmică� , esțe exțrem de grăvă� .

Scindarea comunității Sangha în zilele noastre

Chiăr s� i î	n zilele noăsțre, exisță�  diverse forme de scindăre. Deoărece, î	n ziuă de ăsță� zi exisță�
mulțe  grupuri  î	n  căre  se  î	nvăț�ă�  dhărmă,  î	n  căre  oămenii  se  sțră	ng  î	n  jurul  unui  profesor,
pericolul scindă� rii î	ncă�  exisță� . 

Sunț desțule sițuăț�ii  î	n  căre cinevă ne poățe enervă său derănjă,  s� i  [ăsțfel  să� ]  î	ncepem să� -l
crițică�m. Esțe foărțe imporțănț să�  depă� s� im ăcesțe neî	nț�elegeri s� i să�  resțăbilim legă� țurile dințre
noi pențru că să�  nu dă�m ăcesțor sițuăț�ii [ocăziă] să�  iăsă�  de sub conțrol.

Prințre  jură�mințele  unui  Bodhisățțvă  exisță�  urmă� țorul  jură�mă	nț:  a  evita  cele  cinci  fapte
imediate.  De  ăceeă  riscul  de  ă  că�deă  î	n  ăceăsță�  sițuăț�ie  ă  celui  căre  esțe  sub  jură�mă	nțul
Bodhisățțvă esțe cu mulț măi mic.

Încercați să nu-i criticați pe cei care se află cu voi în Sangha și mai mult, nu faceți ca
opiniile voastre să fie mai importante decât unitatea și armonia din Sangha. 
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Cercurile concentrice ale unei infracțiuni

Î+nvă� ț�ă� țorii propun să�  î	ncercă�m să�  vedem făpțele concențrice căre sunț î	n jurul unei infrăcț�iuni.
Să�  luă�m de pildă�  adulterul. 

Adulțerul esțe de făpț puncțul culminănț ăl unei succesiuni de ăcț�iuni premergă� țoăre. 

Î+năințeă ădulțerului, ă exisțăț un plăn, î	năințe de plănificăreă făpței ă exisțăț flirțul, î	năințeă lui
ău fosț poățe discuț�ii prelungițe, î	năințeă lor poățe ău fosț priviri lungi, iăr î	năințeă privirilor
poățe ă exisțăț vreun gă	nd ăsupră cuivă.

Cercurile concentrice în situația infracțiunii de adulter

Înfrăcț�iuneă  de  ădulțer  se  ăflă�  î	n  mijlocul  cercului,  iăr  fiecăre  inel  reprezință�  făpțele  căre
conduc spre el. Bineî	nț�eles că�  sfățul esțe să�  nu vă�  ăpropiăț�i de cercul exțerior, nici mă� căr să�  nu
vă�  gă	ndiț�i lă ăs�ă cevă.

Lămă Dvoră povesțes�țe  că�  pe sțră�zile New York-ului  esțe foărțe greu de gă� siț  părcăre s� i  î	n
foărțe  mulțe  locuri  sunț  păncărțe  scrise  „Părcăreă ințerzisă� !”  său “Nici  să�  nu  vă�  gă	ndiț�i  să�
părcăț�i ăici!”. 

Îăr ăici sță�  sfățul: “Nici mă� căr să�  nu vă�  gă	ndiț�i î	n ăceă direcț�ie, să�  nu vă�  permițeț�i ăs�ă cevă”. 

Î+n sițuăț�iă că	nd un ăsemeneă gă	nd legăț de o frăudă�  î	ncepe să�  se sțrecoăre î	n mințe, eliminăț�i-l 
din sțărț.

De ăceeă esțe ăță	 ț de imporțănț să�  ne folosim de cărneț�el, pențru că�  nu sunțem î	ncă�  pe deplin
cons�țienț�i de țoățe gă	ndurile căre ne umblă�  prin mințe. El ne ăjuță�  să�  ne obis�nuim de ă ne țesță
î	n mod sisțemățic gă	ndurile pe căre le-ăm ăvuț său făpțele pe căre le-ăm fă� cuț î	n ulțimele două�
ore.
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Cele mai grave infracțiuni sunt cele ce sunt comise în gândire

Ațunci că	nd ăm vorbiț despre căleă kărmică� ,  ăm subliniăț făpțul că î	ncă� lcăreă ulțimelor țrei
percepțe legățe de mințe: ă ră	 vni, reăuă voinț�ă�  s� i concepț�iă gres� iță�  său ignorănț�ă, sunț cele măi
grăve.

Yi kyi le sum

Yi            = minte
Kyi         = al
Sum       = trei
ădică�  cele trei încălcări ale minții.

Cu țoățe că�  făpțele sunț mențăle, fiecăre dințre ele esțe o căle kărmică�  compleță� , de ăceeă ceeă
ce se pețrece î	n gă	nd esțe foărțe grăv. Deci cel măi imporțănț lucru esțe să�  ne reorgăniză�m
sisțemul de gă	ndire s� i să�  ne cură� ț�ă�m mințeă. 
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Cursul 5
Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 9, a doua parte

Ordinea faptelor imediate în funcție de severitatea lor

Să�  ne  î	nțoărcem lă  cele  cinci  făpțe  imediățe  s� i  să�  vedem  pe  ce  scălă�  se  ăflă�  î	n  funcț�ie  de
severițățeă lor.

1. După�  cum ăm vă� zuț, făpță ceă măi grăvă�  esțe dețeriorăreă ințegrăliță� ț�ii grupului Sănghă.

Deoărece Sănghă esțe considerăță�  că fiind Dhărmăkăyă, corpul mențăl ă lui Buddhă, scindăreă
ei reprezință�  vă� ță�măreă corpului Dhărmăkăyă, s� i î	n cele din urmă�  vă consțițui pențru noi un
măre obsțăcol de ă ăjunge lă iluminăre.

Vă�  voi povesți puț�in despre Lămă Zopă, măesțrul spirițuăl ăl orgănizăț�iei FPMT, ădică�  Fundația
de prezervare a tradiției Mahayana. 

Lămă Zopă ă ăvuț mări probleme de să�nă� țățe. Elevii lui căre î	l iubeău s� i î	l î	ngrijeău s� i nu s�țiău ce
să�  măi făcă�  că  să� -l  ăjuțe.  Lă ăceă vreme ei ău mers să�  se sfă� țuiăscă�  s� i  cu Geshe Michăel î	n
privinț�ă să�nă� ță� ț�ii măesțrului lor. 

Geshe hlă le-ă spus că�  cel măi imporțănț păs pe căre ei ăr țrebui să� -l făcă� , esțe să�  î	ncețeze orice
dispuță�  s� i ceărță�  din cădrul cențrelor lor s� i să�  evițe scindă� rile s� i disensiunile dințre ei, pențru că�
țoățe ăcesțeă sunț exăcț cele căre dă�uneăză�  să�nă� ță� ț�ii Lămei. Î+n î	nțreăgă lume, exisță�  pesțe o suță�
de cențre FPMT, iăr fiecăre esțe condus de că� țre două�  persoăne. Cei doi sunț ăles� i din cădrul
ăceluiăs� i cențru s� i sunț exăcț ăceiă căre nu se î	mpăcă�  unul cu celă� lălț, fiind nevoiț�i să�  lucreze
î	mpreună� . 

Dățoriță�  ăngăjămențului lor făț�ă�  de dhărmă s� i făț�ă�  de măesțrul lor, ei se pun î	n mod voiț î	n
sițuăț�iă î	n căre vor țrebui să�  făcă�  făț�ă�  celor măi dificile sițuăț�ii. Angăjămențul s� i relăț�iă lor cu
Lămă, î	i  pun î	n făț�ă problemelor imediățe din viăț�ă lor, pe căleă spre iluminăre. Esțe foărțe
ințeresănț  de  vă�zuț,  modul  î	n  căre  ăces�țiă,  î	n  pofidă  greuță� ț�ilor  căre  ăpăr,  reus�esc  să�  le
depă�s�eăscă�  s� i să�  țrănsforme neî	nț�elegerile dințre ei î	nțr-o colăborăre perfecță� .

2. Urmă� țoăreă făpță�  esțe țențățivă de omor ă lui Buddhă.

3. A omorî	 un Arhăț.

4. A omorî	 mămă

5. A omorî	 țăță.
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Faptele care sunt apropiate de faptele imediate

Vom  vorbi  î	n  conținuăre  despre  ăcele  făpțe  căre  nu  sunț  considerățe  imediățe  dăr  foărțe
ăproăpe de ele.

1. Făpță căre esțe ăpropiăță�  de ăcțul de omor ă pă� rinț�ilor său ă unui Arhăț, esțe violul unei
măme căre esțe s� i Arhăț.

2. Făpță căre esțe foărțe ăpropiăță�  de ceă imediăță� , esțe țențățivă de omor ă unui Bodhisățțvă
dăr căre nu ă deveniț î	ncă�  un Arhăț. Acesță esțe denumiț si “un Bodhisățțvă cerț”, pențru că�  î	n
mod cerț vă ăjunge lă iluminăre, dăr ăsță număi pesțe î	ncă�  100 de eoni. Un eon esțe considerăț
că fiind 1060 de ăni.

Î+nțr-unul din căpițolele că� rț�ii Abhidharmakosha esțe descrisă�  isțoriă lumii s� i formăreă ei. 

Se spune că�  primii oămeni ău țră� iț 80.000 de ăni pe ăceăsță�  plăneță� . Lă î	ncepuț ei ău fosț foărțe
puri, neăvă	nd gă	nduri negățive s� i duceău o viăț�ă�  de părădis. 

Î+nceț, î	nceț gă	ndurile rele ău î	ncepuț să�  se sțrecoăre î	n mințeă lor, decă�ză	nd spirițuăl din ce î	n
ce măi mulț. Durăță de viăț�ă�  ă î	ncepuț să�  se scurțeze, iăr călițățeă ei se dețerioră pe țimp ce
țreceă. 

Dăcă�  durăță noăsțră�  medie de viăț�ă�  esțe de 70, 80 de ăni, vă�  puțeț�i imăgină unde ne ăflă�m pe
scălă căre ă î	ncepuț de lă 80.000 de ăni. Din puncț de vedere spirițuăl sunțem î	n declin. 

Căpăcițățeă noăsțră�  de ă ăjunge lă iluminăre esțe mulț dețeriorăță�  s� i de ăceeă esțe nevoie de o
muncă�  ăsiduă�  pențru ă puțeă părcurge drumul spirițuăl.

Î+n Abhidharmakosha se spune că�  lă căpă� țul ăcesțui proces, oămenii ăjung lă o medie de viăț�ă�  de
10 ăni, țră� ind î	nțr-o măre suferinț�ă� . După�  căre, vine momențul î	n căre oămenii decid că�  nu măi
poț să�  conținue ăs�ă s� i  î	ncep să�  țră� iăscă�  vieț�i  virțuoăse, durăță de viăț�ă�  î	ncepă	nd din nou să�
creăscă� .

Un ăsțfel de ciclu ăl vieț�ii căre î	ncepe cu o durăță�  de viăț�ă�  de 10 ăni, crescă	nd lă 80.000 de ăni s� i
coboără�  iără� s� i lă 10 ăni se numes�țe kalpa, î	n limbă sănscriță�  său eon. Se spune că� , din momențul
î	n căre Buddhă s� i-ă dezvolțăț Bodhicițță s� i ă deveniț un Bodhisățțvă, ău măi țrecuț î	ncă�  220 său
230 de kălpă că să�  ăjungă�  lă iluminăre. 

Deci ățunci, că	nd ne referim lă un Bodhisățțvă că� ruiă i-ău măi ră�măs î	ncă�  100 de eoni pă	nă�  lă
iluminăre,  ăsță î	nseămnă�  că�  dejă ă părcurs ăproăpe două�  țreimi din drum, de ăceeă esțe s�i
denumiț "un Bodhisățțvă cerț".

3.  O ălță�  făpță�  căre  esțe ăproăpe de ună imediăță�  esțe ăceeă de ă omorî	  unul  dințre cei  7
discipoli principăli ăi lui Buddhă.

4. A fură din bunurile Sănghă, esțe ăproăpe de o făpță�  imediăță� . A luă [bunuri] dințr-un cențru
dhărmă, esțe un ăcț grăv. S� i invers, ă dă� rui unui ăsțfel de cențru esțe o făpță�  exțrem de bună� .
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5.  Deoărece nu măi puțem ățență lă viăț�ă  lui  Buddhă pențru că�  el  nu măi țră� ies�țe  î	n  zilele
noăsțre, o făpță�  ăpropiăță�  de ăceăsță esțe disțrugereă imăginilor lui Buddhă, sțățui, țăblouri său
desene.

Rezulțățul ăcesțor făpțe vă fi năs�țereă î	n infern, dăr nu lă nivelele cele măi grele.

Câteva probleme legate de faptele imediate

Î+n lecțură cursului 5 sunț discuțățe că	 țevă probleme legățe de făpțele imediățe:

Cinevă î	nțreăbă� :  Ne-ăț�i  numiț ăcum cele cinci  făpțe imediățe că fiind cele măi grăve,  dăr î	n
lecț�iile țrecuțe, nu s-ă discuțăț despre făpțul că�  Buddhă ă spus că�  făpțele mențăle sunț cele măi
grăve, gă	ndurile rele sunț cele măi grăve?

Ră�spunsul esțe să�  nu î	ncepem ă confundă lucrurile. Că	nd ne referim lă făpțul că�  ăcțele mențăle
sunț cele măi grăve, ne referim lă făpțul că�  ele sunț cele măi grăve dințre cele zece făpțe rele,
căre consțițuie o î	ncă� lcăre ă celor zece precepțe de eliberăre, ăcesțeă fiind cele țrei ăcțe legățe
de infrăcț�iunile mențăle: ră	 vnireă, reăuă voinț�ă�  s� i ignorănț�ă. Deci î	n ăcesț clăsămenț ele sunț
considerățe, cu ădevă� răț, că fiind cele măi grăve.

Cinevă spune: „Nu ne-ăi spus că�  ceă măi grăvă�  făpță�  esțe concepț�iă gres� iță� , ăcțul ignorănț, ăcțul
de ă negă legile kărmice?”

Ră�spunsul dăț celui căre ă î	nțrebăț esțe urmă� țorul: „Dă, ăi drepțățe. El esțe î	nțr-ădevă� r grăv, dăr
î	n compărăț�ie cu ce? Despre ce clăsificăre vorbim?” Ră�spunsul esțe că�  ăcesț ăcț esțe cel măi
grăv dințre cele cinci concepț�ii gres� ițe, concepț�ii pe căre le vom enumeră î	n conținuăre.

Cele cinci concepții greșite

1. Primă concepț�ie gres� iță�  esțe concepția extremistă. Î+n cursul nr. 1 ăm discuțăț despre două�  
ăsemeneă concepț�ii, s� i ănume:

ă. Ună căre consideră�  că�  lucrurile ău o exisțenț�ă�  proprie de sine. Aproăpe țoț�i cei căre nu
î	nvăț�ă�  dhărmă căd î	n ăceăsță�  exțremă� . Aproăpe orice persoănă�  căre nu î	nvăț�ă�  dhărmă,
consideră�  că�  lucrurile ău o exisțenț�ă�  proprie de sine, [că�  ele] ăpăr î	n ăfără lui.

b. A două concepț�ie exțremisță�  esțe concepț�iă nihilisță�  pe căre o dezvolță�  cei căre ău
î	nvă� ț�ăț dhărmă, dăr căre nu ău primiț o î	nvă� ț�ă� țură�  corecță�  ă văcuiță� ț�ii. Cu ălțe cuvințe,
ăces�țiă ău ăuziț că�  lucrurile nu exisță�  ăs�ă cum li se păre s� i dejă țrăg concluziă: ”Pă� i dăcă�
lucrurile nu sunț ăs�ă cum le vedem, ățunci ele nu exisță� ,  țoțul esțe doăr o iluzie, deci
nimic nu esțe imporțănț”. Ațunci că	nd ne referim lă căleă de mijloc, lă Mădhyămikă, ne
referim lă făpțul că�  țrebuie să�  mergem cu mulță�  ățenț�ie pe căleă de mijloc, căleă dințre
cele două�  concepț�ii exțremisțe, că să�  nu ălunecă�m î	nțr-ună din ele.
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2. A două concepț�ie gres� iță�  esțe concepția perisabilă.

Aceăsță esțe concepț�iă pe căre o deț�ine omul, ățunci că	nd se uiță�  lă lucrurile pe căre le ăre s� i le
vede că exisță	nd î	n sine. Său cu ălțe cuvințe, el se vede s� i pe el s� i [pe] pă	 rț�ile lui că ăvă	nd o
exisțenț�ă�  proprie de sine.

Aceăsță�  concepț�ie ăre două�  pă� rț�i:

ă. Primă, esțe ățunci când omul se percepe pe sine însuși ca având o existență proprie de
sine. 

Ațunci că	nd ne referim lă “eu”,  ne referim lă  “eu”-ul  convenț�ionăl,  prin căre funcț�ionă�m.  Î+n
exisțenț�ă convenț�ionălă�  ne exprimă�m: ăsță esțe bluză meă, căsă meă, gă	ndul meu. 

Aceăsță esțe vedereă convenț�ionălă�  ă eu-lui s�i nu esțe nimic ră�u î	n ăsță, pențru că�  ăvem nevoie
să�  ăcț�ionă�m, să�  funcț�ionă�m. 

Î+n  țexțele budisțe scrie că�  ățunci  că	nd Buddhă mergeă prin săț  cu bolul  pențru ă primi de
mă	ncăre, el spuneă “Acesță esțe bolul meu”. Acesță esțe un ăspecț ăl ădevă� rului convenț�ionăl
căre nu provoăcă�  suferinț�ă� .

Ceeă ce ne dețermină�  suferinț�ă, esțe concepț�iă de ă ne vedeă pe noi î	ns� ine că ăvă	nd o exisțenț�ă�
proprie de sine.

Dăcă�  ne vom ăs�eză să�  ănăliză�m unde esțe ăcesț eu, oăre el esțe mă	nă noăsțră� ? 

Esțe  piciorul  nosțru?  Esțe  corpul  nosțru?  Esțe  mințeă  noăsțră� ?  Esțe  oăre  mințeă  s�i  corpul
î	mpreună� ? Nu-l vom gă� si. S� i cu țoățe ăcesțeă țră� im că s� i că	nd ăcesț “eu” ăr exisță. 

Cum s�țim că�  el exisță� ? Ne simț�im ofensăț�i ățunci că	nd cinevă ne jignes�țe. Cel ofensăț esțe exăcț
„eu-l” de căre sunțem ățăs�ăț�i,  un „eu” făls căre nu exisță�  cu ădevă� răț s� i  căre ne menț�ine î	n
sămsără.

b.  A două părțe esțe  a fi  lipit  (atașat) de părțile noastre,  ădică�  de corpul  nosțru,  mințeă
noăsțră�  s� i ăs�ă măi depărțe.

Î+nțrebăreă esțe: De ce nu esțe de ăjuns să�  ne elimină�m număi concepț�iă gres� iță�  despre exisțenț�ă
proprie de sine s� i țrebuie să�  lucră�m s� i ăsupră pă� rț�ilor noăsțre?

Ră�spunsul esțe că�  țrebuie eliminăță�  ăță	 ț concepț�iă exisțenț�ei de sine că	ț s�i exisțenț�ă proprie de sine
ă lucrurilor căre se ăflă�  î	n ăfără noăsțră� . Ațunci că	nd țrecem lă corpul nosțru energețic, lă sisțemul
de  cănăle  energețice  s�i  chăkre,  căre  sunț  pă�rț�ile  noăsțre  s�i  ele  [chăkrele]  țrebuie  cură�ț�ățe. 

3.  A țreiă concepț�ie  gres� iță�  esțe concepț�iă  că cel ce practică diferite forme de penitență
poate ajunge la iluminare.

Î+n lecțură cursului 5 se dă�  un exemplu ăl unei ăsțfel  de concepț�ii  căre exisță pe vremeă lui
Buddhă.  Î+n  Îndiă  ănțică�  ău  exisțăț  î	nvă� ț�ă� țori  căre  spuneău  că�  dăcă�  cinevă  s� i-ăr  dezvolță
ăbiliță� ț�ile de concențrăre s� i reus�es�țe să�  ăjungă�  lă un nivel foărțe î	nălț de medițăț�ie, după�  căre se
vă ăruncă de pe o sță	ncă�  î	nălță� , s� i vă că�deă pesțe o furcă�  țriunghiulără� , ăsțfel î	ncă	 ț cei țrei dinț�i
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ăi  furcii  vor  pă� țrunde exăcț  prin țrei  puncțe  specifice  ăle  corpului  să�u,  ăcesță  vă  ăjunge lă
iluminăre.

4. A pățră concepț�ie gres� iță�  esțe concepția pe care o are cineva, care nu este corectă dar de
care este foarte mândru.

Aceăsță esțe concepț�iă celui căre spune: "Nu exisță�  vieț�i ănțerioăre, nici viițoăre. Nu exisță�  legi
kărmice, deci fiecăre poățe să�  făcă�  ce vreă". Măi mulț de ăță	 ț, el esțe ărogănț s� i se mă	ndres�țe cu
eă.

5. A cinceă concepț�ie esțe ceă clăsică�  Lokță, ceă căre neăgă�  legile kărmice.
Deci dințre țoățe ăcesțe concepț�ii gres� ițe, ă cinceă esțe considerăță�  ceă măi grăvă� .

În lectura cursului cinci, se ridică întrebarea: Ce se întâmplă aurei când cineva face două
fapte imediate? 

După�  cum ăm măi spus, conform s�colii Abhidhărmăkoshă, unul dințre rezulțățele unei ăcț�iuni
esțe  formăreă  ăurei  î	n  jurul  persoănei,  căre  poățe  fi  pozițivă�  dăcă� ,  de  exemplu,  ă  primiț
jură�mințe de morălițățe său negățivă�  dăcă�  ă hoță� ră	 ț să�  devină�  mercenăr. 

Aceăsță�  supoziț�ie, după�  cum ăm vă�zuț nu esțe ăccepțăță�  s� i de celelălțe scoli.

Deci cei căre ț�in de s�coălă Văibhăshikă, î	nțreăbă�  ce se pețrece cu ăceăsță�  ăură�  î	n căzul că	nd sunț
să�vă	 rs� ițe două�  făpțe imediățe? Ră� spunsul esțe că�  î	n ăcesț căz ăură esțe dublă�  î	n ințensițățe.

O ălță�  î	nțrebăre pusă� , esțe dăcă�  cel căre ă să� vă	 rs� iț o făpță�  imediăță� , î	n viăț�ă imediăț urmă� țoăre
se vă năs�țe î	n infern, deci cum vă fi pedepsiț î	n căzul î	n căre ă să� vă	 rs� iț două�  făpțe imediățe? Vă
puțeă oăre să�  cădă�  de două�  ori î	n infern?

Se spune că�  ună dințre formele î	ngrozițoăre de suferinț�ă�  din infern, esțe ățunci că	nd omul sță�
culcăț, păznicii infernului deseneăză�  linii pe corpul lui după�  căre î	l țăie de-ă lungul liniilor, său
pă� rț�ile corpului sunț ărse. 

Î+n ăceăsță�  s�coălă�  sunț unii căre vor spune:

1. Rezulțățul să� vă	 rs� irii ă două�  făpțe imediățe, vă fi urmă� țorul: corpul celui că� zuț î	n infern
vă fi dublu că mă�rime.
Îăr ălț�ii vor spune:

2. Nu, nu esțe ăs�ă, ăsțeă sunț prosții, ceeă ce se î	nță	mplă�  cu ădevă� răț, esțe că�dereă î	n 
infern de două�  ori, dăr ună după�  ălță.
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Ce vom lua cu noi din lecție în această viață?

Ceeă ce esțe imporțănț de ă luă î	n considerăre î	n ăceăsță�  viăț�ă�  esțe:

- problemă scindă� rii grupului Sănghă,
- respecțul imens pențru pă� rinț�i s� i să� -i ră� splă� țim pențru merițul lor că�  ne-ău dă� ruiț viăț�ă,
- să� -i ră� splă� țim pe profesori, pe mării Lămă pențru binefăcerile pe căre le făc cu noi.
   A dă� rui ce esțe măi bun dhărmei său celui căre promoveăză�  dhărmă.

De ce este important să purificăm karma albă?

Î+n lecț�iă nr. 7 ăm discuțăț despre:

•  karma neagră, ceeă ce î	nseămnă�  făpță negățivă�  să� vă	 rs� iță�  de cinevă căre se ăflă�  î	n 
sămsără, ădică�  lumeă dorinț�elor.

•  karma albă, ădică�  făpță pozițivă�  să� vă	 rs� iță�  de că� țre o ființ�ă�  căre nu se măi ăflă�  î	n 
lumeă dorinț�elor s� i căre nu suferă�  î	n țimp ce o făce.

•  karma mixtă, esțe binefăcereă fă� cuță�  de omul căre se ăflă�  î	n lumeă dorinț�elor.

•  s� i karma pură, căre ăre rolul de ă purifică kărmele ălbe s�i negre.

Toț î	n lecț�iă 7 s-ă pus î	nțrebăreă: De ce esțe nevoie să�  purifică�m kărmă ălbă� ? 
Ră� spunsul lă ăceăsță�  î	nțrebăre î	l vom dă î	n conținuăre.
Cum se poățe ăjunge lă ță� ră	mul formelor s� i lă ță� ră	mul fă� ră�  forme? Acesțe ță� ră	muri său forme 
de exisțenț�ă�  se ăflă�  î	ncă�  î	n sămsără, dăr î	n ăfără lumii dorinț�elor.

Sămsără esțe î	mpă� rț�iță�  î	n țrei lumi:

- lumeă dorinț�elor
- lumeă formelor său ță� ră	mul formelor
- s�i lumeă fă� ră�  formă�  său ță� ră	mul fă� ră�  formă� .

Cei  căre  reus�esc  să�  ăjungă�  î	n  lumeă formelor  său fă� ră�  formă� ,  sunț  cei  căre  se ăflă�  î	n  sță� ri
medițățive foărțe profunde. S� i cu țoățe că�  ăces�țiă se ăflă�  î	n ăcesțe sță� ri de medițăț�ii ăvănsățe, nu
s-ău eliberăț î	n țoțălițățe de dorinț�ă pențru sămsără, lucru căre î	i menț�ine legăț�i de eă. (despre
ăcesțe sțădii de medițăț�ie vorbim î	n ACÎ 3).

Ceea ce ne menține în samsara, este dorința de a rămâne în ea.

Î+n cursul despre Lăm Rim, ACÎ 1, ăm vorbiț despre:

-  prăcțicănțul  cu  scopul  îngust,  căre  prăcțică�  dhărmă  pențru ă  nu ăjunge  î	n  lumile
inferioăre,
- prăcțicănțul cu scopul mediu, căre prăcțică�  pențru ă ies� i din sămsără,                                .
- s� i despre prăcțicănțul cu scopul înalt , căre dores�țe nu număi să�  iăsă�  din sămsără ci să� -
i scoăță�  s� i pe ceilălț�i din eă.
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Ne vom concențră î	n conținuăre pe prăcțicănțul cu scopul mediu, căre dores�țe să�  iăsă�  din cele
țrei lumi descrise măi sus.

Celui căre se ăflă�  î	n lumeă formelor său î	n lumeă fă� ră�  formă�  î	i esțe greu să�  sesizeze că�  se măi
ăflă�  î	ncă�  î	n sămsără deoărece grădul lui de cons�țiinț�ă�  esțe foărțe pur. 

Lă  ăcesțe  nivele  de  prăcțică� ,  omul  s� i-ă  eliminăț  ăproăpe compleț  dorinț�ele.  El  nu măi  esțe
ințeresăț de lumeă mățeriălă�  său de lumeă simț�urilor. De ăceeă se spune că�  se ăflă�  î	n ăfără lumii
dorinț�elor.

Cel căre ăjunge pe ță� ră	mul fă� ră�  formă� , nu măi esțe ințeresăț de nici un lucru mățeriăl. Deoărece
s� i-ă pierduț orice pofță�  său dorinț�ă�  pențru formă� , ăcesță vă ăjunge î	nțr-un loc î	n căre mințeă
conținuă�  să�  exisțe, dăr nu s� i formă. 

Acesțe  ființ�e  nu măi  posedă�  corp fizic,  ci  o  mințe  fă� ră�  corp,  de  ăceeă ăcesțeă  nu măi  sunț
considerățe ă fi oămeni ci [sunț considerățe că fiind] zei.

După�  cum ăm măi spus, karma albă o ăcumuleăză�  cel ce se ăflă�  î	n ăcesțe forme de exisțenț�ă�  pe
căre le-ăm descris măi sus. 

Deoărece  ăcesțe  forme  de  exisțenț�ă�  î	ncă�  se  măi  ăflă�  î	n  sămsără,  kărmă  ălbă�  î	i  vă  ăduce
suferinț�ă� , chiăr dăcă�  ăcesță nu suferă�  î	n momențul că	nd execuță�  kărmă. 

Kărmă ălbă�  î	i vă provocă suferinț�ă�  pențru că�  î	n cele din urmă�  el vă țrebui să�  cădă�  din sțăreă î	n
căre se ăflă� .  Ață	 ță țimp că	 ț ființ�ă se măi ăflă�  î	n sămsără nu exisță�  nici o cerțițudine unde vă
ăjunge. Ațunci că	nd kărmă de ă fi î	n lumeă pură� , fă� ră�  de formă� , se vă țermină, el vă că�deă din
nou î	n lumeă dorinț�elor.

Păbongkă Rinpoche spuneă că�  țoț�i cei căre prăcțică�  dhărmă, chiăr s� i ăceiă căre ău î	nvă� ț�ăț puț�in,
se roăgă�  să�  iăsă�  din sămsără, dăr ăproăpe orică� rui prăcțicănț căre nu măi dores�țe să�  ră�mă	nă�  î	n
sămsără, î	i măi ră�mă	ne î	ncă�  o urmă�  de dorinț�ă�  pențru exisțenț�ă�  sămsărică� . 

S� i  exăcț ăceăsță�  reminiscenț�  esțe ceă căre î	l  menț�ine î	n sămsără.  Aceăsță�  ulțimă�  ră�mă�s� iț�ă�  ă
dorinț�ei esțe foărțe greu de eliminăț, esțe foărțe greu de depă�s� iț. Ființ�ă ăjunsă�  lă ăcesț nivel
î	nălț medițățiv, se ăflă�  î	nțr-o conținuă�  sțăre de plă� cere, de plă� cere supremă� , î	ncă	 ț o confundă�  cu
sțăreă de iluminăre.

Cum putem depăși dorința pentru samsara?

Conform Abhidharmakosha, exisță�  două�  moduri de ă depă� s� i dorinț�ă pențru sămsără:

ă. Primul mod se numes�țe calea lumească.

Pe  calea lumească, omul î	s� i dezvolță�  căpăcițățeă de ă mediță, puță	nd ăjunge lă nivele foărțe
î	nălțe.  Mințeă lui vă deveni cu țimpul măi răfinăță� ,  măi concențrăță� ,  plă� cereă se ințensifică� ,
ăsțfel î	ncă	 ț plă� cerile de lă nivelul ănțerior medițățiv să�  i se pără�  că fiind grosolăne. 

Î+n ăcesțe sță� ri medițățive, omul nu măi esțe ințeresăț nici de mă	ncăre s� i nici de sex, plă� cerile pe
căre le experimențeăză�  depă�s� ind cu mulț pe ăceleă căre vin din mă	ncăre s� i sex. Fiecăre nivel de
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concențrăre vă fi o căuză�  kărmică� , căre vă dețermină ridicăreă lă urmă� țorul nivel. Se poățe urcă
pe scălă concențră� rii, dăr nu se iese din sămsără.

Aceăsță  esțe  calea  lumească,  un  drum  periculos  deoărece  puțem  crede  că�  ăm  ăjuns  lă
iluminăre, î	n țimp ce sunțem î	ncă�  prins� i î	n sămsără, diferenț�ă fiind doăr că�  ne ăflă�m î	n sță� ri
medițățive foărțe î	nălțe. Îăr că	nd kărmă se vă țermină, vom fi nevoiț�i să�  că�dem din nou î	n lumeă
dorinț�elor.

b. Exisță�  o singură�  posibilițățe de ă î	nvinge grăvițăț�iă sămsărei, ăceeă de ă percepe vacuitatea
în mod direct.

Pențru ă percepe văcuițățeă, nu esțe nevoie să�  se ăjungă�  lă nivelele cele măi î	nălțe de medițăț�ie,
ci lă un ănume nivel, numiț primul Samten (vorbim î	n ACÎ 3 despre sțădiile medițăț�iei).

Î+n ăcesț căz nu ne referim lă calea lumească, ci lă drumul de percepț�ie ă văcuiță� ț�ii. 

Lă nivelul de medițăț�ie, numiț primul sămțen, concențrăreă esțe foărțe măre, exisță�  sămădhi
(concențrăreă focălizăță� ) iăr mințeă esțe de o măre clărițățe. 

Î+n ăcesțe momențe, omul țrebuie să�  se foloseăscă�  de ceeă ce ă î	nvă� ț�ăț despre văcuițățe. Scopul
țuțuror sțudiilor,  esțe  de ă  ăjunge lă  ăcesț  nivel  de medițăț�ie,  î	n  căre  să�  ne puțem focăliză
concențrăreă, că răză de lăser, ăsupră concepț�iei gres� ițe, ăsupră ățăs�ămențului de eu-l nosțru,
s� i de ă le ănăliză. 

Aceăsță�  ețăpă�  se numes�țe î	n limbă sănscriță�  Vipashyana, său Vipăssănă î	n limbă păli. 

Vipăshyănă esțe un nivel măi î	nălț decă	 ț  sămădhi, î	n căre se făce medițăț�iă ănălițică�  ăsupră
văcuiță� ț�ii, ăsupră găkjă. Îăr definiț�iă țermenului de Gakja esțe: acel lucru care nu există, dar
credem în existența lui și de care ne atașăm, iar de aici provin toate necazurile noastre. 

Aceăsță esțe căleă pe căre dăcă�  o părcurgem vom ies� i î	n mod cerț din sămsără.

Ră�spunsul lă î	nțrebăreă „De ce esțe imporțănț să�  purifică�m kărmele ălbe?” esțe „Pențru că�  nici
ele nu ne poț scoățe din sămsără.”

Cel mai important lucru este să ajungem pe calea 
care duce spre perceperea vacuității în mod direct

Lă  nivelele  măi  î	nălțe  de  medițăț�ie  denumițe  sămțen  său  dyănă,  ăpăre  o  sțăre  denumiță�
“nimic”, o sțăre î	n căre mințeă s-ă eliberăț de orice gă	nd. 

Noi spunem că�  ăceăsță�  sițuăț�ie nu poățe fi  posibilă�  cu ădevă� răț,  dăr poățe să�  exisțe o sțăre
foărțe ăpropiăță�  de ăceăsță. 

Dăcă�  cinevă prăcțică�  medițăț�iă căre se numes�țe: a-ți goli mintea de gânduri, ădică�  medițăț�iă
î	n căre se î	nceărcă�  ă nu se gă	ndi lă nimic, ăcesță poățe ăjunge lă ăceă sțăre pe căre ăm denumiț-
o „nimic”. 
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Lă ăcesț nivel ăl medițăț�iei omul ră�mă	ne î	n conținuăre î	n sămsără, î	n suferinț�ă� . S� i cu țoățe că�
spunem că�  lă ăcesț nivel nu măi exisță�  gă	nduri, ele conținuă�  să�  ăpără�  sub forme us�oăre. 

Acesțe mețode de medițăț�ie nu sunț recomăndățe, sunț periculoăse, pențru că�  ele conduc spre
calea lumească, despre căre ăm vorbiț s� i nu ne scoț din sămsără.

Căre esțe ălțernățivă?

Alțernățivă  esțe  să�  ne  dezvolță�m  căpăcițățeă  de  concențrăre  ăsupră  unui  obiecț  sfă	nț.  De
exemplu,  dăcă�  ne  dezvolță�m  concențrăreă  ăsupră  imăginii  lui  Buddhă,  dățoriță�  sfinț�eniei
ăcesțui obiecț, vom ăjunge desțul de repede lă sțăreă î	n căre vom puțeă percepe văcuițățeă. 

De ăceeă, î	n țrădiț�iă țibețănă�  se pune ăță	 ț de mulț ăccenț pe medițăț�iă ăsupră obiecțelor săcre.
Cu că	 ț ne puțem dezvolță vedereă clără�  s� i concențrăță�  ăsupră obiecțelor sfințe, cu ăță	 ț ne vom
mă�ri s�ănsele de ă ăjunge lă percepereă văcuiță� ț�ii î	n mod direcț.

Este important să ne organizăm în așa fel viața 
ca ea să ne susțină pe drumul spiritual

Pențru ă ăjunge î	n ăcesț loc, nu esțe suficienț să�  sță�m număi pe pernă de medițăț�ie, ci să�  ne 
făcem viăț�ă î	n ăs�ă fel î	ncă	 ț să�  ne sprijine î	n prăcțică spirițuălă� . 

- să�  ne făcem viăț�ă că	 ț măi linis�țiță� , fă� ră�  preă mulțe preocupă� ri,
- să�  ne dezvolță�m renunț�ăreă, să�  nu măi fugim după�  lucrurile mățeriăle, pențru ă ne 

puțeă concențră măi mulț pe prăcțică� ,
- să�  ne menț�inem lă un nivel î	nălț morăl, ăsțfel î	ncă	 ț să�  nu ăvem cons�țiinț�ă î	ncă� rcăță� , 

lucru căre ne vă î	mpiedică să�  ne dezvolță�m concențrăreă,
- să�  făcem mulțe ăcțe de binefăceri, să�  ădună�m o colecț�ie imensă�  de merițe s� i 

î	nț�elepciune,
- iăr căleă ceă măi eficiență�  de ă făce țoățe ăcesțe lucruri, esțe de ă spune mulțe 

rugă� ciuni ădresățe Lămei.
- ă luă jură�mințele s� i ă le pă� sțră,
- ă ț�ine cărneț�elul, ă î	nvă� ț�ă, ă prăcțică, ă ăcț�ionă.

Î+n felul ăcesță plănță�m seminț�ele kărmice căre ne vor ăjuță să�  ăjungem î	n sițuăț�iă de ă percepe 
văcuițățeă.

Întrebarea care se ridică este: Oăre poățe un om obis�nuiț să�  ăjungă�  lă percepț�iă văcuiță� ț�ii?

Ră�spunsul esțe că�  cel căre făce țoățe ăcesțe lucruri nu poățe fi un om obis�nuiț. Acelă căre cu
ădevă� răț î	s� i dedică�  î	nțreăgă lui viăț�ă�  pențru ă prăcțică dhărmă, pențru ă-s� i purifică făpțele s� i
gă	ndurile, pențru ă î	nvă� ț�ă, pențru ă mediță, pențru ă se devoță Lămei s� i dhărmei, dejă nu măi
esțe un om obis�nuiț. 

S� i  dăcă�  ăcesță  vă  părcurge  ețăpele  că� ii  s� i  dăcă�  î	s� i  vă  creă  condiț�iile  kărmice  pențru  ă
experimență văcuițățeă, vă ăjunge cu sigurănț�ă� !

Vă puțeă el ăjunge î	n ăceăsță�  viăț�ă� ? Acesț lucru esțe greu de s�țiuț. 
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Dăr s�ănsele lui vor cres�țe dăcă�  vă merge cu precizie conform celor î	nvă� ț�ățe. 

Exemplul căre se dă�  de obicei esțe ă celui căre decide să�  devină�  un piănisț virțuos. Pențru ă
ăjunge lă nivele î	nălțe de mă� iesțrie sunț necesăre ănțrenămențe riguroăse s� i profesori de î	nălță�
clăsă� . S� i dăcă�  prăcțicănțul vă î	nvă� ț�ă î	n ăcesțe condiț�ii, s�ănsele lui să�  ăjungă�  un măre piănisț sunț
foărțe ridicățe.

Î+n țexțul  Sursa binefacerilor mele, din seminărul  Pregătire pentru tantra,  sunț prezențățe
țoățe ețăpele că� ii, iăr dăcă�  le vom urmă s� i dăcă�  ne vom devoță Lămei, vom ăjunge lă percepereă
văcuiță� ț�ii.

Trebuie  să�  ăvem  mulță�  grijă�  să�  nu  dă�m  voie  î	ndoielilor  noăsțre  să�  ne  domine  s� i  să�  ne
descurăjeze. Pă	nă�  vom ăjunge lă experimențăreă văcuiță� ț�ii, î	ndoielile vor fi mereu prezențe. Ele
sunț că nis�țe demoni căre ăpăr să�  ne descurăjeze de ă merge spre iluminăre. Rolul lor esțe de ă
ne făce să�  spunem: „Nu ăm nici o s�ănsă� . Eu nu poț făce ăsță!”

Acesțe gă	nduri sunț primejdioăse. Dăcă�  o ăsțfel de î	ndoiălă�  vă ăpăre, spuneț�i-i: “Mulț�umesc că�  
ăi veniț. Acum du-țe s� i lăsă� -mă�  î	n păce”. 

Există multe statui ale lui Buddha, iar unele dintre ele îl reprezintă cu mâna dreaptă atingând
pământul.  În  scrierile  budiste,  este  descrisă  scena  în  care  Buddha  stă  așezat  sub  un  pom  și
încearcă să ajungă la iluminare. Forțele întunecate, Mara vin și-l atacă pe Buddha, sub formă de
ispite, de îndoieli, pentru a-l opri de a ajunge la iluminare. Încercările prin care trece Buddha sunt
foarte grele. El atinge pământul cu mâna dreaptă, chemându-l și îi spuse: Fi martor la faptul că
stau aici sub acest copac și voi ajunge la iluminare în pofida tuturor încercărilor grele prin care
trec.

Deci, nu dați voie îndoielilor să pună stăpânire pe voi și continuați-vă practica pentru a
ajunge la iluminare.

 21


