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Superioritatea vieţii umane
Datoria unei religii este de a ghida umanitatea în sprijinirea anumitor principii nobile care să conducă
la o viaţă liniştită şi să menţină demnitatea umană. Altfel ne-ar fi imposibil să ne revendicăm
superioritatea ca fiinţe umane, pentru că am fi împinşi către nivelul altor fiinţe vii al căror unic scop
este de a obţine hrană, adăpost şi sex. Dacă şi fiinţele umane şi-ar petrece viaţa numai pentru a-şi
satisface aceste nevoi primare, atunci nu ar fi prea multe de arătat pentru noi înşine ca oameni.
Oamenii au depăşit simpla supravieţuire şi sunt capabili să-şi caute propria lor realizare.
În buddhism noi numim acest lucru Dhamma. Alte fiinţe vii nu pot realiza această Dhamma din cauza
faptului că inteligenţa umană este superioară celei a tuturor celorlalte fiinţe vii din univers. Numai
mintea umană poate aprecia şi recunoaşte Dhamma. Este important de observat că oamenii sunt
singurele fiinţe din univers care pot concepe un sistem atât de complex ca religia. Nici măcar deva sau
brahma nu au o anume religie.
Cu toate că venerăm spiritele deva sau brahma şi se fac unele jertfe în numele lor, trebuie să realizăm
că inteligenţa noastră umană este superioară inteligenţei lor. Acesta este motivul pentru care un deva
sau brahma nu poate deveni un Buddha. Numai o fiinţă umană poate atinge iluminarea supremă din
cauză că numai ea are capacitatea de a-şi dezvolta inteligenţa până la cel mai înalt nivel.
Fiindu-i dată această inteligenţă, omul încearcă să înţeleagă natura propriei lui existenţe şi să
formuleze un cod de conduită consistent care îl va face nobil şi demn de respect. Gânditori dintre
oamenii trecutului şi ai prezentului au chibzuit adânc asupra a trei întrebări existenţiale: „Cine sunt
eu?“, „Ce fac eu aici?“, „Este nevoie de mine?“. Răspunsurile la aceste întrebări îi oferă baza care va
conduce la o existenţă plină de înţeles. Noi denumim acestea drept principii ale vieţii.
Care sunt principiile umane de bază? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ne întrebăm
mai întâi care este înţelesul cuvântului „uman“. Limbile pali şi sanskrită folosesc cuvântul „manussa“
sau „manusya“ când se referă la fiinţele umane. Este un cuvânt plin de înţelesuri. Întâmplător,
cuvântul englezesc pentru „om“ (man) este derivat din cuvântul sanskrit „manu“, care înseamnă „a
gândi“.
Fiinţele umane sunt singurele fiinţe vii care pot să-şi cultive şi să-şi dezvolte mintea până la
capacitatea ei maximă. O astfel de fiinţă vie este denumită manussa (uman). Cuvăntul englezesc man
(om) este de asemenea derivat şi din cuvântul mana, care înseamnă minte. Deci acela care are o minte
pentru a gândi este numit om. Cu inteligenţa lui superioară, omul trebuie doar să-şi direcţioneze şi săşi canalizeze dorinţele pentru a face din viaţa lui ceea ce el alege. (Bine înţeles că atunci când ne
referim la „om“ înţelegem prin acesta toate fiinţele umane, bărbaţi şi femei. Nu există nici un motiv
pentru a crede că femeile sunt în vreun fel inferioare bărbaţilor, din punct de vedere intelectual,
spiritual sau moral.)
Definiţia chineză pentru om este „cineva cu inima predispusă la blândeţe“. În inima umană trebuie să
existe milă şi cinste. Dacă aceste două calităţi lipsesc, atunci acea persoană nu este privită ca o fiinţă
umană adevărată. Filozofii vestici definesc fiinţele umane ca fiind aceia care-şi pot folosi simţul
raţiunii. Oamenii sunt singurele fiinţe care sunt raţionale în comportamentul lor. Alte fiinţe vii îşi
folosesc numai instinctele pentru a-şi asigura supravieţuirea, plăcerea şi protecţia. Atunci când mintea
este cultivată prin abţinerea de la gândurile rele şi prin dezvoltarea marilor virtuţi, acea persoan ă
poate dobândi liniştea, împăcarea care conduce la puritatea minţii.
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Natura minţii umane
Mintea umană poate penetra şi analiza elementele sau sistemele din întregul univers. Mintea constă în
stările mentale fugitive, trecătoare care în mod constant apar şi dispar cu viteza luminii. Este o formă
de energie puternică. De fapt nu există nicio formă de energie care s-ar putea compara cu mintea
umană. Mintea este predecesoarea tuturor lucrurilor; mintea este deasupra tuturor şi toate lucrurile îşi
au originea în minte. Buddha a spus: „Nu am cunoştinţă de nicio energie dinamică, alta decât mintea
umană, care poate funcţiona cu o aşa repeziciune.“ De exemplu, cei care au studiat ştiinţa, înţeleg cu
uşurinţă natura atomului. Un atom îşi schimbă starea de câteva milioane de ori într-o singură secundă.
În psihologia buddhistă, ni se spune că pe când mintea umană se schimbă de 17 ori, corpul fizic se
schimbă numai o singură dată. De asemenea, atomii şi elementele operează conform aceluiaşi
principiu. Cei care au studiat biologia pot înţelege că celulele şi tot ceea ce există în corpul nostru
suferă schimbări de-a lungul timpului. Energia noastră mentală apare şi dispare de o mie de ori mai
repede decât fulgerul. Astfel este natura minţii umane.
Pe lângă toate acestea, mintea este răspunzătoare pentru tot ceea ce se petrece în lume. Buddha spune:
„Mintea este răspunzătoare pentru tot, bun sau rău, ce există în întregul univers“. Există o zicătoare:
„Cum gândeşti, aşa şi eşti. Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit“.
Numai datorită imaginaţiei noastre înşelătoare i se datorează faptul că dăm vina pe Dumnezeu, pe
spirite sau pe diavoli pentru problemele noastre. Unii oameni chiar cred că suferinţele noastre de
astăzi sunt rezultatul unui aşa numit păcat „originar“, care a fost comis de către un strămoş arhetipal.
Atunci, ce putem spune despre animale? Şi ele suferă de tot felul de boli, îmbătrânesc şi mor. Suferă
şi ele tot datorită păcatului lor originar? Plantele, şi ele suferă de boli, bătrâneţe şi moarte. Se
confruntă ele cu aceste probleme tot datorită păcatului lor originar?
Nimeni nu poate controla mintea altuia, dar dacă cineva îşi dezvoltă propria minte, atunci acela poate
deţine o influenţă enormă asupra altora, pe care o poate folosi în scopri bune, dar şi rele. Dezvoltarea
cunoştinţelor ştiinţifice poate fi folosită în mod greşit de către unii oameni, în scopuri egoiste. Pe de
altă parte, mintea proprie poate fi controlată şi folosită pentru a aprecia şi a înţelege Dhamma sau
legile Universului.
Dezvoltându-şi intelectul, omenirea a descoperit, de exemplu, forţele din interiorul atomului şi a
folosit aceste cunoştinţe pentru a realiza multe lucruri utile în beneficiul oamenilor. Dar şi invers, în
acest proces ei au inventat şi armele atomice care ar putea distruge întreaga lume. Dacă mintea nu este
controlată şi antrenată în mod corect, pericolele care ar putea decurge din acest lucru sunt într-adevăr
inimaginabile. Unul dintre primele exemple care apar în minte este Hitler, care şi-a folosit puternica
inteligenţă în scopuri rele.
Aproape toate celelalte fiinţe vii sunt ameninţate cu extincţia din cauza dorinţelor egoiste ale omului,
dorinţe care apar din minţi care nu sunt pregătite corect. Ei poluează apa şi aerul, distrug mediul
înconjurător pretinzând că-l dezvoltă, în timp ce ei sunt de fapt puşi pe distrugeri. Trebuie să admitem
faptul că niciuna din celalalte fiinţe vii nu distrug nimic în aceeaşi măsură ca omul.

Trei Naturi în Viaţa Umană
Ca fiinţe umane, noi avem trei caracteristici sau naturi, şi anume natura animală, natura umană şi
natura divină. Nu trebuie să aşteptăm să ne renaştem într-un rai sau într-un iad pentru a simţi acest
lucru. Animalele au putere limitată de a raţiona, dar folosindu-ne inteligenţa, noi, oamenii, putem
domina sau controla natura noastră animală şi, făcând acest lucru, ne cultivăm natura umană şi chiar
putem descoperi natura divină în noi înşine.

2

Ven. Dr. K. Sri Dhammananda

Animalele nu au niciun mijloc de a-şi controla natura lor animală din cauză că ele sunt motivate
aproape integral doar de către instinct. Dar ca fiinţe umane, folosindu-ne minţile pentru a analiza şi a
raţiona, noi am realizat că anumite lucruri sunt morale sau imorale, că anumite lucruri sunt dăunătoare
şi periculoase şi că anumite lucruri sunt bune şi folositoare nu numai pentru noi, dar şi pentru alţii.
Acesta este motivul pentru care oamenii sunt puşi pe un nivel mai înalt decât celelalte creaturi.
Dominând natura noastră animală şi dezvoltând dragostea şi compasiunea, ne dezvoltăm răbdarea,
toleranţa, înţelegerea, unitatea, armonia şi bunăvoinţa. Acestea sunt calităţi umane.
Scopul principal al religiei este să sprijine şi să alimenteze aceste calităţi. În orice caz, noi trebuie să
realizăm că unele din aceste calităţi sunt înnăscute în noi. De fapt ne-am descoperit unele din aceste
veritabile calităţi chiar înainte de apariţia religiei. Mintea umană este atât de avansată încât ar putea fi
antrenată cu uşurinţă să cunoască extazul divin. Alte fiinţe vii nu pot face acest lucru. Mintea umană
este un mecanism foarte complex. Ea poate crea cele mai rele tipuri de iad. Spre deosebire de alte
creaturi, care ucid pentru a se apăra sau pentru a se hrăni, mintea îi poate face pe oameni să ucidă din
lăcomie, din gelozie, sau chiar din „distracţie“. şi cu toate acestea, nu poate fi niciodată satisfăcută. Pe
cât de repede o plăcere a fost satisfăcută, mintea tânjeşte imediat după altceva. Ca rezultat al acestor
lucruri, omul este în permanenţă nefericit.
Mahatma Gandhi a spus: „Lumea are destule pentru nevoile tuturor, dar niciodată de ajuns pentru
lăcomia unui singur om“. Fiinţele umane se luptă între ele din cauza acelei extraordinare dorinţe
pentru mai multă putere, mai multă autoritate, ca şi pentru mai multă plăcere.

Patru tipuri de religie
Există patru tipuri de religii în lume, şi anume: Naturale, Organizate, Dezvăluite şi Instituţionalizate
1. Religia Naturală.
În vremuri preistorice, omul primitiv trăia într-o stare de frică, deaorece era înconjurat de misterele
neexplicate ale fenomenelor naturale. Omul primitiv se temea în mod natural de ceea ce nu putea
înţelege. Frica vine către aceia care nu sunt capabili să pătrundă legile naturii. Frica nu reprezintă
nimic altceva decât o stare a minţii. Când omul nu putea să înţeleagă natura şi realitatea fenomenelor
naturale şi a altor evenimente naturale, el şi-a dezvoltat o credinţă că există într-adevăr un anume fel
de putere divină sau supranaturală în spatele acestor inexplicabile evenimente, cum ar fi anotimpurile,
eclipsele, fulgerul, tunetul, ploaia, curcubeul, erupţiile vulcanice, inundaţiile, seceta şi alte evenimente
misterioase. El s-a gândit că toate acestea sunt fapte ale unor puternice forţe supranaturale pe care el
trebuia să le împace, în aşa fel încât ele să-l ajute să ducă o viaţă liniştită. În mod firesc, el a început
să le venereze şi să ceară ajutorul lor pentru a-şi asigura supravieţuirea şi puterea asupra altora. De-a
lungul timpului, aceste practici şi credinţe au fost organizate în ritualuri formale şi rugăciuni, dând
naştere a ceea ce numim „religii naturale“.
2. Religia Organizată.
Înainte de a apărea religiile, fiinţele umane aveau concepte umaniste, dar nu exista o „religie“ ca atare
care să le cuprindă. Prin dezvoltarea calităţilor şi virtuţilor umane pe care le aveau înnăscute, ei au
organizat anumite practici şi, în concordanţă cu modul lor de gândire, au creat un cod de
comportament pentru a îndruma societatea în care ei trăiau. Forţele primare, instinctuale, ale ruşinii şi
ale fricii (hiri şi ottappa) au fost factorii călăuzitori care au dat formă comportării lor în ceea ce-i
privea pe ei înşişi şi pe ceilalţi. Codurile morale şi credinţele care au rezultat au dat în cele din urmă
naştere la religie.
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3. Religia Dezvăluită.
Aceasta îşi are originea de la un mesaj dat de către o Zeitate Supremă printr-un mesager sau printr-un
profet, sub forma unor porunci sau legi religioase. Adepţii cred cu tărie că mesajul divin, aşa cum le-a
fost dezvăluit, este baza comportamentului lor în problemele spirituale şi sociale.
4. Religia Instituţionalizată.
În alte societăţi, oamenii au introdus un mod de viaţă religios dezvoltând psihologia, filozofia, morala
şi etica într-o manieră ordonată. Pentru a menţine ordinea şi o conduită corectă ei au introdus reguli
pentru a cultiva calităţile umane, pentru a trăi în pace şi pentru a găsi rezolvarea numeroaselor
probleme, calamităţi şi dezordini cu care se confruntau. Acestor reguli li s-a dat cu timpul un caracter
formal, o bază spirituală şi au devenit instituţionalizate.
Un binecunoscut învăţat buddhist, Bhikku Buddhadasa, clasifică religiile în modul următor:
●
●
●
●
●
●

Religia puterilor miraculoase şi a magiei, care se bazează pe temă din partea adepţilor ei;
Religia credinţei - bazată în principal pe credinţă şi rugăciuni;
Religia kammei - bazată pe principiul auto-ajutorării;
Religia înţelepciunii - bavată pe gândirea liberă (raţiune);
Religia păcii - bazată pe principiul de a nu face rău nici propriei persoane, nici altora;
Religia bunătăţii pline de iubire sau a dragostei - bazată pe renunţarea la tot în favoarea altora.

Definiţia Buddhismului şi a Dhammei
Buddhismul nu aparţine nici unuia din grupurile enumerate mai sus. De fapt, cu toate că se foloseşte
cuvântul „religie“ atunci când se vorbeşte despre buddhism, considerăm că este dificil a clasifica
buddhismul ca fiind o religie, în concordanţă cu înţelesul cuvântului aşa cum este el oferit de
dicţionar. Cel mai potrivit cuvânt pentru a releva pe deplin înţelesul învăţăturilor lui Buddha este
„Dhamma“. În folosirea obişnuită şi pentru a respecta obiceiul, se foloseşte cuvântul „religie“, dar
„Dhamma“ este într-adevăr foarte potrivit deoarece acoperă mult mai mult decât este transmis prin
cuvântul „religie“.
„O, bhikkuşi, Dhamma şi preceptele predate de către Buddha trimit înainte o lumină clară. Niciodată
ele nu sunt observate în secret“ Ele sunt la fel de clare şi evidente „ca şi discul soarelui sau al lunii“.
Mai mult, „în ceea ce priveşte Dhamma, pe care am învăţat-o de la Buddha, nu există un pumn închis
al învăţătorului“. Acest lucru înseamnă că Buddha, ca învăţător, nu a păstrat nici un secret în
învăţăturile sale. Ca urmare, nu există nici un secret sau un mister în buddhism care să trebuiască să
fie acceptat fără nicio întrebare de către un adept, doar pe baza unei credinţe oarbe.
Dhamma este Adevărul Ultim pe care Buddha ni l-a arătat. Este un mod de viaţă nobil, care
întotdeauna ne ajută şi ne sprijină, nelăsându-ne să decădem în alte stări de suferinţă, cum ar fi
iadurile, lumea animală sau a spiritelor, ca diavoli sau ca alte fiinţe nenorocite. Aceasta este definiţia
cuvântului Dhamma în buddhism. Cum buddhismul nu este o religie dezvăluită, Buddha nu a avut
nici un mesaj divin din paradis pentru că el nu a avut niciodată un învăţător care să-l îndrume în
dobândirea iluminării. Ceea ce a făcut el a fost să-şi folosească pe deplin efortul, eliminând toate
gândurile, cuvintele şi acţiunile rele şi cultivând toate calităţile importante, purificându-şi mintea. În
final el a atins un asemenea grad de puritate şi claritate a minţii încât a înţeles pe deplin funcţionarea
fiecărui aspect al Universului. Noi numim aceasta Iluminare.
Buddhismul este rezultatul efortului unui mare om care şi-a sacrificat viaţa şi timpul în căutarea
Adevărului Absolut. Trebuie să definim ceea ce înţelegem prin Adevăr Absolut, deoarece mulţi
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oameni pretind că ei cunosc adevărul. Dar există foarte puţină înţelegere între ei. Ce înţeleg buddhiştii
prin acest termen? Noi ştim că există multe feluri de adevăruri, dar că nu toate pot fi considerate ca
adevăruri absolute.
Unele adevăruri pot fi relevante pentru o anumită perioadă de timp, dar mai devreme sau mai târziu,
din cauza schimbării circumstanţelor ele nu rămân adevărate. Adevărul aşa cum este realizat şi
explicat de către Buddha este Adevărul Absolut din cauză că nu există nimeni în această lume care să
poată dezminţi veridicitatea chiar şi a unui cuvânt rostit de el, folosind chiar şi metode de analiză
ştiinţifice. Este Adevărul Absolut pentru că este etern şi nu se poate schimba odată cu timpul sau cu
circumstanţele. Multe alte credinţe care au fost privite ca adevărate în trecut a trebuit să fie modificate
în concordanţă cu noile descoperiri apărute odată cu avansul ştiinţei.
Învăţăturile lui Buddha nu numai că nu pot fi dezminţite, dar chiar sunt sprijinite de noile descoperiri
ale ştiinţei. Valorile morale învăţate de către Buddha pe baza Adevărului Absolut de asemenea rămân
valabile chiar dacă civilizaţia a avansat mult. Buddhiştii nu trebuie să-şi redefinească poziţia în
legătură cu subiecte ca: eutanasia, uciderea din milă, controlul naşterilor, sexul înainte de căsătorie,
drepturile animalelor şi altele.

De ce avem nevoie de religie
În general vorbind, trebuie să fim de acord că toate religiile au realizat un anumit grad de bine, cu
toate că, conform unor gânditori ca Bertrand Russell, religiile au făcut omenirii mai mult rău decât
bine. Despre gelozie, ură şi discriminare, justificate de unii oameni religioşi, el spune: „Cei care nu au
nicio religie trăiesc în pace, fără să se lupte sau să se certe. Cei care au o religie se luptă deseori din
cauza diferenţelor dintre diferitele credinţe“. Dar nu toţi sunt de acord cu el.
Fiecare din marile religii, fie că vorbim despre creştinism, buddhism, islam sau hinduism, au făcut
într-adevăr unele servicii umanităţii. Dacă fiinţele umane s-au comportat rău în ciuda faptului că au
avut o religie, atunci unde ar fi umanitatea acum dacă nu ar fi existat nicio religie în care să creadă?
Dacă de exemplu, toate guvernele lumii ar anunţa că nu vor exista forţe de ordine ale legii pentru 24
de ore, este posibil ca această perioadă să fie mai mult decât suficientă pentru a distruge naţiuni
întregi! Nu mai este nevoie să spunem că situaţia ar fi mult mai gravă dacă nu ar fi existat deloc
religia pentru a înfrâna puţin omenirea. Concluzia este bine înţeles că nu putem da vina pe religie
pentru comportamentul omului.
Trebuie să adăugăm aici că există oameni cu o dezvoltare înaltă, care sunt buni prin natura lor şi nu au
nevoie de controlul impus de religie. Buddha a spus că învăţăturile religioase trebuie să fie privite
doar ca o plută care ne ajută să ajungem pe un ţărm mai îndepărtat. Odată ce cineva a atins un nivel
înalt de dezvoltare spirituală, acela nu mai are nevoie de ghidare: el devine moral în mod natural. În
orice caz, majoritatea dintre noi avem nevoie de acea plută, pentru că principiile religioase sunt acelea
care ne ajută să devenim perfecţi din punct de vedere moral şi spiritual.

Principiile religioase sunt importante
Ca fiinţe umane, noi avem o responsabilitate de a susţine anumite principii bune pentru propria
noastră bunăstare, ca şi pentru a celorlalţi. Acest lucru este de înţeles din cauză că atunci când noi
respectăm preceptele, de asemenea îi protejăm şi pe ceilalţi. Atât timp cât noi nu suntem perfecţi, dacă
ne place să avem vecini buni, trebuie să ne asigurăm că avem un gard puternic; în caz contrar vom
avea certuri, deranjări reciproce şi neînţelegeri. Când ridicăm un gard solid sau un zid, nu numai că ne
protejăm casa şi familia, ci, în acelaşi timp, protejăm şi casele vecinilor. La fel se întâmplă şi cu
respectarea preceptelor. Când hotărâm să nu ucidem şi să nu facem rău altora, atunci permitem
celorlalţi să trăiască în pace, fără frică. Aceasta este cea mai mare contribuţie pe care o putem aduce
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în folosul celorlalţi. Noi toţi ar trebui să ne oprim din a-i păcăli şi a-i înşela pe alţii, astfel încât aceştia
să poată trăi în pace, fără frică sau suspiciune. Dacă ştim cum să ne îndeplinim datoriile şi
responsabilităţile, înseamnă că ne păstrăm demnitatea umană şi inteligenţa. În mod natural, făcând
acest lucru, menţinem pacea, armonia şi calmul în viaţa noastră.
Dar, aşa cum Robert Frost spune în minunatul său poem „MendingWall“, dacă suntem buni prin însăşi
natura noastră, şi la fel sunt şi vecinii noştri, atunci zidurile devin inutile. Unele aşa-zise societăţi
primitive din trecut au trăit cu adevărat astfel de vieţi ideale. Dar întrucât noi suntem preocupaţi de
societăţile urbane, avem nevoie de îngrădirile religiei pentru a ne proteja pe noi înşine şi pe ceilalţi.
Pentru a face acest lucru noi respectăm preceptele religioase (sila). Sila înseamnă disciplină pentru a
pregăti, a educa mintea. Noi ne educăm prin respectarea unor principii religioase, cunoscând
pericolele încălcării lor. Există o deosebire între preceptele buddhiste şi poruncile sau legile religioase
ale altor credinţe. Mulţi oameni îşi urmează obligaţiile religioase datorită fricii de pedeapsă. Este
foarte posibil ca fără ameninţarea cu focul iadului, mulţi oameni să nu ia în serios îndatoririle
religioase.
Există două moduri distincte de respectare a preceptelor sila. Când ne abţinem de la a ucide datorită
faptului că suntem conştienţi de cruzimea şi suferinţa pe care am provoca-o altor fiinţe, aceasta este
Varitta Sila: A nu face rău (Evitare/Reţinere - aspectul pasiv). În acelaşi timp, când ne dezvoltăm
blândeţea, înţelegerea şi armonia, aceasta se numeşte Caritta Sila: A face bine (Comportare Pozitivă aspectul activ). Trebuie să cultivăm ambele aspecte, active şi pasive, ale virtuţii.
Dacă nu ar exista pedeapsă, oamenii şi-ar lua libertatea de a comite fapte răutăcioase fără a arăta nicio
milă. În buddhism, respectarea preceptelor sila înseamnă: „îmi pregătesc mintea pentru a nu face
anumite lucruri dăunătoare, nu din cauza lui Dumnezeu sau de frica pedepsei lui, ci înţelegând că ele
sunt greşite. Nu mi-e frică de pedeapsă şi nici nu aştept recompensă, ci fac bine de dragul binelui, din
cauză că aceasta duce la bunăstarea celorlalţi şi a mea.“
Buddha spune: „Vă dau aceste sfaturi din propria mea experienţă. Nu este un mesaj divin care mi-a
fost transmis mie. Am făcut unele fapte rele în timpul vieţilor mele anterioare şi îmi pot aminti cum a
trebuit să sufăr din cauza lor. Din această cauză vă spun că este mai bine să nu faceţi lucruri rele,
pentru a evita suferinţa. Pe de altă parte, am făcut şi o mulţime de fapte bune şi merituoase în timpul
vieţilor mele anterioare şi deci pot înţelege ce viaţă minunată, împăcată şi prosperă am trăit ca urmare
a acelor fapte bune. Deci, vă sfătuiesc de asemenea să faceţi şi unele fapte bune, astfel încât să puteţi
simţi şi voi astfel de rezultate bune.“ Dacă doriţi să aflaţi mai multe lucruri despre acest subiect, citiţi
Povestirile Jataka care povesteşte despre vieţile anterioare ale lui Buddha.
În buddhism nu se găsesc porunci, dogme, legi religioase sau ameninţări cu pedepse veşnice. Scopul
religiei nu este de a pedepsi, ci de a sfătui oamenii ce să facă şi ce să nu facă. Dacă aţi comis o faptă
rea, va trebui să suportaţi consecinţele. Nu este Buddha sau religia cea care vă va pedepsi. Propriile
voastre acţiuni vă creează propriul paradis sau infern. Altcineva nu poate face acest lucru în locul
vostru.
Cum am spus mai devreme, chiar şi omul primitiv avea un simţ natural al comportamentului moral şi
putea distinge între bine şi rău. Dar pe măsură ce societatea s-a dezvoltat, acest simţ natural a trebuit
să fie transformat în coduri de comportament, pentru a menţine legea şi ordinea. Pentru a se asigura că
aceste coduri vor fi respectate, conducătorii de atunci le-au prezentat ca fiind înzestrate de către
divinitate cu recompense sau pedepse eterne. Rezultatul final a fost, bine înţeles, că oamenii au fost
controlaţi şi determinaţi să se comporte într-un mod acceptabil în societate. Din acest punct de vedere
putem spune că religia a făcut un serviciu umanităţii.
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Beneficiile aduse de mulţumire
Într-o zi un rege s-a apropiat de Buddha şi i-a pus o întrebare. „Când îi privesc pe discipolii tăi pot
vedea seninătate, voioşie şi feţele lor radiind. De asemenea am auzit că ei iau numai o masă pe zi, şi
nu pot înţelege cum îşi păstreză acest stil de viaţă.“ Buddha i-a dat un răspuns minunat. „Discipolii
mei nu regretă ceea ce au făcut în trecut şi continuă să facă tot mai multe fapte meritorii. Nu prin
pocăinţă, rugăciune sau venerare pot oamenii să-şi învingă greşelile pe care le-au făcut în trecut, ci
ajutându-i pe alţii. Discipolii mei nu au nicio grijă în ceea ce priveşte viitorul lor. Ei sunt mulţumiţi cu
orice primesc, astfel ei se păstrează fericiţi. Ei nu ar spune niciodată că un anume lucru nu le este de
ajuns. Acesta este modul lor de viaţă. În concluzie ei îşi pot păstra această stare de seninătate, voioşie
şi o înfăţişare radiantă, ca rezultat al mulţumirii lor.“
La fel, oricine poate încerca să-şi păstreze această voioşie, fiind mulţumit. Dacă cineva ar întreba de
ce nu putem fi satisfăcuţi în viaţă, cu toate că avem mai mult decât ne este necesar, care ar fi
răspunsul corect?
Răspunsul corect este: „Din cauză că nu avem mulţumire“. Dacă ar exista cu adevărat mulţumire, nu
am zice niciodată că nu suntem mulţumiţi de cutare sau cutare lucru. Nu putem fi satisfăcuţi datorită
conflictului dintre dorinţele noastre egoiste şi insaţiabile, şi legea impermanenţei (anicca).
Unul dintre cele mai bune sfaturi date nouă de către Buddha, pe care să îl practicăm ca pe un
principiu, este „Fericirea este cea mai mare avuţie“. Un om avut nu este neapărat un om bogat. Un
bogătaş trăieşte într-o frică permanentă. El este într-o permanentă stare de suspiciune şi de teamă,
gândindu-se că ceilalţi oameni abia aşteaptă să îi facă rău sau să îl tragă pe sfoară. Un bogătaş nu
poate ieşi afară fără o gardă de corp, şi în ciuda tuturor porţilor şi lacătelor din casa lui, el nu poate
dormi fără frică şi fără grijă.
Prin comparaţie, un om mulţumit este într-adevăr un om foarte norocos, din cauza faptului că mintea
lui este eliberată de toate aceste perturbări. El este cu adevărat bogat. Ce semnifică deci mulţumirea?
Când o persoană gândeşte: „Acestea sunt de ajuns pentru mine şi pentru familia mea şi nu îmi trebuie
nimic mai mult“, aceea este mulţumirea. Dacă toată lumea ar putea gândi astfel, atunci nu ar mai fi
nicio problemă. Cât timp ne păstrăm această mulţumire, gelozia nu va putea niciodată să ne
umbrească mintea, şi astfel vom permite şi celorlalţi să se bucure de vieţile lor. Dacă nu ar exista
gelozie, mânia de asemenea nu ar putea răsări. Dacă nu ar exista mânie, nu ar fi violenţă şi vărsare de
sânge şi toată lumea ar putea trăi în pace.
O viaţă mulţumită îţi oferă speranţă şi încredere. Aceasta nu este o utopie. Pentru mai mult de 25 de
secole, bărbaţii şi femeile din comunităţile buddhiste de călugări şi călugăriţe trăiesc astfel de vieţi.
De asemenea mulţi buddhişti familişti îşi trăiesc viaţa în mulţumire, nepermiţând lăcomiei să le
înfrângă nevoile de bază. Este surprinzător cât de puţin avem cu adevărat nevoie pentru a fi
mulţumiţi. Gândiţi-vă la asta!

Învăţaţi cum să înfruntaţi viaţa
Din cauza dorinţelor noastre egoiste, ne place să ducem în permanenţă o viaţă prosperă, neluând în
considerare faptul că toate lucrurile care apar în faţa noastră sunt impermanente. Astfel, aceste dorinţe
egoiste nu vor putea fi niciodată satisfăcute din cauză că totul este nepermanent. Schimbarea este o
constantă universală. Nimic nu este static, iar noi suntem condamnaţi să ne agăţăm de lucruri care
întotdeauna rămân în urma noastră - din cauza faptului că şi noi şi lucrurile se schimbă chiar în
momentul în care au fost atinse. Totuşi, în ciuda acestor schimbări, îndemnaţi de amăgire şi dorinţe
egoiste, sperăm cu disperare într-o viaţă fără schimbare.
Într-o zi Buddha l-a sfătuit pe Ananda: „Dacă vreodată cineva va întreba de ce există moartea, va
trebui să-i răspunzi că moartea există din cauza faptului că există naşterea. Dacă nu ar exista naştere,
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nu ar exista nici moarte. Dacă încerci să împiedici moartea prin forţă, atunci nu înţelegi natura. În
realitate mergi împotriva legilor naturii.“
în general, oamenii sunt fericiţi când se naşte cineva, dar au o frică intensă de deteriorare şi de moarte.
Dacă nu există naştere, nu va exista nici moarte. Apusul soarelui într-o ţară devine răsărit în alta. Deci
apusul soarelui nu înseamnă sfârşitul acestuia. într-o manieră asemănătoare, moartea însăşi nu
înseamnă sfârşitul vieţii, pentru că moartea este de fapt începutul unei alte vieţi. Naşterea este
începutul morţii. Moartea este începutul unei vieţi.
Naşterea aduce certificatul de deces. Deci, dacă vrem să prevenim moartea, ar trebui să prevenim
naşterea. Trebuie să fim înţelepţi şi să nu repetăm aceleaşi greşeli; să ne pregătim pentru a nu mai
suferi din nou.
Prin observaţie şi studiu înţelegem de ce există atât de multă nedreptate şi inegalitate în lume.
Începem să vedem că nu este lucrarea unui creator capricios, ci este lucrarea acţiunilor noastre proprii,
bune sau rele (kamma) din trecut. Putem observa efectul benefic sau malefic al acţiunilor noastre
chiar în această viaţă: binele produce bine, răul produce rău.

Buddhismul pentru oamenii obişnuiţi
Viaţa în lume este foarte buclucaşă. Nu este foarte uşor pentru un laic să ducă un mod de viaţă
religios. Dacă el încearcă să fie religios prin schimbarea obiceiurilor, atunci el ar putea deveni o
pacoste pentru cei în mijlocul cărora trăieşte. Membrii familiei şi prietenii acestuia s-ar putea să nu
aprecieze noul mod de viaţă. În orice caz, dacă îşi schimbă viaţa în mod treptat, ceilalţi vor avea
posibilitatea să se obişnuiască şi să facă unele ajustări.
Pe de altă parte, cineva poate deveni religios fără să-i deranjeze pe alţii cultivând o bunătate plină de
iubire, cinste, răbdare, toleranţă, unitate, armonie şi înţelegere. Totuşi aceste calităţi pot de asemenea
crea deranj atunci când alţii profită de ele în interes propriu. Nu este necesar să mergem la extreme şi
să renunţăm la tot. Trebuie doar să ducem o viaţă normală.
Buddha prezintă acest mod de viaţă religios, practic, pentru laici şi pentru familişti, în conformitate cu
nevoile lor lumeşti. Fără renunţare, laicii nu ar trebui să încerce să imite modul de viaţă al călugărilor.
În mod asemănător, nici călugării nu trebuie să urmeze modul de viaţă al laicilor. În zilele noastre,
unii dintre ei au amestecat multe dintre aceste metode.
Recunoscând dificultăţile pe care trebuie să le înfrunte în realizarea datoriilor, responsabilităţilor şi
obligaţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pentru a-şi întreţine familiile, oamenii trebuie să facă
anumite lucruri. Buddha spune că ei pot menţine patru tipuri de fericire: (1) prin merit şi prin investiţii
corecte; (2) prin trăirea plăcerilor lumeşti într-un mod rezonabil, din venitul lor meritat în mod corect;
(3) prin evitarea îndatorărilor, ca rezultat al unui management corect al veniturilor şi cheltuielilor; (4)
prin trăirea unei vieţi cinstite. Când oamenii realizează că nu au făcut nici un rău nimănui, atunci ei nu
mai au de ce să simtă vreun sentiment de vinovăţie. Acest sentiment minunat, lipsa oricărei vinovăţii,
este într-adevăr cea mai remarcabilă fericire pe care cineva o poate experimenta. Toate celelalte tipuri
de fericire brută vor dispare din minte.
Această stare de fericire pe care ei o menţin în minte va rămâne până la moarte şi îi va ajuta să aibă o
renaştere mai bună, din cauza faptului că vor pleca din această lume fără a avea nici un fel de
confuzie în mintea lor. Astfel trebuie să-şi modifice oamenii modul lor de a trăi dacă vor să ducă o
viaţă lumească plină de sens. Separat de majoritatea familiştilor, câţiva bărbaţi şi femei se hotărăsc să
renunţe în întregime la viaţa lumească şi să recurgă la o viaţă de călugărie. Astfel de oameni găsesc un
alt fel de pace şi fericire.
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O minte deschisă în buddhism
Upali, un adept bogat al unei alte religii, a venit într-o zi să-l vadă pe Buddha spunând că vrea să
devină discipolul lui. Buddha l-aîntrebat: „De ce vrei să mă urmezi pe mine?“ Upali a răspuns
„Oamenii spun că învăţăturile tale sunt minunate“. Buddha l-a întrebat atunci: „Ai ascultat vreo una
din învăţăturile mele?“ Când Upali a răspuns negativ, următoarea întrebare a lui Buddha a fost:
„Atunci de unde ştii dacă poţi să practici învăţăturile mele sau nu? Nu acesta este modul în care un
om îşi schimbă religia. Omul trebuie să studieze şi să încerce să înţeleagă învăţătura înainte de a fi
convins“.
Atunci Upali a devenit şi mai determinat în a-l urma pe Buddha, spunând: „Venerabile, cred că acest
sfat este mai mult decât suficient pentru ca eu să înţeleg natura adevăratei tale învăţături. Dacă m-aş fi
apropiat de un alt lider religios, el m-ar fi acceptat de la început şi ar fi anunţat peste tot că am devenit
adeptul religie lui. În loc de aceasta, tu m-ai sfătuit să studiez şi apoi să hotărăsc dacă să-ţi accept
învăţătura sau nu.“
Când Buddha dorea să ţină o predică, el nu o transmitea ca o simplă discuţie publică. El mai întâi
studia minţile oamenilor şi înţelegea capacitatea ascultătorilor lui, apoi le vorbea în conformitate cu
capacitatea lor mentală, astfel încât aceştia să poată înţelege cu uşurinţă învăţăturile lui.

Cum să-l privim pe Buddha
Unul dintre discipolii lui Buddha, Vakkali, avea un obicei zilnic de a privi insistent asupra persoanei
lui Buddha. Observând acest lucru, Buddha l-a întrebat: „Ce faci aici?“ Răspunsului lui Vakkali a
fost: „Venerabile, când privesc la însuşirile senine şi la marea linişte a corpului tău, acest lucru însuşi
îmi dă o mare satisfacţie.“ Buddha atunci l-a întrebat: „Ce te aştepţi să câştigi admirând acest trup
care este murdar, urât, mirositor, impermanent? Cel care vede Legea (Dhamma) îl vede pe Buddha.
Aceasta ar trebui să te ajute să înţelegi cum trebuie să-l priveşti pe adevăratul Buddha. Dacă vrei cu
adevărat să-l vezi pe Buddha, atunci trebuie să-l creezi pe acel Buddha în mintea ta, prin intermediul
învăţăturii lui.“
Noi avem o concepţie greşită depsre viaţă. Noi privim la corpul fizic ca fiind viaţa însăşi; nu putem
avea o perspectivă corectă. Energia mentală şi procesul vieţii lucrează împreună. Corpul este doar
adăpostul care găzduieşte fiinţa noastră fizică. Ne petrecem întreaga viaţă îngrijind, hrănind, spălând
şi curăţând pentru a ne înfrumuseţa corpul; cheltuim atât de mult fără să cunoaştem că acest corp ne
crează insatisfacţii enorme şi suferinţe.

Trei principii de bază în Buddhism
Disciplina (Sila), dezvoltarea unei minţi corect antrenate (Samadhi) şi atingerea înţelepciunii supreme
(Panna) sunt cele trei principii de bază ale vieţii umane. Numai fiinţele umane pot cultiva aceste
calităţi.
Primul obiectiv dintre aceste trei principii de bază este respectarea preceptelor - sila.

Sila
Omul este o fiinţă socială şi îşi dezvoltă caracterul în funcţie de societatea căreia îi aparţine, deci orice
ar face lasă urme nu numai asupra lui însuşi ci şi asupra societăţii. Respectarea preceptelor morale va
lăsa şi ea urme. Moralitatea include toate virtuţile unei persoane cinstite şi respectabile. Ea a fost
identificată cu virtuţile în general, şi multe calităţi admirabile au fost interpretate în legătură cu
idealurile purificării şi restricţiei, după cum ele sunt realizate cu corpul, vorbirea şi mintea. Ea este de
obicei înţeleasă ca referindu-se la cele cinci precepte morale care constituie codul fundamental al
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eticii pentru laici. Ei trebuie să-şi înceapă călătoria spirituală urmând cele cinci precepte, şi fiecare
devot laic este de aşteptat ca să respecte aceste cinci reguli elementare de conduită.
Este în spiritul buddhismului ca respectarea acestora să fie bazată pe experienţă şi raţiune. Ţelul final
al buddhismului este supralumesc, dar este întotdeauna înrădăcinat în lumea pământească şi prin
respectarea celor cinci precepte buddhistul se păstrează în strâns contact cu realitatea. Exercit ându-şi
voinţa şi raţiunea, omul a realizat că urmând o anumită cale el poate contribui nu numai la propria lui
bunăstare, ci şi la bunăstarea întregii rase umane. El hotărăşte prin propria lui voinţă să urmeze acea
cale. El reprezintă recunoaşterea umanităţii, a puterii şi a responasabilităţii omului.
Sila sau dezvoltarea morală se câştigă prin autodisciplină. Trebuie să învăţăm cum să trăim ca fiinţe
umane inofensive şi amabile. Folosind un limbaj simplu, trebuie să ştim cum să trăim fără a deranja
pacea şi fericirea celorlalţi. Dacă suntem capabili să facem acest lucru, aceasta va fi cu adevărat o
mare realizare. Disciplina, o comportare bună, preceptele şi morala sunt toate sinonime cu acest
cuvânt, „sila“. Aceasta este fundaţia pe care trebuie început un mod de viaţă religios.
Dacă o casă este construită fără a realiza o fundaţie corectă, ea va fi foarte instabilă. Omul modern a
învăţat pe calea cea grea cât de important este a trăi în sila. Înseamnă a respecta dreptul la existenţă al
celorlalţi. Dacă am crede că lumea a fost creată numai pentru propriul nostru profit, atunci am lua din
ea orice am vrea, fără nicio discriminare, fără să ne pese de ce s-ar întâmpla cu celelalte fiinţe vii şi cu
mediul, plantele, râurile, atmosfera şi aşa mai departe. Într-un final, ca rezulatat al importantelor
dezechilibre ecologice din natură, create de către noi prin modul modern de a trăi, ne-am autodistruge.
Pe de altă parte, un bun buddhist are un respect profund şi o mare grijă pentru bunăstarea tuturor
celorlalte fiinţe.
În infinita lui înţelepciune, Buddha a ştiut că nu putem deveni perfecţi dintr-o dată. În concluzie, el
începe prin a ne încuraja să ne abţinem de la a comite fapte care provoacă rău. Odată ce facem
progrese în crearea unei fundaţii morale solide, putem practica progresiv purificarea mentală.
Buddhismul permite unui individ să facă progrese pe baza nivelului său propriu de realizare şi nu îi
impune în mod dogmatic un cod rigid fără a lua în considerare potenţialul său, nivelul său de
dezvoltare şi atitudinea sa.
Preceptele sunt utile pentru cultivarea calităţilor şi virtuţilor umane. Aceste calităţi sunt necesare
pentru păstrarea păcii şi a fericirii. Motivaţia pentru încurajarea şi respectarea acestor precepte nu este
frica de pedeapsă, ci înţelegerea şi compasiunea. Când Buddha ne-a sfătuit „Nu faceţi rău“, s-a gândit
la bunăstarea celorlalţi.
Ca fiinţe umane, este de datoria noastră să facem unele servicii altora prin practicarea generozităţii, a
blândeţii şi întinzând o mână de ajutor celor care au nevoie de sprijinul nostru pentru a scăpa de
necazuri, griji sau alte probleme. Făcând servicii dezinteresate celorlalţi, nu numai că îi ajutăm pe
aceştia, dar de asemenea se reduce şi egoismul nostru. Nu trebuie să facem o faptă bună având
anumite motivaţii ulterioare, pentru că atunci faptele noastre vor fi stricate de intenţiile impure.
Deci adevăratele concepte buddhiste, „Nu face rău“ şi „Fă bine“ nu sunt bazate pe pedeapsă şi
recompensă, ci din nevoia de a reduce dorinţele noastre egoiste şi de a ne cultiva puritatea mentală.
Noi nu folosim frica pentru a forţa oamenii să respecte aceste precepte. Folosind teama în locul
înţelegerii nu se va putea naşte cultivarea sentimentelor de înţelegere şi poate avea ca rezultat
transformarea oamenilor în superstiţioşi şi dogmatici.
Evitarea răului şi facerea de bine sunt foarte recomandate, dar nu sunt de ajuns. Din experienţă ştim
că atât timp cât lăcomia, mânia şi iluzia, care sunt adânc înrădăcinate în minţile noastre, nu sunt
îndepărtate, noi încă mai suntem capabili de a comite unele fapte rele. Deci, apare nevoia de a ne
purifica mintea. Pentru a realiza aceasta, trebuie să ne privim mintea în mod constant şi să eliminăm
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din ea impurităţile mentale. Când gândurile şi motivaţiile impure au fost eliminate, mintea este
întotdeauna bună şi pură, şi vom ajunge la ţelul final.
În orice caz, ca fiinţe umane suntem conştienţi de faptul că existenţa noastră actuală nu este nici
prima, nici ultima viaţă. Avantajul de a fi o fiinţă umană este acela că noi ştim acest lucru şi ne putem
pregăti pentru următoarea viaţă. Mulţi oameni speră că după moarte vor ajunge în paradis, dar când
luăm în considerare modul în care unele religii explică paradisul, suntem forţaţi să concluzionăm că ei
nu au nici o idee de ceea ce este sau unde se află acest paradis.
Când un bogat l-a întrebat pe Buddha ce să facă pentru a ajunge în paradis după moarte, Buddha i-a
răspuns: „De ce vrei să aştepţi până când mori extazul paradisiac? Chiar în timp ce trăieşti în această
lume poţi trăi acest extaz dacă ştii să-ţi trăieşti viaţa în mod corect.“
Buddha a fost un învăţător religios practic, care nu a introdus în minţile oamenilor mitologie, tentaţii
sau teamă. Oamenii trebuie să înveţe cum să-şi folosească viaţa în mod corect, cum să evite
problemele, necazurile, grijile şi deranjurile şi, de asemenea, cum să câştige mai multă cunoaştere şi
înţelegere. După ce şi-au dezvoltat înţelegerea, ei îşi pot ajusta viaţa în mod corespunzător.
Plăcerea şi fericirea
Cu toate că la suprafaţă nu se prea vede, anumite gânduri rele, care sunt adânc înrădăcinate în minte,
pot totuşi rămâne. La un anumit moment dat putem fi liniştiţi şi cu o înfăţişare plăcută pentru că nu
există nimic care să ne agite, dar dacă apare un deranj, ne schimbăm repede atitudinea, devenind
violenţi şi urâţi. Plăcerea care apare momentan în minte, o considerăm în mod greşit drept fericire. În
realitate, nu este fericire. Plăcerea este doar o satisfacţie emoţională. Natura efemeră a plăcerii este
astfel încât ea dispare în momentul imediat următor.
Căutarea plăcerii nu trebuie confundată cu căutarea fericirii. Plăcerea este alunecoasă, temporară şi
poate lăsa un gust amar. De asemenea, ea poate fi costisitoare, şi totuşi nesatisfăcătoare. Nu aşa este
fericirea, care nu trebuie să fie cumpărată; ea provine dintr-o sursă interioară - mintea, şi există pe
termen lung.
Plăcerea care o avem în acest moment crează uneori dezamăgire, din cauza naturii trecătoare a
plăcerii. În acelaşi timp, nu ne putem câştiga fericirea păstrând impurităţi mentale ca frică, mânie,
gelozie, răutate şi reavoinţă. Când aceste simţăminte nu sunt active, atunci privim strălucirea care ne
apare în minte, ca fiind fericire.
Fericirea câştigată prin merite adevărate
Pentru a obţine fericire trebuie să facem din ce în ce mai multe fapte meritorii. Prin fapte meritorii se
înţelege a face unele servicii altora, pentru a-i elibera de suferinţă. Fericirea pe care o câştigăm făcând
bine este mai importantă decât câştigul material. De fiecare dată când facem fapte bune cu încredere
şi înţelegere, câştigăm fericire şi un sentiment de bunăstare. Aceasta este ceea ce numim merit. Starea
mentală pe care o dezvoltăm în această viaţă determină tipul de viaţă pe care îl vom experimenta după
moarte. La momentul morţii, nu există nimic să ne ajute în afară de propriile noastre merite sau
kamma. Deci, trebuie să ne străduim să facem cât de mult bine putem în această viaţă, pentru că este
singura asigurare pe care o avem pentru renaşterea într-o existenţă fericită.
Există unii oameni dezinformaţi care pun lucruri valoroase în sicriu, gândind că de aceste lucruri se va
folosi mortul în viaţa de după moarte. Trebuie să ne folosim bunul simţ şi să înţelegem lucrurile fără a
urma orbeşte anumite tradiţii demodate ale înaintaşilor noştri. A sosit timpul să eliminăm astfel de
practici pentru că am observat cum oameni de alte religii profită de ignoranţa noastră pentru a
condamna şi a ridiculiza buddhiştii pentru ceea ce fac, crezând că acestea sunt practici buddhiste.
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Buddha, de exemplu, nu a cerut adepţilor lui să ardă nimic în numele celor plecaţi. El ne-a sfătuit să
ardem doar impurităţile mentale.

Samadhi prin meditaţie
Samadhi este al doilea principiu; concentrarea şi cultivarea minţii pentru a experimenta pacea şi
calmul prin fixarea minţii pe un anumit obiect. Minţile celor care nu au astfel de experienţe sunt
foarte slabe. Motivul pentru care minţile lor sunt foarte slabe este teama care îi tulbură. Din cauza
acestei slăbiciuni avem sentimente de nesiguranţă şi suspiciune. În fiecare minut ne disipăm energia
mentală într-un mod neprofitabil prin cele cinci simţuri ale noastre. Aceste cinci canale ne extrag
energia mentală şi o folosesc pentru a atrage obiecte din exterior, care cauzează suspiciune, teamă şi
îngrijorare. În acelaşi timp, ele crează ceea ce apare ca satisfacţie emoţională şi emoţie. În cele din
urmă, astfel ne deranjăm mintea. Colectăm murdării din exterior prin simţurile noastre, ceea ce duce
la confuzia minţii. Ca urmare, mintea nu are timp să se relaxeze şi devine slabă din cauza acestei
pierderi de energie. Este la fel ca o cascadă care tot curge şi împrăştie apă peste tot din cauză că nu
există un canal pentru a o direcţiona pentru un uz sistematic. Un baraj hidroelectric poate canaliza
această energie pentru a crea electricitate, care poate avea diverse întrebuinţări.
Un inginer, văzînd imensa pierdere care se produce prin căderea apei, s-ar decide să construiască un
stăvilar pentru a exploata această cădere şi a produce electricitate, pentru iluminarea întregului ţinut.
Exact în acelaşi mod noi ne irosim energia mentală prin lipsa de concentrare. Buddha ne-a sfătuit să
nu ne pierdem energia mentală prin simţuri, ci să ne relaxăm mintea şi să o eliberăm de la a face tot
timpul alegeri, urmărind stimulii exteriori. Aceasta este o adevărată tortură pentru minte. Pe timpul
perioadei de relaxare ne putem concentra pe un obiect neutru, fără a permite minţii să fugă încoace şi
încolo. Şi astfel ne dezvoltăm mintea. „Bhavana“înseamnă dezvoltarea minţii, adică să acumulăm şi
să exploatăm energia pierdută, pentru regenerarea ei. Când este dezvoltată pe deplin, mintea devine o
forţă foarte dinamică şi toată frica, suspiciunea şi nesiguranţa pe care le avem, vor dispare. Atunci
vom obţine curaj, cunoaştere, înţelegere şi înţelepciune.
Pentru a menţine un bun standard al conduitei morale, este de asemenea esenţial să practicăm
meditaţia, care se numeşte samadhi. Samadhi este starea imobilă sau liniştită a minţii. Indisciplina
minţii constă în obiceiul ei de a sări încoace şi încolo, fiind dificil de controlat. Ea poate urma orice
idee dăunătoare, sau imaginaţie. Pentru a preveni aceste tendinţe nesănătoase, mintea trebuie să se
concentreze asupra unui obiect de meditaţie ales.
Pe parcursul practicii, mintea va deveni din ce în ce mai stăpânită şi va fi ascultătoare, rămânând
fixată pe obiectul asupra căruia este direcţionată. De exemplu, meditând asupra blândeţii iubitoare,
putem alina trăsăturile duşmăniei, ale mâniei şi invidiei. Meditând asupra aspectelor respingătoare ale
corpului omenesc putem diminua dorinţa după plăcerile trupeşti şi nebuniile dragostei. Contemplând
inevitabilitatea şi impredictibilitatea morţii, putem alunga mulţumirea de sine şi apatia. Reamintindune calităţile speciale ale lui Buddha, putem învinge depresia, anxietatea şi negativismul. Dezvoltânduşi compasiunea, omul îşi uită propriile necazuri şi realizează omniprezenţa suferinţei.
Prin practică repetată şi absorbţie meditativă, Buddha şi discipolii săi au ajuns să posede anumite
puteri psihice. Cu toate că astfel de puteri sunt dezvoltate numai printr-o concentrare foarte adâncă ele
nu sunt considerate de majoritatea şcolilor buddhiste ca fiind necesare pentru atingerea scopului
principal în buddhism, Nibbana. Nibbana înseamnă anularea dorinţei, a urii şi a iluziei. Dacă dorim să
ne câştigăm fericirea, ar trebui să permitem minţii noastre să se relaxeze şi să o dezvoltăm pentru a
dezrădăcina forţele răului care zac ascunse acolo.
Cât timp medităm, experimentăm pacea, dar cum am oprit meditaţia şi ne-am întors la modul nostru
normal de gândire, pacea şi fericirea vor dispare, iar deranjul se va întoarce. Apa dintr-un eleşteu
poate fi acoperită cu frunze uscate la suprafaţă, dar apa de dedesubt va fi foarte limpede. Poţi da
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deoparte frunzele uscate şi să vezi apa limpede. Dar când îndepărtezi mâna, apa va fi din nou
acoperită de frunze. Meditaţia ne ajută să descoperim „apa limpede“ a minţii. Iluminarea este atunci
când frunzele sunt îndepărtate permanent, iar apa va rămâne limpede pentru totdeauna.
Când medităm, mintea noastră devine pură. Acest lucru se întâmplă din cauză că nu permitem
gândurilor rele să ne perturbe mintea. În acelaşi fel, când ne oprim din meditaţie, toate gândurile rele
devin active din nou.
Dacă acoperim o porţiune de iarbă verde cu o găleată pentru câteva săptămâni, iar apoi o descoperim,
putem observa că firele verzi au căpătat o culoare palidă din cauza lipsei luminii soarelui. În mod
similar, când medităm au loc o mulţime de schimbări în minte. Ne simţim calmi şi senini, fără nici o
urmă de mânie, din cauză că mintea nostră este sub influenţa benefică a concentrării. Dar când ne
întoarcem la modul nostru normal de viaţă, toate acele gânduri negative se vor întoarce, la fel cum
iarba acoperită şi-a schimbat culoarea din cauza lipsei luminii solare. Ca parte a practicii este
dezvoltarea concentrării într-un astfel de mod încât să fie posibilă păzirea minţii în permanenţă, fără a
i se permite să recadă în starea confuză. Scopul meditaţiei este acela de a ajuta pregătirea minţii
pentru a rămâne în permanenţă pură şi nemurdărită.
Cunoaşterea şi înţelepciunea
Înţelepciunea nu înseamnă cunoaştere. Câştigăm cunoaştere după ce ascultăm, citim şi observăm
numeroase lucruri din lume, dar aceasta nu este adevărata înţelepciune. Înţelepciunea apare numai
atunci când în minte nu există obstacole, obstrucţionări şi alte impurităţi. Există mulţi oameni învăţaţi
peste tot în lume, care fără îndoială au o cunoaştere minunată, dar din nefericire unora dintre ei le
lipseşte înţelepciunea adevărată.
Mulţi oameni sunt inteligenţi dar comportamentul lor nu este rezonabil; unii sunt prea
temperamentali, egoişti, geloşi, lacomi. Pe de altă parte, există unii care cu toate că sunt foarte buni,
posedă răbdare, toleranţă şi multe alte calităţi bune, înţelepciunea lor este scăzută deoarece pot fi cu
uşurinţă înşelaţi de alţii. Dacă ne dezvoltăm generozitatea fără o înţelegere corectă, putem intra în
necazuri pentru că anumiţi oameni vor profita de noi. Înţelegerea şi calităţile bune trebuie deci să
coexiste în noi.

Panna: Eliberarea prin înţelepciune
Panna - înţelepciunea este al treilea şi ultimul nivel al căii. După ce a practicat respectarea moralităţii,
aspirantul practică meditaţia. Când mintea se concentrează în mod corect, el poate înţelege adevărata
natură a lucrurilor. Înţelepciunea reprezintă corecta înţelegere a lumii, în lumina efemerului, a
insatisfacţiei şi a lipsei ei de substanţă. Cunoaşterea este de trei feluri:
1. cea dobândită prin învăţare;
2. cea dobândită prin gândire;
3. cea dobândită prin meditaţie. Această înţelepciunea este vârful triplului antrenament care
conduce la Nibbana.
Când iluzia, ignoranţa şi gândurile rele dispar din minte, strălucirea va apare în locul lor. Această
strălucire este iluminarea. Cu cât învăţăm mai mult lucruri lumeşti, cu o minte confuză, cu atât mai
mult creşte ignoranţa noastră. Trebuie să învăţăm cum să avem o minte deschisă. Când mintea este pe
deplin deschisă, atunci are loc dezvoltarea; numai atunci pot înţelepciunea, înţelegerea şi puritatea să
apară în minte. Aceasta este dezvoltarea interioară.
Nu putem aduce această strălucire, puritate şi realizare din exterior. Ele trebuie să emane din interior.
Sila, Samadhi, Panna - antrenamentul mental, liniştea minţii şi o înaltă înţelepciune sunt cele trei
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principii religioase principale în buddhism, pentru dezvoltarea vieţii umane. Dezvoltarea în continuare
a sila sau a preceptelor pentru atingerea sanctităţii se numeşte Adhi Sila. Calmul sau liniştea
conştiinţei se numeşte Adhi Citta (Samadhi). Dobândirea înaltei înţelepciuni prin dezvoltarea
psihicului interior - Vipassana se numeşte Adhi Panna. Acestea sunt deci cele trei principii buddhiste
pentru pregătirea minţii umane.

Metoda triplului antrenament
„O formulare alternativă a metodei buddhiste pentru dezvoltarea morală sub forma celor trei factori
interdependenţi şi progresivi ai pregătirii morale. Ei sunt sila, constând în practici morale care implică
transformarea voluntară şi conştientă a caracteristicilor comportamentului trupesc şi verbal; samadhi,
dezvoltarea calmului mental; şi panna, cultivarea talentului care conduce la perfecţiunea morală. Se
spune că sila este fundaţia pe care celelalte două stagii pe parcursul căii se vor dezvolta. Această
formulare a căii arată nu numai caracterul pragmatic al buddhismului, dar şi trăsăturile psihologice pe
care se bazează aspectele practice ale sistemului moral buddhist. Buddha vorbeşte despre calea către
perfecţiunea spirituală, sau atingerea Nibbanei ca fiind una graduală, mergând sistematic, pas cu pas.
Perfecţiunea sila este recunoscută ca fiind baza întregului efort spiritual. Este de aşteptat ca un om
inteligent să se stabilească în sila, să-şi dezvolte mintea (citta) şi să cultive înţelepciunea (panna).
Despre o astfel de persoană se spune că este capabilă să descurce încurcăturile răului (A.V. p. 66)“.
(Enciclopedia Buddhismului).
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