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INTRODUCERE

Omul a fost întotdeauna preocupat de ceea ce reprezintă, de statutul său în ordinea
fiinţelor, a lucrurilor, a universului întreg şi chiar de existenţa sa după moarte. Oriunde a
existat fiinţa umană se regăsesc semne ale unei căutări şi încercări permanente de a explica
starea sa fiinţială, de a o articula în termeni adecvaţi, potrivit unei înţelegeri condiţionate de
contextul imediat în care a trăit sau de felul în care a conceput realitatea existenţială globală,
adică atât sub aspect empiric cât şi sub aspect transcendent.
Despre ceea ce l-a îndemnat pe om pentru prima dată să-şi formuleze impresii legate
de natura şi menirea sa, ştiinţa istoriei şi a arheologiei, nu ne dau elemente sigure. Omul
preistoric nu a cunoscut scrisul şi, prin urmare, nu ne-a lăsat nici un document explicit care
să ne dea posibilitatea unei interpretări neîndoielnice despre ceea ce a crezut el că reprezintă.
Singurele lucruri care ne vorbesc despre el şi care aruncă o rază de lumină în acest
trecut insondabil sunt uneltele, arta şi bineînţeles locurile de înmormântare. Faptul că omul
preistoric şi-a înmormântat morţii reprezintă o nuanţă de importanţă vitală pentru fenomenul
uman, întrucât prin această mărturie arheologică putem vedea pe om în întreaga sa
specificitate, care rezultă din însăşi unicitatea sa fiinţială.1 Nu se ştie precis ce rol a avut
fenomenul naşterilor şi al morţii în experienţa fiinţială a omului în perioada preistorică, dar
putem spune că şi acesta l-a ajutat să facă o oarecare evaluare asupra naturii şi menirii sale în
mediul înconjurător, care au accentuat sentimentul său de singurătate şi neputinţă, l-au făcut,
se pare, să caute şi să-şi consolideze viaţa în grup, în comunitate, a cărei coerenţă a crescut în
decursul istoriei.
Văzute în lumina descoperirilor arheologice şi a datelor antropologice, obiceiurile de
înmormântare indică speranţa în nemurire, element fundamental al religiei în perioada
preistorică, al naturii şi destinului omului! Cât despre credinţa în nemurire, aceasta pare să fi
apărut, după concepţia unora, ca urmare a organizării de ritualuri bazate pe concepţia unei
1

Dr. Remus RUS, „Concepţia despre om în marile religii”, teză de doctorat, în Glasul BisericiI, XXXVII (1978), nr.
7-8, p. 719.
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stări de continuă trecere: moarte spre renaştere permanentă. Această interpretare ciclică a
secvenţei perene în ordinea naturală şi umană a dus apoi la speranţa în timpurile
eshatologice, când nu va mai fi nevoie de reînnoire, iar extinderea procesului de moarteviaţă, viaţă-moarte, şi asupra ordinei naturale a sugerat, ideea de început şi sfârşit al lumii, şi,
implicit, pe aceea de desăvârşire spirituală, de mântuire.
Astfel, ideea de mântuire este foarte veche şi se află, sub diferite forme, în toate
religiile pământului. Oricare ar fi treapta de evoluţie a fenomenului religios, în toate
timpurile, la toate treptele de cultură şi la toate popoarele, ideea mântuirii este prezentă.
Mântuirea nu este un capitol secundar sau de periferie al religiei. Ea este centrul, inima însăşi
a fenomenului religios, chiar a celui mai simplu şi mai incoerent sistem de credinţă
religioasă. Credinţa nu se mulţumeşte cu simple reverii sau cu izbucniri mai mult sau mai
puţin caracteristice ale sentimentului religios; ea vrea, caută şi găseşte certitudinea mântuirii.
Mântuirea este nădejdea supremă a oricărei religii.2 Niciun credincios, oricât de degajat ar fi
în alte privinţe, nu se împacă decât cu gândul certitudinii absolute a desăvârşirii sale. Toată
învăţătura sa religioasă, toată gama actelor sale rituale, toate practicile şi aspiraţiile sale religioase urmăresc, în ultimă analiză, câştigarea desăvârşirii sufleteşti.3
Desăvârşirea este realizarea contactului deplin între divin şi uman. Un contact care în
unele religii identifică pe cel mântuit cu însăşi divinitatea mântuitoare, în altele îi asigură o
existenţă pământească mai mult sau mai puțin potențată, în altele îl pulverizează în neant, în
altele îi garantează o existenţă integrală psihofizică, în altele numai o existenţă parţială.4
Acest subiect, al desăvârșirii, sau mai bine spus al dorinței de desăvârșire pe care
omul o are sădită în el chiar de către Dumnezeu, este cel care dă importanța temei. De ce
spun că Dumnezeu Însuși a “sădit” aceasta în om? – Pentru ca noi, oamenii, să avem toate
“datele” să putem împlini porunca pe care tot El ne-a dat-o: “fiți dar desăvârșiți, după cum
Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este” (Matei 5,48).
De ce am ales “practicile budiste”? – Pentru că un studiu recent IRES arată că deși
nouă din zece români cred în Dumnezeu, jumătate dintre ei cred în viața de după moarte, un
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Pr. Prof. Ioan G. COMAN, „Învăţătura despre mântuire în vechile religii şi în teologia patristică”, în Ortodoxia, VII
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3
Mitropolit Nicolae CORNEANU, Învăţătura ortodoxă despre mântuire, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara,
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procent similar (44%) cred în învierea morților, iar unul din cinci români cred în reîncarnare.5 Nu
putem să nu credem că un anume procent din cei 1/5 care cred în reîncarnare nu se regăsesc
printre cei care se declară creștini sau chiar sunt creștini practicanți. Mai mult decât atât, foarte
mulți consideră yoga “un simplu exercițiu”, sport, deși chiar “instructorii” de yoga recunosc că
“practicând yoga, nu slăbești” iar Biserica însăși spune clar: Yoga nu este un exercițiu, ci un act
de închinare (Mitropolitul Nectarie de Argolis). Așadar, deși Biserica se declară total împotriva
sincretismului, acesta există mai mult sau mai puțin voluntar.
În ceea ce privește stadiul cercetărilor, întâlnim atât tendințe care caută să accentueze
convergențele dintre cele două spiritualități precum Zen Meditation for Christians (1974) a lui
Hugo Enomiya-Lassalle sau Buddhism and Interfaith Dialogue (1995) a lui Masao Abe, dar și
abordări ce țin să puncteze diferențele dintre cele două tradiții precum Budism și Creștinism a Pr.
Prof. Nicolae Achimescu sau lucrarea lui M. v. Brück și a lui Whalen Lai, Budism și creștinism.
Istorie, confruntare, dialog.
Concluzionând asupra celor de mai sus, în conformitate cu linia teologilor creștini, fixăm
drept obiectiv al acestei lucrări o evaluare a viziunii budiste cu privire la desăvârșirea umană,
acordând o atenție specială practicilor și metodele de meditație existente în cadrul ei. Totodată,
folosind metoda comparației avem drept scop clarificarea diferențelor și distincțiilor dintre
budism și creștinism, dincolo de similaritatea aparentă a anumitor practici.

5
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I. ILUMINAREA ÎN BUDISM

I.1. Originea şi scrierile sacre în budism
Izvoarele literare şi documentare ale budismului sunt extrem de numeroase, chiar
dacă din punct de vedere istoric lasă mult de dorit. Cu toate acestea, ele rămân o sursă
inepuizabilă de informare asupra învățăturii budhiste.
În istoria budismului şi în special a scrierilor budiste domnia lui Aşoka (275-232 î.
Hr.) ocupă un loc de frunte, deoarece marchează începutul informaţiilor istorice. Inscripţiile
lui Aşoka conţin un bogat material informativ cu privire la organizarea budismului din acea
perioadă, organizare care îşi păstrează neschimbată structura.6
1. Comunitatea monahală (samgha) a fost constituită din acele timpuri, menţinând
reguli pe care le găsim expuse şi în scrierile de mai târziu.
2. Credincioșii laici (upasaka) – laicii care țin anumite norme prescrise şi care sunt
denumiți „ordinul al treilea”.
3. Pelerinajele erau organizate încă din vremea lui Aşoka, în timp ce arta budistă se afla
la începuturi.
4. Comunitatea avea un corp de scrieri a căror extensiune este necunoscută. Această
literatură purta numele de „Preceptele celui binecuvântat”. Limba acestor scrieri era probabil un
dialect magadhian, diferit de cel al lui Aşoka.7
Punerea în scris a literaturii budiste s-a făcut din necesitate, întrucât s-a observat că
mulţi dintre credincioşi nu le cunoşteau cum se cuvenea.
Întreaga literatură budistă este împărţită în trei secţiuni :
1. Dharma - scrieri cu caracter dogmatic;
2. Vinaya - scrieri privind disciplina monahală;
3. Abhidharma - scrieri metafizice.

6
7

Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN şi Prof. Dr. Remus RUS, Istoria Religiilor, EIBMBOR, Bucureşti, p. 240.
Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN şi Prof. Dr. Remus RUS, Istoria Religiilor..., p.240.
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O altă împărţire a canonului budist este în sutra şi şastra. Sutra sunt scrieri care
potrivit tradiţiei cuprind învăţăturile şi cuvintele rostite direct de Buddha. Autorii lor nu ne
sunt cunoscuţi. Şastra sunt scrieri compuse de autori diferiţi, cunoscuţi după nume, şi al
căror conţinut este mai sistematic. Numărul scrierilor budiste este foarte mare. De exemplu,
canonul chinez cuprinde între 3000-7000 de volume. Cât priveşte vârsta acestor scrieri este
imposibil de a o fixa cu certitudine.8
Lipsa unor date istorice se datorează credinţei împământenite la hinduşi şi budişti că
acestea nu au nici o importanţă. Dharma - legea nu are istorie, ea este atemporală şi aspaţială.
Textele budiste care au ajuns până la noi sunt grupate în trei mari colecţii:
1. Colecţia Tipitaka (sanskrită - Tripitaka). Această colecţie conţine scrierile şcolii
Hinajana şi a Theravadinilor. Cea mai completă colecţie este în chineză şi tibetană.9
Tipitaka este forrnată din trei pitakas sau coşuri. Cuvântul de „coş” este folosit în
amintirea faptului că textele erau păstrate în coşuri.
a) Vinaya-Pitaka - expune normele de conduită monahală. Colecţia cuprinde 227 de
volume.
b) Sutta-Pitaka - conţine discursurile lui Buddha şi elementele de doctrină.
c) Abhidhamma.-Pitaka sau scrierile metafizice. Ele se ocupă de problema cunoaşterii
şi a conştiinţei.
2. Scripturile Mahayana şi Vajrayana - Budismul Mahayana a apărut la începutul erei
creştine, dând naştere unei literaturi bogate. Ideea dominantă este prezenţa unei descoperiri
continue a adevărurilor budiste privind mântuirea.10
Textele mahayana sunt într-adevăr foarte bogate, din ele reţinem doar câteva:
- Lalitavistara - relatarea amănunţită a jocului lui Buddha. Cuprinde date despre viaţa
acestuia.
- Mahavastu - cartea marilor evenimente. Tratează tot despre viaţa lui Buddha.11
Dintre sutrele şcolii mahayana amintim numai una: Prajna-Paramita-Sutra care se
ocupă cu problema cunoaşterii. Ideea de bază este negarea existenţei reale a fiinţei şi a
8

Diac. Prof. Emilian VASILESCU, „Marile religii necreştine actuale. Budismul”, în „Studii Teologice”, XXVI (1974),
nr. 3-4, p. 205.
9
Diac. Prof. Emilian VASILESCU, „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”, în „Ortodoxia”, VII
(1955), nr. 3, p. 365.
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Emilian VASILESCU, Istoria religiilor, EIBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 89.
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Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN şi Prof. Dr. Remus RUS, Istoria Religiilor..., p. 241.
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nefiinţei. Punctul de plecare este marcat, de învăţătura budistă privind negarea eului;
argumentarea fiind dusă până la concluzia paradoxală a negării existenţei lui Budha şi a
învăţăturilor sale.12
Textele budismului vajrayana presupun că există o corelaţie ontologica între
evenimentele microcosmice şi cele macrocosmice. Ele au un caracter esoteric şi sunt
venerate mai ales în Nepal.
Arya-Manjushri-mula-kalpa.

-

„Lucrarea

fundamentală

rituală

a

nobilului

Bodhisattva Manjushri”, descoperită în India de Sud în 1908, păstrează structura dogmatică
a şcolii mahayana. Totodată, descrie şi o serie de ritualuri secrete de iniţiere care sunt în
opoziţie cu porunca budistă ce interzice sacrificarea animalelor.13
Guhya-Samaja este un text care aparţine şcolii vajrayana de nuanţă şaktică. Lucrarea
începe prin a prezenta exerciţii de meditaţii şi susţine că prin mâncarea cărnii de elefant, de
cal şi de câine se poate realiza perfecţiunea supremă.
3. Textele tibetane Kanjur şi Tanjur. Colecţia Kanjur face parte din drupul sutra şi
cuprinde aproximativ 100-108 volume. Colecţia Tanjur însumează un număr de 225 de volume.
Pe lângă texte doctrinare şi comentarii, colecţia Tanjur cuprinde scri eri de logică, gramatică,
medicină, artă etc.14
Budismul a fost adus în China, în varianta Mahayana, înainte de secolul al II-lea d.Hr.
(unele izvoare spun anul 65 d.Hr.), în timpul Dinastiei Han, prin intermediul relațiilor comerciale
cu India.
În vremea lui Kumārajīva, cele patru āgama au fost traduse din sanscrită în chineză,
fiecare dintre ele fiind tradusă integral de către un alt călugăr indian. Aceste āgama cuprind
învățăturile din Sūtra Piṭaka, sutră ce este comparabilă cu cea a Budismului Theravada.
În secolul al V-lea au început să apară învățăturile Chán (Zen) în China, atribuite în mod
tradițional lui Bodhidharma, învățături ce erau fondate pe principiile din Laṅkāvatāra Sūtra, o
sutră care, la rândul ei utilizează învățăturile Yogācāra și Tathāgatagarbh. De asemenea, cei mai
timpurii maeștrii Chán erau numiți “Maeștrii Laṅkāvatāra” pentru stăpânirea sutrei cu același
nume.
12

Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN şi Prof. Dr. Remus RUS, Istoria Religiilor..., p. 241.
Emil SENART, Eseu despre legenda lui Buddha, trad. Mihail Balint şi Dumitru Scorţaru, Editura Institutul
European, Iaşi, 1993, p. 81.
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Mai târziu, principalele învățături Chán au ajuns așa-numitele “povești” koan, astfel,
acest tip de budism ajungând să fie transmis în afara învățăturilor “scripturistice”, și de fapt,
neconsiderând nici un text ca fiind sacru.15
Școala Zen (chinezește Chan, din cuvântul sanscrit dhyana), care dăduse în China mai
multe școli, ajunge în Japonia în două variante: Rinzai Zen, ce va câștiga numeroși adepți printre
samurai, introdus de preotul Eisai (1141-1215) și Soto Zen, mai meditativ și mai popular,
introdus de preotul Dogen (1200-1253). Compoziția și diferența socială a adepților celor două
școli este rezumată în formula “rinzai shogun, soto domin”, adică Rinzai pentru aristocrați și
Soto pentru țărani.16
De asemenea, Japonia a dat naștere și unei școli naționale de budism, anume secta lui
Nichiren (1222-1282), inițial adept al școlii Tendai.
La ora actuală, budismul este divizat într-un număr de școli care-l depășește pe cel al
oricăror altor organizații religioase din Japonia: 162, după un recensământ din 1970.17

I.2. Atingerea iluminării după curentul Hinayana
Continuând prezentarea modalităţilor de desăvârşire prezente în religiile mari
necreştine, ne referim în acest capitol la religia budistă, în care iluminarea nu apare ca
rezultat al unei conlucrări a omului cu divinul, ci ca o stare pe care credinciosul budist o
poate atinge singur, prin eforturi proprii.
Această temă, a iluminării în budism, este importantă, dacă ţinem seama fie numai de
actualitatea ei, care rezultă din actualitatea contactului între civilizaţiile vestice şi cele orientale.
În ultimă instanţă, înţelegerea celuilalt depinde de înţelegerea felului său de a gândi şi a
înţelege lumea; ori, aceasta duce inevitabil la fondul religios al comunităţii din care face parte.
Acest fapt este ilustrat foarte elocvent de Mircea Eliade, care remarcă:
„Epoca modernă se distinge net de perioadele anterioare: ea se caracterizează prin confruntarea cu
„necunoscuţii”, cu „străinii” şi cu lumile lor: universuri neobişnuite, deloc familiare, exotice sau anarhice... lumea

15

Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN şi Prof. Dr. Remus RUS, Istoria Religiilor..., p. 248.
Mircea ELIADE şi Ioan Petru CULIANU, Dicţionar al religiilor, trad. Cezar Baltag, Editura Humanitas, Bucureşti,
1993, p. 51
17
Mircea ELIADE şi Ioan Petru CULIANU, Dicţionar al religiilor, ..., p. 53.
16
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occidentală suferă transformări radicale ca urmare a acestor descoperiri şi întâlniri... la urma urmei, întâlnirea - ori
ciocnirea - dintre civilizaţii este întotdeauna o întâlnire între spiritualităţi, chiar între religii diferite”.18

Am abordat problema iluminării în budismul Hinayana, pentru că această ramură este
privită ca fiind ortodoxă, adică cea care păstrează fidel învăţătura lui Buddha. Celelalte două
ramuri (Mahayana şi Tantrayand) au suferit nu puţine influenţe din partea brahmanismului şi
a tantrismului. Astfel ele păstrează învăţătura lui Buddha într-o formă alterată, mergând până
acolo încât - în special în budismul tibetan - aceasta s-a „dizolvat” aproape complet în
credinţele autohtone.

I.2.1. Iluminarea şi primele trei adevăruri nobile

Pornit în căutarea adevărului, Sakyamuni, după ce încearcă diferite căi, se opreşte la
calea de mijloc dintre cele două extreme ale vieţii: plăcerea şi asceza riguroasă.
Sakyamuni atinge iluminarea (boddhi) prin meditaţie asupra problemei arzătoare a
eliberării de suferinţă, problemă ce era prezentă în tot spaţiul indian. El nu se mărgineşte la
mijloacele propuse de Samkhya-Yoga, mijloace pe care le studiase anterior. Pentru
Sakyamuni, înlăturarea suferinţei trebuie să corespundă unei anihilări totale, sau mai precis
unei decondiţionări faţă de legea karmei. Realizările meditative oferă eliberări temporare,
chiar durabile, dar ele nu pun capăt suferinţei odată pentru totdeauna. Revenind în cele din
urmă din asemenea stări, îţi dai seama că ai rămas neschimbat.19
Din acest motiv Sakyamuni nu a fost mulţumit de aceste realizări meditative din
Samkhya-Yoga şi a căutat răspunsul concentrându-şi prin meditaţie toate puterile asupra
acestei probleme. După lungi căutări, timp în care parcurge filosofiile Samkhya-Yoga şi se
supune unui regim ascetic sever, Sakyamuni va medita asupra tainei vieţii şi a morţii,
meditaţie ce-l va conduce la obţinerea iluminării şi la descoperirea Legii (Dharma). Astfel,

18
19

Mircea ELIADE, Mefistofel şi androginul, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, pp. 5-6.
Michael CARRITHERS, Buddha, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 55.
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adâncit în meditaţie, în a treia veghe a nopţii, Sakyamuni atinge starea de boddhi sau
iluminarea.20
Această stare, cunoscută sub numele de iluminare sau trezire, se caracterizează prin
aceea că cel ce a reuşit s-o atingă a sfâşiat vălul iluziei şi astfel a izbutit să se elibereze de
determinismul karmic, pentru el neputând să mai urmeze o altă existenţă. Sakyamuni atinge
această stare şi de acum înainte va fi cunoscut sub numele de Buddha (Iluminatul, Trezitul).
După cum afirmă şi Michael Carrithers,
„Trezirea a însemnat pentru Buddha în primul rând, dobândirea acelei cunoaşteri a naturii condiţiei
umane în stare să conducă la izbăvire şi în al doilea rând, dobândirea certitudinii că el însuşi a obţinut
eliberarea de suferinţele acestei condiţii”.21

Buddha descoperă mecanismul infernal al acestui ciclu al naşterilor şi renaşterilor
nesfârşite, găsind totodată şi modul prin care omul poate să se elibereze de acest calvar.
Practic, Buddha descoperă cele patru adevăruri nobile (cattari aryasaccani), care duc la
oprirea transmigraţiei. Aceste adevăruri nobile sunt enunţate de Buddha în faimoasa predică
de la Benares, predică prin care pune în mişcare Roata Legii (Dharma Cakra):
„Iată, o monahi - le-a spus el - adevărul sfânt despre suferinţă: naşterea este suferinţă, bătrâneţea este
suferinţă, boala este suferinţă, moartea este suferinţă. Unirea cu ceea ce nu iubeşti este suferinţă, despărţirea de
ceea ce iubeşti este suferinţă, a nu obţine ceea ce doreşti este suferinţă. Pe scurt, cele cinci elemente (ale fiinţei
omeneşti), care provoacă ataşarea la existenţă, sunt suferinţă.
Iată, o monahi, adevărul sfânt despre originea suferinţei: este setea (de existenţă), care duce din
naştere în renaştere, însoţită de plăcere şi de poftă lacomă, care-şi găseşte ici şi colo plăcerea sa: setea de
plăcere, setea de existenţă, setea de nepermanenţă.
Iată, o monahi, adevărul sfânt despre suprimarea suferinţei: stingerea setei acesteia, prin nimicirea
totală a dorinţei, părăsind dorinţa, renunţând la ea, eliberându-ne de ea, nelăsându-i nici un loc”.22

Aşadar, Buddha leagă, indiscutabil, existenţa de suferinţă, deoarece - în optica sa toate cele cinci skandhas sunt suferinţă. Problema căreia trebuie să-i găsească omul soluţia

20

Graţian DOBROMIRESCU, „Scurtă privire asupră învăţăturii despre eliberare, privită prin prisma budismului
hinayana”, în „Altarul Banatului”, IX (1998), nr. 10-12, p. 88.
21
Michael CARRITHERS, Buddha, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 5.
22
Emilian VASILESCU, Istoria religiilor, ..., p. 226.
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este înlăturarea suferinţei, căci aceasta echivalează cu oprirea ciclului renaşterilor. Din acest
prim adevăr nobil se deduce cel de-al doilea, care arată că la originea suferinţei stă dorinţa
(tanha) sau setea arzătoare de viaţă (trsna). Din cauza dorinţelor, omul nu se poate elibera de
suferinţă şi din samsara, deoarece chiar a obţine ceea ce doreşti este suferinţă, întrucât totul
este trecător. Plăcerea este de moment şi supunându-se caducităţii (anicca), devine ea însăşi,
în final, suferinţă. Tot din această cauză, a dorinţei, omul săvârşeşte fapte (karma) care
generează anumite efecte corespunzătoare, efecte care la rândul lor vor deveni cauze. Trebuie
menţionat că în budism, prin karma se înţelege şi intenţia de a săvârşi o acţiune, nu doar
fapta propriu-zisă. Nesuprimând dorinţa, omul nu va putea niciodată să scape din samsara,
căci orice activitate umană devine o condiţie a unei viitoare existenţe. Această nimicire a
dorinţei este detașarea definitivă de suferinţă, iar aceasta „echivalează cu Nirvana. întradevăr, unul din numele Nirvanei este „stingerea setei” (tanhakhaya)”.23 Ori, tocmai această
suprimare a suferinţei prin stingerea dorinţei, constituie cel de-al treilea adevăr nobil. Cel deal patrulea adevăr nobil conţine mijlocul prin care este stinsă setea şi anume Calea de mijloc
sau Cărarea nobilă înoptită.
Înainte de a analiza fiecare adevăr nobil în parte, este interesant de urmărit modul în
care Buddha le-a formulat. Potrivit medicinei indiene din acele timpuri, Buddha formulează
legea celor patru adevăruri nobile, după modelul unui diagnostic medical. Astfel, Buddha
defineşte întâi boala - totul este suferinţă (sarvam dukkham); apoi descoperă cauza care
generează boala - dorinţa (tanha) sau setea arzătoare de viaţă (trsna); în continuare stabileşte
că boala este curabilă, arătând că pentru vindecare trebuie suprimată cauza, iar în final,
prezintă tratamentul sau mijloacele prin care poate fi suprimată cauza bolii.24
Încercând să luăm fiecare adevăr nobil în parte vom începe prin a analiza adevărul
nobil despre suferinţă, care ne spune că totul este suferinţă (sarvam dukkham).
Termenul de suferinţă în limba sanskrită este „dukkha”. El este tradus prin
„suferinţă”, dar sensul său este mult mai amplu, el nereferindu-se doar la o senzaţie
neplăcută. Buddha, ca de altfel întreaga gândire indiană, consideră că totul este suferinţă. Tot
ce are legătură cu cele cinci skandhas, care alcătuiesc omul, este suferinţă. Pentru el întreaga

23
24

Mircea ELIADE, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. 2, p. 88.
Michael CARRITHERS, Buddha,..., p. 78.
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existenţă umană, chiar dacă pe moment este marcată de bucurii, este suferinţă. Faptul că
naşterea este primul pas înspre moarte, ilustrează în mod clar acest adevăr.
Altă accepţiune a termenului de „dukkha” este acela de nelinişte sau de nemulţumire,
ceea ce îi conferă o sferă de cuprindere mult mai largă. De altfel; „scolastica budistă a distins
trei feluri de dukkha: dukkha, suferinţa obişnuită; dukkha, suferinţa având drept cauză
schimbarea şi dukkha ca stare condiţionată. Dar, deoarece totul este „condiţionat”, totul este
„dukkha”.25
Întreaga existenţă umană este impregnată, aşadar, de suferinţă întrucât, la tot pasul
întâlnim suferinţa obişnuită, dar şi suferinţa care are drept cauză schimbarea, deoarece totul
este supus schimbării, totul este efemer (anicca). De asemenea, existenţa umană marcată de
naşteri şi renaşteri, deci de samsara, este un întreg lanţ de cauze şi efecte în care orice
acţiune umană este condiţionată de una precedentă. Pentru Buddha, ciclul naşterilor şi
renaşterilor, existenţa în totalitatea ei, este o suferinţă care are la bază doisprezece cauze
diferite, ceea ce înseamnă că totul se supune legii producerii condiţionate (pratitya
samutpada).26
Nu trebuie trecut cu vederea faptul că Buddha cataloghează drept dukkha chiar şi
stările meditative. Deşi Iluminatul se foloseşte de ele pentru atingerea Nirvanei, totuşi arată
că ele sunt dukkha întrucât sunt vremelnice. Referitor la acele stări meditative, Buddha arată
că ele sunt „impermanente, dukkha şi supuse schimbării (Majjhima-nikhayal, 90). Ele sunt
dukkha tocmai pentru că sunt impermanente”.27 Singura stare care nu este trecătoare este cea
a celui nirvanat, a celui care a nimicit în el pofta generatoare de suferinţă.
Aplecându-ne asupra celui de-al doilea adevăr nobil enunţat de Buddha, trebuie să
analizăm cauza suferinţei, care este pofta (tanha), în cel de-al doilea adevăr nobil, Buddha
arată că la originea suferinţei se află dorinţa, pofta sau setea arzătoare de viaţă. Acest adevăr
nobil, cel al naşterii suferinţei, este cel care dă speranţa iluminării, eliberării din samsara,
întrucât el descoperă cauzele suferinţei şi, nu în ultimul rând, faptul că ele pot fi înlăturate.
Se spune că la descoperirea acestui adevăr, Buddha ar fi rostit următoarele versuri:
„Căutându-l pe ziditorul casei şi neaflându-l,
25
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Am trecut dintr-o viaţă în alta.
Câtă durere să te naşti iar şi iar!
Ziditorule, acum ai fost aflat Şi nu vei mai zidi casa din nou”.28

Este important să facem o analiză a acestor versuri, din perspectiva acestui adevăr al
naşterii suferinţei, reflectând asupra termenilor de tanha şi trsna. În enunţarea acestui adevăr,
Buddha arată că această poftă (tanha) este o sete (trsna) aprigă de existenţă, sete care-şi
caută împlinirea în această viaţă sau în altele ce vor urma. Această poftă se manifestă prin
dorinţa de satisfacere a plăcerilor senzitive, care culminează cu dorinţa sexuală, care devine
originea unei noi existenţe, marcată de la bun început de suferinţă.
Totuşi de aici nu se poate trage concluzia că Buddha ar fi promovat o dorinţă de
autoanihilare, o „invitaţie” spre sinucidere lentă. Dorinţa aceasta de extincţie este şi ea
condamnată, iluminatul catalogând-o ca o tanha care îndeamnă la sinucidere. Deci, dacă ea
însăşi este o poftă, dorinţa de extincţie nu poate fi o soluţie cu valoare soteriologică pentru
om.29 Pe scurt, am putea spune că dorinţa poate fi complet caracterizată ca sete de existenţă.
Este vorba, mai precis, de „setea care dă naştere existenţei repetate: poate că e mai potrivit
să ne-o închipuim ca dorinţă de a deveni altceva decât ne e dat să fim în existenţa
prezentă”.30
Acum putem face o apropiere între acest adevăr al naşterii suferinţei şi biografia
mitică a lui Buddha, cu ajutorul versurilor citate mai sus. În aceste versuri se vorbeşte despre
suferinţa de a te naşte şi a te renaşte la infinit. Cauza care generează acest ciclu este
zadarnica căutare a ziditorului casei. „Casa” este lumea iluzorie. Cel care zideşte această
casă iluzorie este dorinţa (tanha), care-l face pe om sclavul suferinţei prin aceea că-l
determina să se ataşeze, să se „agate” (upadana), de iluzia (maya) acestei lumi. Această
upadana este un produs al dorinţei care are ca efect renaşterea într-o nouă existenţă. Dar,
luând noţiunea de tanhaşi în sensul de dorinţă sexuală, putem face o echivalare a ei cu Erosul
(Kama), Eros care, în gândirea indiană, este complementar Morţii, adică viaţa (sau existenţa)
în ansamblul ei. Astfel, Kama este de fapt Mara, cel care vine şi-l ispiteşte pe Sakyamuni
înainte de trezire.31
28
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Aşadar, Mara este ziditorul casei pe care Sakyamuni nu 1-a găsit în existenţele
anterioare, adică nu şi-a dat seama că de fapt casa este o iluzie, ziditorul este o iluzie - la fel
ca şi casa, iar singurele realităţi sunt suferinţa şi Nirvana, însuşi cel care caută Nirvana
nefiind decât o iluzie.
Al treilea adevăr nobil, descoperit şi propovăduit de Buddha, se referă la suprimarea
suferinţei. Odată descoperit faptul că totul este suferinţă şi că originea suferinţei este în
dorinţă, Buddha proclamă adevărul suprimării suferinţei. În acest enunţ se arată că suferinţa
poate fi curmată prin abolirea poftelor. Privind formularea acestor adevăruri după metoda
medicinei din timpul lui Buddha, putem vedea că acest al treilea adevăr nobil îndeplineşte
rolul diagnosticului. Acum Buddha arată care este soluţia pentru a te vindeca de boala
suferinţei. După opinia lui Michael Carrithers, Buddha ar fi formulat acest enunţ adresânduse unui curent de opinie reprezentat de secta Ajivika, după care „destinul” este atotputernic32.
Acest curent al sectei Ajivika promova un fel de apokatastază în mediul religios indian, în
sensul că indiferent dacă omul depune sau nu un efort, el tot se va elibera în final din
samsara. Buddha arată că această doctrină este dăunătoare şi o combate prin formularea
adevărului despre curmarea suferinţei.33
După Buddha,
„Deşi înzestrările şi aptitudinile sunt determinate de circumstanţe ale vieţilor anterioare, în limitele
vieţii prezente omul are totuşi capacitatea să-şi schimbe în chip voluntar comportamentul. El poate risipi
ignoranţa, privind lumea aşa cum este descrisă în cele patru adevăruri nobile, şi poate controla dorinţa prin
exerciţiile ascetice măsurate promovate de Buddha”.34

Această abolire a poftelor stă în puterea omului şi are ca rezultat suprimarea
suferinţei, Stingerea (nirodhah) setei de existenţă echivalează cu Marea Stingere
(Mahanirodhah), cu Nirvana, care poartă şi numele de „Stingerea setei” (tanhakhaya). Când
omul reuşeşte să stingă în el setea de viaţă (trsna), pofta (tanha), el este nirvanat, eliberat în
viaţă, iar după moarte intră în Parinirvana, scopul ultim al omului în budism.

32
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I.2.2. Calea de mijloc sau Cărarea nobilă înoptită

În această parte vom analiza Cărarea nobilă înoptită, care constituie cel de-al
patrulea adevăr nobil enunţat de Buddha, în vederea iluminării. Acest al patrulea adevăr
nobil este tratamentul pe care Buddha îl prescrie pentru vindecarea de suferinţă. În predica
din Benares, Buddha enunţă acest adevăr astfel:
„Iată, o monahi, adevărul sfânt despre calea care duce la suprimarea suferinţei; este acel drum, cu opt
cărări care se numeşte: credinţă dreaptă, hotărâre dreaptă, cuvânt drept, faptă dreapta, mijloace de existenţă
drepte, sforţare dreaptă, cugetare dreaptă, meditaţie dreaptă”.35

Această Cărare nobilă înoptită (astapada) conţine reguli de conduită pentru
credinciosul budist, comandamente menite să suprime suferinţa prin abolirea poftelor. Cel
care reuşeşte să parcurgă această astapada, stinge în el toate poftele, nimic nu-l mai leagă de
existenţa iluzorie - atât din punct de vedere material cât şi psihic - astfel încât el intră în
Nirvana încă din timpul vieţii. El devine impasibil la orice dorinţă, căci ştie că orice obiect al
dorinţei nu este decât o iluzie. Din punctul de vedere al acestei impasibilităţi, cel nirvanat se
aseamănă cu eliberatul în viaţă (jivan-mukti) din brahmanism.36
Această Cărare nobilă înoptită se mai numeşte şi Calea de mijloc (Majjhimapada),
deoarece Buddha era adeptul iluminării, al eliberării din samsara fără a se supune la regimuri
de viaţă aflate la extreme. El însuşi probase extrema plăcerilor şi cea a ascezei severe, a
mortificărilor, şi văzuse că nici una nici cealaltă nu au dat rezultatul scontat.
Aceste opt braţe au fost, încă de timpuriu, grupate în trei secţiuni - în funcţie de ceea
ce cereau ele. Astfel, un text din Majjhima-nikhaya (1,301) defineşte învăţătura budistă
drept: 1. conduita etică (sila); 2. disciplina mentală (samadhi) şi 3. înţelepciune (prajna).37
În prima grupă, cea care se referă la etică, moralitate (sila), sunt cuprinse regulile 3-5
ale Cărării nobile înoptite şi anume: vorbirea (vaccq), acţiunea (karmanta) şi trăirea (ajiva).
Prin vorbirea dreaptă, în budism, se înțelege abținerea de la minciună, injurii,
calomnii şi orice vorbă fără rost. Prin acţiunea dreaptă se opreşte săvârşirea de acte violente
35
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cum ar fi uciderea, furtul, după cum se interzic şi relaţiile adultere (în cazul călugărilor se
cere abstinenţă totală). Prin trăirea dreaptă se înţeleg acele îndeletniciri pe care omul le poate
practica fără a cauza vreun rău lui sau altuia. Deci în budism, moralitatea „constă dintr-un
mod de viaţă liniştit, închinat adevărului, integru şi profund disciplinat, astfel încât să nu fie
vătămător nici pentru sine nici pentru alţii”.38
Aici apare noţiunea de ahimsa (non-violenţa), adică datoria omului de a se comporta
astfel încât să nu cauzeze nici un rău unei fiinţe, această noţiune fiind corelată cu karmanta.
Această ahimsa cuprinde în sine - printre altele - şi sentimentele de maitri (dragostea) şi
karuna (compasiunea).
În cea de-a doua grupă, cea care se referă la disciplina mentală, la meditaţie
(samadhi), sunt incluse ultimele trei reguli din astapada. Acestea sunt: efortul (vyayama),
atenţia (smrti) şi contemplarea, (samadhi). Există o strânsă legătură între moralitatea budistă
şi disciplina mentală. Dacă prin moralitate credinciosul budist încearcă să evite tot ceea ce ar
produce ataşarea simţurilor de ceva, sau mai exact încearcă să aibă un comportament care să
fie de aşa natură încât să evite ce este imoral, prin disciplina mentală se încearcă şi evitarea
acelor stări ale minţii care-l pot conduce pe om la acţiuni rele. Aceste stări mentale rele
provoacă iluzia că lumea este permanentă şi reală, de aici rezultând şi nesocotirea
consecinţelor faptelor omului.
Această disciplină mentală este relevată în Majjhima-nikhaya se spune: „(călugărul)
nu făureşte în cuget, şi nici nu doreşte să creeze vreo stare a cugetului sau a trupului, şi nici
curmarea unei asemenea stări. Nedorind nimic pe lume, el nu aspiră la nimic; neaspirând, e
netemător; aşadar e calm înlăuntrul său”.39
în cadrul disciplinei mentale (sdmadhi), se încearcă educarea efortului (vyayama),
care are rolul de a evita acţiunile care produc efecte negative, producând totodată şi o stare
mentală corectă, mai ales dacă avem în vedere că prin karma, Buddha nu înţelegea doar fapta
în sine, ci şi intenţia de a o săvârşi.
Prin atenţie (smrti), se urmăreşte conştientizarea proceselor psiho-fizice prin
meditaţie; „aceste exerciţii preliminarii au scopul de a conştientiza automatismele şi au ca

38
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rezultat înţelegerea trupului şi a activităţii mentale pentru ca astfel ascetul să-şi dea seama de
inconsistenţa materiei şi irealitatea sufletului”.40
Prin contemplare sau meditaţie (samadhi), se încearcă interiorizarea şi anularea
conştiinţei empirice. Această meditaţie dreaptă, enunţată în astapada, începe practic-odată cu
experimentarea celor patru stări numite „dhyana” (pali: jhand). Dar, în fond, budismul
cunoaşte trei asemenea stări meditative şi anume: „meditările” (dhyana), „reculegerile”
(samapatti) şi „concentrările” (samadhi). Vorbind pe scurt despre dreapta concentrare trebuie
să subliniem că prin ea se urmăreşte ca, plecând de la izolarea faţă de influenţa agenţilor
externi asupra conştiinţei, să se ajungă în final la starea de fericire netulburată de nici o idee,
a conştiinţei pure.41
În sfârşit, înţelepciunea (prajna; pali: panna) constă în îndeplinirea primelor două
reguli, adică a opiniei, a punctului de vedere sau a credinţei drepte (drsti) şi a gândirii drepte
(samkalpa). Prin opinie sau credinţă dreaptă, se desemnează înţelegerea naturii
impermanente a fiecărui fenomen, aceasta realizându-se prin cunoaşterea şi încrederea în
cele patru adevăruri nobile, iar gândirea dreaptă are ca scop obţinerea impasibilităţii în
gândire şi detaşarea mentală de tot ceea ce este trecător.42
În acest fel, pornind pe această Cale de mijloc, în drumul său spre Nirvana omul trece
prin moralitate (sila), curăţindu-se astfel de tot ceea ce înseamnă atitudine negativă faţă de
sine şi faţa de ceilalţi. Al doilea pas este disciplina mentală (samadhi) prin care omul renunţă
şi la orice stare mentală care ar putea fi izvorul unei fapte rele. Finalul este obţinerea
înţelepciunii, a cunoaşterii depline (prajna), prin care omul cunoaşte că totul este iluzoriu şi
impermanent, iar singura realitate este Nirvana, stingând astfel în el orice poftă şi suprimând
suferinţa; ori tocmai aceasta înseamnă că a reuşit să se elibereze.43
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II. ILUMINAREA SAU ATINGEREA NIRVANEI
A. Consubstanţialitatea lucrurilor şi iluminarea
Vom încerca în continuare să facem o conexiune, din perspectiva iluminării, între
samsara sau rătăcirea (traducerea termenului) prin lumea iluzorie şi doctrina care proclamă
non-substanţialitatea lucrurilor.
După cum am văzut totul este suferinţă, iar înlăturarea ei se realizează prin abolirea
poftelor. În această lume existenţa este marcată de suferinţă, întrucât totul are un caracter
trecător (anicca). Chiar şi plăcerea este ceva impermanent, indiferent dacă este vorba de
plăcerea obişnuită sau de una produsă de stările meditative. Chiar şi aceste stări sunt dukkha
pentru că sunt trecătoare, ele fiind doar nişte „evadări” scurte din condiţia existenţei
contingente.
Pe de altă parte teribilul ciclu al samsarei: naştere-moarte-renaştere, este generat de
karman, legea faptelor a căror consecinţă o ignoră omul datorită avidyei. Aceasta (ignoranţa)
construieşte iluzia că există o realitate în ceea ce omul numeşte lume. Astfel, omul cade
victima ignoranţei şi se ataşează, se „agaţă” (upadana), de diferite lucruri cărora nu le
percepe caracterul efemer şi iluzoriu. Această ataşare este generată de setea de existenţă, iar
cum aceasta nu-şi găseşte satisfacţia deplină într-o viaţă, omul va căuta împlinirea ei „ici” şi
„colo”, ceea ce-1 va duce din „renaştere în renaştere”.44
Astfel, doctrina despre impermanenţa lucrurilor, pe care o promovează Buddha, este
fundamentală în procesul soteriologic. După Buddha, „inconsistenţa (anatta), aceasta este
caracterul fundamental a tot ce ni se pare că există, nefiinţa, iluzia că ar exista ceva, când
de fapt nu există nimic... fără să ne dăm seama, credem în realitatea lucrurilor din lume,
dorim să le avem, ne ataşăm de ele”.45 Această ataşare a omului de iluzie, datorită ignorării
caracterului ireal al existenţei, face ca întreaga existenţă să fie marcată de suferinţă, căci
atâta timp cât omul se ataşează de ceva prin poftă, se va renaşte. Apare astfel imposibilitatea
ieşirii din samsara, care este concepută ca un cerc vicios. De altfel, în iconografia budistă
44
45

Mircea ELIADE şi Ioan Petru CULIANU, Dicţionar al religiilor, ..., p. 59.
Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, ..., p. 227.

18

existența este redată prin celebra „Roată a existenţei” (BhavaCakra), roată care este devorată
de un idol terifiant ce reprezintă caducitatea lucrurilor.46
Această teorie este strâns legată de legea producerii condiţionate (pratitya
samuipada), conform căreia totul este produsul a 12 cauze, în fruntea cărora se află avidya,
cea care dă o realitate lumii. Buddha nu este original în această enunţare a producerii
condiţionate, în care avidya este causa causarum. El o preia din Samkhya-Yoga, modelând-o
şi adaptând-o doctrinei sale, căci „încă din epoca post-vedică, dorinţa şi ignoranţa erau
enunţate drept cauze prime ale suferinţei şi transmigrării”.47 Reducând aceste 12 cauze,
observăm că ignoranţa (avidya), dorinţa (tanha) şi existenţa (bhava) sunt interdependente,
ele fiind generatoarele samsarei.48 Pornind de la această reprezentare a existenţei marcată de
dukkha şi aflată sub imperiul impermanenţei, vom încerca să arătăm geneza doctrinei
anattaşi rolul ei în mesajul lui Buddha.
În doctrina sa, Buddha arată că fiinţa umană este produsul a cinci „agregate”, care
odată cu moartea omului se destramă. Astfel, ceea ce dăinuie din om şi intră într-o altă viaţă
este continuitatea faptei sale, Buddha nefiind partizan al ideii de atman sau puruşa, în acest
fel negând şi realitatea persoanei umane (pudgala).49
După Buddha cele cinci agregate (skandhas) sunt: materia sau corporalitatea (rupa),
senzaţiile sau sentimentul (vedana), percepţia (smajnăjf, activităţile psihice sau informaţiile
înnăscute (samskara) şi conştiinţa (vijnana).50 In acest mod mesajul lui Buddha nega
realitatea unui Sine supus legii teribile a transmigraţiei, căci maestrul declară total absurdă
doctrina care afirmă: „acest univers este acest atman; după moarte voi fi acela care este
permanent, care rămâne, care durează, care nu se schimbă şi voi exista ca atare în vecii
vecilor” (Majjhima-nikhaya I, 138)”.51 In legătură cu aceste cinci skandha, un text din
Samyutta-nikhaya relatează spusele călugăriţei Vajira, care arată că, după cum pentru
unitatea anumitor părţi componente este folosit cuvântul „car”, tot astfel, pentru unitatea
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celor cinci grupe de factori fiinţiali este folosită denumirea convenţională de „persoană”.52
Se neagă astfel realitatea persoanei umane în ansamblul structurii sale psiho-somatice, căci
trupul este considerat un nume care se dă unui sistem de funcţii fizice, iar sufletul este un
nume folosit pentru un ansamblu de stări psihice.53
Totuşi, vorbind despre o continuitate a faptei, Buddha nu se situează pe o poziţie
radicală în negarea unui „eu”, unui suflet, care să fie considerat subiectul transmigrării. De
altfel, Buddha a lăsat oarecum în suspans această problemă, el nefiind categoric nici pro şi
nici contra existenţei unui „eu”. Astfel, când ascetul Vacchagotta l-a întrebat pe Buddha
despre poziţia sa în legătură cu această problemă, el a preferat să nu-i răspundă. Ulterior,
Buddha îi explică ucenicului său Ananda, motivele pentru care a păstrat tăcerea:
„Dacă ar fi răspuns că există un „Sine”, ar fi minţit; în plus, Vacchagottal-ar fi catalogat pe
Preafericit printre partizanii „teoriei eternaliste” (adică ar fi făcut din el un „filosof” ca atâţia alţii). Dacă ar
fi negat existenţa sinelui, Vacchagotta l-ar fi socotit drept partizanul „teoriei nihiliste” şi, pe deasupra,
Buddha i-ar fi agravat acestuia confuzia: căci el ar fi gândit: înainte aveam într-adevăr un atman, dar acum
nu-l mai am”.54

Apare astfel un paradox, pe care-l subliniază şi Mircea Eliade când arată că prin
exaltarea importanţei faptei şi a răsplatei, dar a negării agentului, se ajunge la situaţia în care
există actele, dar lipseşte actorul, sau, altfel spus, „cel care consumă finetul faptei dintr-o
existenţă anumită nu este cel care a săvârşit fapta într-o existenţă anterioară, dar el nu este
nici altul”.55
Deşi această doctrină anatta pare paradoxală, totuşi, Buddha nu este un nihilist, în
fond, el nu spune nimic despre ceea ce este „Sinele”, ci arată doar ceea ce nu este „Sinele”.56
Această precizare făcută de Buddha asupra a ceea ce nu este „Sinele”, se poate constata şi
din etimologia cuvântului „ anatta “. Astfel, „ atta “ este forma pali a cuvântului sanskrit „
atman “ (eu, sine, suflet), iar „ anatta “ înseamnă literal „non-eu” şi este chiar prescurtarea
cuvintelor: „aceasta nu-mi aparţine, aceasta nu sunt eu (aham), aceasta nu este „eul” (sinele)
52
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meu”. De altfel, acest lucru este exprimat în mod clar în literatura budistă: „Ceea ce este
efemer, are caracter de suferinţă; ceea ce are caracter de suferinţă este anatta; ceea ce este
anatta înseamnă: aceasta nu-mi aparţine, aceasta nu sunt eu (aham), aceasta nu este eul
(meatta) meu”.57
Se pare că Buddha acceptă „eul” mai degrabă sub forma unui postulat practic, el fiind
prezent doar în fapta morală. Faptul că Buddha recunoaşte totuşi existenţa unui eu în fapta
morală, se vede din aceea că una din capacităţile paranormale dobândite de cel aflat în drum
spre Nirvana, şi pe care Buddha le recunoaşte, este aceea de a cunoaşte existenţele anterioare
ale subiectului, dar şi ale celorlalţi, ceea ce denotă existenţa unui element care transmigrează.
Tot pe această linie comentează şi Mircea Eliade episodul mitic al naşterii lui
Buddha: „Cum am putea înţelege cuvintele pe care le rosteşte Siddhartha, abia născut
„aceasta este ultima mea naştere”, dacă se neagă continuitatea „persoanei adevărate” (chiar
dacă budismul ezită s-o numească „Sine” sau pudgala?).58 Deci, negarea realităţii eului, are
rolul de a suprima tendinţele egocentrice ale omului, tendinţe care generează pofte ce
provoacă ataşarea de lume.
Negând realitatea lumii, omul nu se va mai ataşa de ea, nu va mai dori plăcerile
efemere pe care ea i le poate oferi; negând însă şi realitatea eului (anatta), omul scapă, în
mod practic, şi de orice reminiscenţă egocentrică; căci nu poţi fi egoist din moment ce eul nu
este real, din moment ce dispar orice diferenţe de genul „eu” şi „tu”, iar oamenii sunt astfel
aceiaşi în sine.59
Ajungând la perceperea şi înţelegerea impermanenţei lucrurilor şi a propriei persoane,
omul nu se mai ataşează de nimic. Totul este suferinţă (arvam dukkham), iar originea stă în
poftă, în setea de existenţă (trsna); meditând la impermanenţă şi anatta, adică la irealitatea
lumii, omul se va detaşa de tot, chiar şi de propriul său ego. Realizând aceasta, omul este
pregătit pentru întâlnirea cu incondiţionatul, cu Nirvana sau Marea Stingere, singura care
este neconstruită şi inciasabilă între skandhas - deci eliberarea de suferinţă.60
B. Nirvana sau Marea Stingere
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Se ştie că marea problemă a gândirii indiene este cea a iluminării, eliberarea de
suferinţă, din teribilul ciclu al samsarei. Această problemă a fost preluată şi de Buddha în
doctrina sa. Pentru el, ca şi pentru majoritatea gânditorilor care l-au precedat, existenţa este
marcată de suferinţa provocată de ataşarea de iluzia acestei lumi. În epoca Upanişadelor,
idealul ascetului era iluminarea, eliberarea (moksa) din iluzia lumii fenomenale, cunoaşterea
faptului că totul este maya, este jocul divin al lui Brahman: nimic nu este real, doar Brahma
există cu adevărat. în momentul în care ascetul reuşeşte să înlăture vălul ignoranţei fov/rfyaj
poate să exclame: „ Tot tvam asi!” (Tu eşti acesta!), devenind eliberat în viaţă (jivan-mukti)
iar după moarte sufletul său (atman) se contopeşte cu Brahman, pentru el ne mai urmând o
nouă existenţă.
Buddha, deşi s-a ridicat de pe terenul Yoga şi a preluat anumite puncte din gândirea
indiană61, totuşi el a arătat că adevărata iluminare a omului, ieșirea din samsara, nu constă în
recunoaşterea unei identităţi atman-Brahman, deoarece omul nu poate ieşi din samsara decât
atunci când stinge (nirodhah) în el orice poftă (tanha), care ar putea determina fapte
generatoare de noi naşteri. Astfel, ţelul ultim al credinciosului budist este stingerea, intrarea
în starea de Nirvana.62
Despre Nirvana, ca stare incondiţionată, absolută şi mai ales ca punct terminus în
procesul de desăvârşire al credinciosului budist, este dificil de vorbit. Problema apare prin
însuşi faptul că până şi Buddha, care a propovăduit-o, a refuzat s-o definească, el nefăcând
altceva decât să menţioneze unele din atributele acesteia.63 Astfel, Iluminatul vorbeşte despre
Nirvana, mai precis despre atributele ei, în mod indirect, prin raportarea omului la această
stare; el arată că „oamenii numiţi arhat (sfinţi, eliberaţi) au atins fericirea de neclintit”, că
Nirvana „este beatitudine”, prin aceste cuvinte arătând caracterele pozitive ale Nirvanei. De
asemenea, Buddha arată că starea arhatului se poate descrie astfel: „Despre călugărul acesta
îţi pot spune că nu o va lua nici la răsărit, nici la miazăzi, nici la apus (...); încă din această
viaţă, el este dezlegat; intrat în Nirvana, răcorit, identificat cu Brahman (Brahmi-butha)”,
prin aceste expresii arătând caracterele negative ale Nirvanei, adică a stării în care este stinsă
setea, iar omul nu mai este condiţionat de nimic.64
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Din cauza acestei poziţii ambigue a lui Buddha în explicarea noţiunii de Nirvana, ea a
fost „văzută de unii ca ceva pozitiv, iar de alţii ca ceva negativ - respectiv ca o realitate care
transcende formele şi categoriile materiale, o realitate apofatică experimentală, sau, (...) o
non-existenţă, ca un „Nimic” absolut”.65
O explicare a conceptului de Nirvana se poate face pornind chiar de la etimologia
acestui cuvânt. În general sunt propuse două variante pentru explicarea acestei noţiuni.
Astfel, unii cercetători afirmă că acest cuvânt ar deriva din „vayatti” care înseamnă „a sufla”
şi atunci ar însemna „fără suflare”, „nemişcatul”, iar alţii susţin că ar avea sensul de „a
înceta de a mai sufla”, „a se stinge”, de unde sensul de „stingere”.66
În această manieră, Nirvana ne apare ca „stingere a faptelor rele şi a instinctelor
generatoare de efecte ce vor deveni cauzele unei viitoare existenţe; cel nirvanat-devine
„stins”, adică a încetat încă din această viaţă să mai existe”.67
Apare acum o problemă asupra înţelegerii Nirvanei ca „Nimic” absolut, ca
aneantizare totală. Ernest Valea apreciază că „odată cu intrarea în Nirvana (sau mai exact
Parinirvana odată cu moartea fizică), cele cinci agregate ce formează fiinţa umană se
risipesc, fără a mai forma vreodată altă combinaţie. Este probabil cea mai sumbră viziune
asupra destinului omului din câte au fost vreodată formulate în religiile lumii, motiv pentru
care Nirvana este cea mai criticată doctrină a budismului.68
Avem rezerve asupra acestui mod de a cataloga starea de Nirvana, îndoindu-ne de
faptul că Buddha ar fi înţeles astfel soarta celui nirvanat. Aplecându-ne asupra sensului de
„stingere” al acestui cuvânt, trebuie să arătăm că stingerea nu înseamnă - raportându-ne la
modul indian de a gândi - distrugere, aneantizare totală.
De altfel, Buddha însuşi a comparat atingerea Nirvanei, iluminarea, cu stingerea unei
flăcări, dar el - ca şi toţi ceilalţi din timpul său - nu înţelegea prin aceasta o distrugere.
Astfel, indienii au un mod deosebit de a gândi, ilustrat prin aceea că, pentru ei flacăra odată
stinsă nu este nimicită, desfiinţată, ea suferind doar o mutaţie în plan existenţial: dintr-o
flacără vizibilă, ea devine una invizibilă69. În mod concret, flacăra devenită invizibilă, prin
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stingere (nirodhah) suferă o regresiune la o stare virtuală, ea existând în fapt, dar
nemanifestându-se.70
Această trecere de la o stare manifestă la una virtuală, prin stingere, este caracterizată
prin aceea că, după gândirea indiană, „focul nu este distras atunci când, spre exemplu, un
incendiu de pădure este stins, întrucât el poate oricând să reapară. El a devenit doar
imperceptibil”.71
Această posibilitate de reapariţie a focului se bazează pe faptul că el se va reaprinde
doar dacă i se creează condiţiile necesare, dacă apare o cauză; prin analogie cu focul, cel
nirvanat este stins, dar în starea de Nirvana nu mai apare nici o cauză care să genereze o
nouă existenţă; stingând dorinţele, focul instinctelor, el este eliberat în viaţă, pentru el ne mai
urmând o nouă existenţă în samsara, aceasta fiind de fapt iluminarea.
Buddha a lăsat fără să definească această stare, întrucât starea celui nirvanat este
dincolo de orice construcţie verbală, acolo unde structurile gândirii sunt abolite. Nirvana este
obiectul unei cunoaşteri, atât în ceea ce priveşte natura cât şi activitatea sa, dar este vorba de
o cunoaştere de tip apofatic experimental. Această afirmare a existenţei prin negaţie, este
caracteristică modului indian de a gândi şi totodată cea mai potrivită pentru a vorbi despre
Nirvana.72
Astfel, Nirvana este obiect al unei cunoașteri experimental apofatice, căci ea nu este,
nu există, prin raportarea la ceea ce cunoaştem noi despre existenţă, dar ea există, este, dar
într-un mod în care tot ceea ce cunoaştem noi în mod obişnuit este depăşit. Deci starea de
Nirvana este ceva care, deşi are un caracter imanent - ea fiind atinsă în timpul vieţii - totuşi
nu poate fi definită prin cuvinte, căci cel mult ele pot reda o imagine palidă a experienţelor
mântuirii.73
Mircea Eliade arată că „se poate afirma că „nirvanatul” nu mai există (dacă se
înţelege existenţa ca un mod de a fi în lume), dar se poate afirma că el „există” în Nirvana,
incondiţionat, dar într-o modalitate de existenţă imposibil de imaginat”57. Recurgând la
imaginea, atât de folosită de Buddha, a „demolării casei” sau a „acoperişului spart”, putem
arăta că cel nirvanat a transcens modul obişnuit de a exista, modul producerii condiţionate
70

Mircea ELIADE, Istoria credinţelor ..., p. 99.
Nicolae ACHIMESCU, Atitudini mai noi..., p. 59
72
Nicolae ACHIMESCU, Atitudini mai noi..., p. 60.
73
Mircea ELIADE, Istoria credinţelor ..., p. 96.
71

24

(pratitya samutpada), el ieşind încă din această viaţă din samsara; o nouă existenţă pentru el
nu mai este posibilă.
Caracterul acesta de cunoaştere experimentală - şi nu speculativ teoretică - a Nirvanei
este relevat de cei care s-au angajat pe Calea înoptita: „Yoginul intrat în meditaţie ia
cunoştinţă de Nirvana, (...) Când iese din contemplaţie el strigă: „O Nirvana, distrugere,
calm minunat, poartă de salvare!”. Faptul că Nirvana nu poate fi cunoscută şi teoretic, prin
mijloace directe, nu înseamnă că ea nu există, după cum nu s-ar putea spune de către cei care
sunt nevăzători că nu există culori, doar pentru că ei nu le pot percepe.74
Raportând, deci, starea de Nirvana la lumea supusă contingenţei, a producerii
condiţionate, putem spune că ea este într-un fel imanentă, dar totodată este şi transcendentă
acestei lumi. Nirvana este imanentă în sensul că ea se atinge în această viaţă, „este vizibilă
aici”, „manifest”, „actuală” sau din „lumea aceasta” - după cum afirmă Buddha.75
Dar tot Buddha spune că el şi cei ce-i urmează metoda sunt singurii care „văd” şi
„posedă” Nirvana, această viziune fiind ochiul sfinţilor (aryacakku) care permite contactul
cu Nirvana, cu incondiţionatul. Astfel apare un paradox prin afirmarea unui caracter imanent
şi transcendent al Nirvanei. Ea este transcendentă în măsura în care ea depăşeşte orice
noţiune cunoscută aici şi acum, orice posibilitate de definire. Aspectul transcendent al
Nirvanei se revelează plenar în starea transcendentală completă şi indescriptibilă, stare în
care ajunge omul după moartea fizică.
Această stare este Nirvana eshatologică sau Parinirvana.
„Această Parinirvana, ca realitate necondiţionată, care transcende cursul veşnic al fenomenelor
cosmice şi psiho-mentale”, este propriu-zis „absolutul prin excelenţă, asam-skrta, respectiv ceea ce nu e
născut şi alcătuit, transcendentul, ceea ce se află dincolo de orice experienţă umană”.76

Odată cu intrarea în Parinirvana, prin descompunerea celor cinci agregate (skandhas)
care alcătuiesc fiinţa umană,omul nu se aneantizează; el „intră în legătură cu întreg
universul ca parte esenţială a structurii acestuia”77, iar personalitatea umană nu este
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nimicită, ci intră în impasibilitate şi indiferenţă. Numeroşi exegeţi budişti nu sunt de acord cu
ideea că Nirvana eshatologică sau Parinirvana ar fi non-existenţă, subliniind că „budismul a
respins categoric aspiraţia după stingere în sensul de anihilare sau non-existenţă (vibhavatanha)64, ori acest lucru este confirmat dacă ne amintim că Buddha a condamnat atât setea de
existenţă cât şi setea de extincţie. Putem spune mai degrabă că Parinirvana este „un mod de
a exista fără „eu”, o existenţă atemporală şi nicidecum acel „nihil” absolut”.78
Cel care a dobândit starea de Nirvana, cel eliberat, în doctrina lui Buddha, este privit
ca un sinonim al lui jivan-mukti (eliberatul în viaţă din brahmanism). Buddha nu discută
starea sa, după cum nu discută şi nu defineşte nici Nirvana. Motivele sunt aceleaşi: cel
nirvanat este asemănător stării în care a intrat, el fiind mai presus de posibilităţile gândirii şi
ale construcţiilor verbale de definiţie. Tot ceea ce s-ar putea spune despre cel eliberat, este că
el nu mai aparţine acestei lumi, nu că el nu ar exista în realitate.
Un text budist afirmă că: „Tathagata nu mai poate fi desemnat ca fiind materie, senzaţie, idei,
voliţiuni, cunoaştere; el se află deasupra acestor specificaţii; este profund, nemăsurat, insondabil, asemenea
marelui ocean. Nu se poate spune: este, nu este, este şi nu este, nici este, nici nu este (Samyutta-nikhaya IV,
374).”79

III. PRACTICI DE DESĂVÂRȘIRE ÎN BUDISM
III.1. Credința și faptele în budism
Se consideră în general că budismul filozofic, în special acea formă a sa conținută în
Canonul Pali, este prin excelență calea către salvare sau iluminare prin efort propriu. Și asta
pentru că în filozofia atribuită lui Gautama de aceste prime texte, lui Dumnezeu sau unor zeități
nu le este rezervat nici un rol în ajutorarea omului în procesul evoluției sale spirituale; existența
unor astfel de ființe divine nu este însă negată – ci este doar ignorată pe temeiul că nici o forță
pământească sau cerească nu poate influența karma cuiva.
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Karma (kamma în limba pali) este un termen foarte larg, care înseamnă în primul rând
„acțiune” sau „demers”, căpătând în timp și un sens secundar de lege a cauzei și efectului – sens
care a fost foarte mult exagerat în traducerile teozofice occidentale. Se pare însă că budismul
originar nu numai că elimină posibilitatea interferențelor cu karma pe baza faptului că este
imposibil să separăm cauza de efect (în sensul creștin de iertare a păcatelor), ci el neagă și
posibilitatea intervenției divine în acest proces cauzal, neexistând ceva similar conceptului
creștin de Grație (Har).
Hristos, însă, Cel Care a spus despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu și a și demonstrat
asta înviind a treia zi, contrazice acest principiu cauză-efect. Cum anume? – În cazul tâlharului
de pe cruce (prin care sunt reprezentati toti cei care se pocaiesc de faptele lor), care deși a
săvârșit multe fărădelegi, a juns să fie primul care ajunge în Rai. Desigur că se poate contra
argumenta că de fapt nu iese din principiul cauză-efect deoarece ajungerea lui în Rai se datorează
schimbării stării în care se afla. Cu toate acestea, în Noul Testament, aflăm un alt eveniment care
contrazice idea de “karma” – în cazul celui orb din naștere, unde Iisus Hristos este întrebat: cine
a păcătuit, el sau părinții lui” de s-a născut orb? – iar Iisus Hristos răspunde că nici el, nici
părinții lui, ci “ca să se arate slava lui Dumnezeu”. A cui slavă? – A lui Dumnezeu, sau mai bine
zis, a adevăratului Dumnezeu. Dacă nu din vina părinților s-a născut orb, nici din vina sa,
înseamnă că Mântuitorul ne-a confirmat faptul că nu există nici reîncarnare, nici karma, căci
dacă ar fi fost așa, omul nu ar fi trebuit să se nască orb.
În creștinism, spun ei, nu există putere umană care să poată, prin demersul propriu, să
ofere îndreptarea păcatelor și salvarea, căci datorită păcatului originar omului îi este imposibil să
evolueze fără darul reprezentat de Grația (Harul) divină. Budismul, în schimb, pare a fi o metodă
prin care este posibil să ne înălțăm de unii singuri, întrucât așa cum spune un citat faimos din
Mahaparinibbanasutta (v. ii 27-35): „Fiți lămpi pentru voi înșivă. Fiți propriul vostru refugiu. Nu
căutați un alt refugiu.” 80
Atât budismul Hinayana cât și cel Mahayana au rămas fidele pe tot parcursul evoluției
istorice a propriilor filozofii și practici acestui principiu al bizuirii totale pe efortul propriu. Dacă
era implicată și vreo formă de credință, aceasta era credința în puterea omului de a lucra pentru
propria salvare și a convingerii că budismul oferă metoda prin care această salvare poate fi
obținută.
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În sistemul Hinayana metoda consta în epuizarea ciclului karmic prin perceperea
irealității fundamentale sinelui (atta), acesta fiind cel ce pune karma în mișcare. Budismul
Mahayana a urmat o cale similară dar, sub influența gândirii brahmanice, a introdus pe lângă
ideea caracterului ireal al sinelui și conceptul Realității non-duale și universale, similară lui
Brahman din Vedanta.
Într-un anumit sens, această Realitate, cunoscută sub nume precum Tathata, Shunyata sau
Dharmakaya era dincolo de karma (akarma), și astfel conștientizarea faptului că această Realitate
există ducea la excluderea din ciclul karmic, deși omul putea continua să trăiască în această
„lume a nașterii și morții”. Însă nondualismul radical prezent, spre exemplu, în LankavataraSutra, refuza până și a face orice distincție clară între karma și akarma, între lumea iluziilor și
principiul realității sau între individul izolat și trecător și „Plenitudinea” (Tathata) care este
eternă și nediferențiată: Condițiile existenței nu au un caracter reciproc exclusiv; în esență
lucrurile nu sunt două, ci unul.
Chiar și Nirvana și Samsara sunt aspecte ale aceluiași lucru, căci nu există Nirvana decât
acolo unde există Samsara și nu există Samsara decât acolo unde există Nirvana.
Toate dualitățile sunt închipuiri lipsite de temei. Problema credinței și faptelor în budism,
așa cum o vom analiza, va fi prezentată eminamente prin prisma școlii Mahayana.81 Pentru a
înțelege fundalul ei doctrinar și psihologic, trebuie să acordăm o atenție specială doctrinei
Mahayana despre non-dualitate, neuitând că doar în Mahayana există o cale de salvare bazată pe
credință. Atenția noastră se va concentra însă pe aspectele doctrinare și psihologice ale problemei
și nicidecum pe cele istorice, întrucât nu putem spune cu precizie dacă dezvoltarea istorică a căii
bazată pe credință a apărut ca un rezultat logic al anumitor tendințe filozofice sau mai degrabă ca
răspuns la o nevoie umană firească.
Mai mult decât atât, aspectul istoric al problemei este complicat și de lipsa certitudinii în
ceea ce privește vechimea multora dintre sutrele importante. Ceea ce știm este că această cale a
credinței a apărut destul de devreme în istoria budismului Mahayana, jucând un rol important în
opera unora dintre marii maeștri de început ai acestei tradiții precum Nagarjuna, Asvaghosha și
Vasubandhu.
Filozofia Mahayana se bazează în esență pe două idei care se întrepătrund. Prima,
provenită din Vedanta, este aceea că Iluminarea (țelul final în budism) constă în realizarea
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lăuntrică a nondualității. Toate lucrurile pe care omul neiluminat se bazează pentru a-și obține
fericirea sunt duale, și astfel sunt condiționate de opusele lor.
Viața nu poate fi avută în absența morții și nici plăcerea în absența durerii. De aceea,
pentru salvarea noastră, nu putem să ne bazăm pe nici unul dintre elementele unei astfel de
perechi de opuse (dvandva), întrucât cele două componente ale perechii sunt esențiale reciproc,
la fel cum fața și spatele sunt esențiale pentru totalitatea unui obiect.
Așadar, cât timp căutăm salvarea prin intermediul acestor stări limitate, noi rămânem
înlănțuiți într-o lume de suișuri și coborâșuri cunoscută în general sub numele de Samsara, roata
nașterii și a morții. Încă de la început, scopul budismului a fost iluminarea, eliberarea din această
existență ciclică prin atingerea stării de Nirvana, care se deosebește de aceste stări limitate prin
faptul că este eternă, neschimbătoare, nefiind supusă nici unei fluctuații.
În Canonul Pali nu este subliniat în mod deosebit caracterul non-dual al Nirvanei. Ea este
considerată ca ceva separat și fundamental diferit de Samsara – o poartă de salvare. În schimb, în
sistemul Mahayana, Nirvana este descrisă într-un limbaj similar cu cel în care este descris
Brahman în Upanishade, acel „Unul fără al doilea”. Aici Nirvana este experiența care se
deosebește de celelalte stări limitate prin faptul că nu are un opus. Sutrele Mahayana subliniază
fără echivoc non-dualitatea Nirvanei și a Iluminării (bodhi), nepermițând nici măcar opoziția
dintre Nirvana și Samsara sau dintre Iluminare și Ignoranță (avidya).82
Pentru omul complet iluminat Samsara este Nirvana; de regulă, experiența de zi cu zi a
perechilor de opuse este pentru el transformată în experiența spirituală supremă a iluminării sau
libertății. Al doilea principiu important în budismul Mahayana este idealul de Bodhisattva. Întrun anumit sens, acest Bodhisattva este un fel de Buddha mai puțin evoluat.
Într-un alt sens, el este o ființă care, printr-o străduință răbdătoare pe parcursul a
nenumărate încarnări, și-a câștigat dreptul la Nirvana, dar își amână intrarea în această stare de
odihnă eternă pentru a se putea întoarce în lume și a contribui la iluminarea „tuturor ființelor
sensibile”.
Însă această descriere pitorească a unui Bodhisattva este de fapt preluată din Hinayana.
Nirvana este în continuare o evadare din Samsara, la care Bodhisattva a renunțat temporar. Dar
din punctul de vedere al gândirii Mahayana, idealul de Bodhisattva este o consecință necesară a
unei filozofii care neagă dualitatea Nirvana-Samsara.
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Un Bodhisattva nu are nevoie să evadeze din Samsara întrucât o conștientizează ca fiind
Nirvana. Așadar, ca să cităm tot din Lankavatara-Sutra, aceia care, de teama suferințelor
provocate de discriminarea dintre viață și moarte, caută Nirvana, nu știu că viața-și-moartea și
Nirvana nu trebuie separate una de cealaltă; și observând că un lucru care este supus
discriminării nu are realitate, își imaginează că Nirvana constă în anihilarea viitoare a simțurilor.
Ei nu sunt conștienți de faptul că... Nirvana este mintea Alayavijnana (universală).83
Indiferent însă de viziunea asupra Nirvanei, Bodhisattva este salvatorul, cel care își ia
legământul (pranidhana) să își amâne retragerea finală din această lume până când toate ființele
vor fi libere și vor fi atins același nivel de înțelegere a realității ca și el. De aceea, în unele tradiții
budiste, călugării repetă zilnic următorul legământ pentru a se identifica cu idealul unui
Bodhisattva: Ființele sensibile sunt nenumărate, jur să le salvez pe toate; Impulsurile noastre
negative sunt inepuizabile, jur să le elimin pe toate; Adevăratele învățăturile sunt neprețuite, jur
să le aprofundez pe toate; Calea urmată de Buddha este greu de străbătut, jur să o urmez până la
capăt. 84
Trebuie observat că deși călugărul jură să salveze toate ființele, nu pare a aștepta ca
cineva să-l salveze pe el. Continuarea legământului constă în afirmații hotărâte referitoare la
propria strădanie, ceea ce este în deplin acord cu esența filozofiei și practicii Mahayana, cu
excepția câtorva secte care îi atribuie unui Bodhisattva postura de salvator care trebuie slăvit și
pe al cărui ajutor trebuie să te bazezi, similar modului în care creștinii se bazează pe puterea
salvatoare a lui Iisus Hristos.
Aici pare a fi o discrepanță majoră între tradiția filozofică Mahayana și unele practici
populare. Ceea ce ne propunem este să demonstrăm că aceste discrepanțe sunt mai degrabă
aparente decât reale.
În China și Japonia zilelor noastre, cea mai populară formă de budism este aceea a
salvării prin credință. Aceasta a ajuns să aibă o dezvoltare interesantă și radicală în Japonia, dar
originile ei trebuie căutate în India, în vremurile de început ale budismului Mahayana.
Majoritatea celor care studiază budismul sunt pierduți când vine vorba de găsirea unor legături
autentice între scopul acestor culturi populare și budismul promovat de Gautama Buddha și de
filozofia Mahayana, cu accentul deosebit pus pe efortul personal.
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În general, aceste tradiții populare sunt privite mai degrabă ca o degenerare a doctrinei, ca
niște concesii făcute naturii umane, ce are nevoie de existența unor ființe supranaturale care să
facă ceea ce oamenii sunt fie prea leneși, fie prea înspăimântați ca să facă singuri. Fără îndoială
că există nenumărați oameni leneși și înspăimântați și că o metodă ușoară de salvare prin
credința în ceva este atrăgătoare pentru ei, mai ales în formele extreme în care eficacitatea
faptelor este pusă la îndoială.
Dar există și alte tipuri de considerente pentru care, dintr-un anumit punct de vedere,
aceste abateri capătă un interes special. Vreau să precizez că am întâlnit această perspectivă
asupra subiectului la D. T. Suzuki, care a scris un studiu extrem de sugestiv pe tema filozofiei și
psihologiei budismului bazat pe credință, intitulat „Secta Shin din budism”85. Cu toate acestea,
până acum el nu a cercetat în profunzime relațiile de natură psihologică dintre calea credinței și
calea faptelor. Această analiză este una extrem de necesară, deoarece consider că occidentalii
care au o origine creștină nu vor putea înțelege niciodată budismul bazat pe fapte decât dacă
ajung la el prin intermediul budismului bazat pe credință, acesta fiind foarte apropiat de credința
creștină.
În general, budismul bazat pe credință este fundamentat pe Sukhavati-vyuha, text care,
din câte știm, a fost compilat la aproximativ 300 de ani de la moartea lui Gautama. Sukhavativyuha ne povestește despre un anume Dharmakara, care, într-un trecut imemorial, a făcut 48 de
legăminte referitoare la eliberarea ființelor sensibile. Înainte de a face aceste legăminte, el s-a
dedicat o perioadă la fel de lungă unor nenumărate cauze nobile, care i-au permis acumularea
unei cantități de merit suficient de mare cât să ajute întreaga lume. Se pare însă că el a renunțat la
răsplata reprezentată de cea mai Înaltă Realizare, care i se cuvenea datorită acestor eforturi,
pentru a domni peste Sukhavati, un tărâm al Iluminaților (buddhakshetra) cunoscut și sub numele
de Paradisul de Vest și de acolo să vegheze asupra lumii până când toate ființele se vor fi născut
în acest Tărâm Pur, având astfel asigurată iluminarea finală. De atunci el a mai fost cunoscut și
sub numele de Buddha Amitabha („Lumină Infinită”) sau Buddha Amitayus („Viață Eternă”).
Varianta chineză a acestui nume este O-mi-to-fo, iar cea japoneză este Amida, sub acest nume
fiind și cel mai cunoscut.
În cea de-a doua parte a acestei sutre, este scris că toți cei care se întorc cu deplină
credință către Amida și îi repetă numele se vor naște după moarte în acel Tărâm Pur. Este însă
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dificil să găsim în această sutra suficient temei pentru unele dintre interpretările ei ulterioare și
abia odată cu apariția amidistului japonez Shinran Shonin se poate vorbi despre o adevărată
filozofie a salvării bazată pe credință.
În sutra, Amida este capabil să își transfere propriul merit asupra altor ființe întrucât,
conform filozofiei bazate pe Avatamsaka-Sutra, fiecare atom conține în sine întregul univers.
Din acest motiv, ceea ce este făcut de o ființă le afectează pe toate celelalte; dacă un om se înalță
pe sine, atunci el înalță concomitent întregul univers. Dar aici Amida nu este singura sursă de
merit, așa cum Dumnezeul creștin este singura sursă de bunătate.86
În budismul Mahayana timpuriu procesul de transfer de merit (parina mana) este un
proces care poate opera mutual între toate ființele și astfel, deși ființa este ajutată de meritul lui
Amida, ea are capacitatea de a acumula propriul merit fără ajutor, prin efort propriu, aducându-și
astfel contribuția la resursa universală de merit. Așadar, în Sukhavativyuha opțiunea efortului
propriu nu este în nici un fel exclusă, iar Amida rămâne doar unul dintre alți nenumărați Buddha;
el nu este încă ridicat la rangul de singură sursă de viață și lumină și transformat în
personificarea prin excelență a Realității finale supreme.
Ceea ce îl distinge este faptul că a adus o contribuție foarte mare de merit din care toți
ceilalți se pot servi și și-a pus propriul Tărâm la dispoziția tuturor celor care îl caută prin
credință.
Persistă totuși diferența dintre „în credință” și „prin credință”. Evoluția acestui cult al lui
Amida a fost susținută și de ideea larg răspândită conform căreia în acest ciclu întunecat (kaliyuga) al istoriei este imposibil ca cineva să ajungă la Iluminare aici pe Pământ, deși un oarecare
progres poate fi făcut; de aici avantajul de a renaște într-un tărâm neîncorsetat de impuritățile și
limitările vieții terestre în acest ciclu întunecat.
Aici putem observa fie un proces de justificare a indolenței crase, fie apariția a ceea ce în
creștinism numim ideea de păcat, respectiv conștientizarea neputinței omului lipsit de ajutorul lui
Dumnezeu. Mai mult, putem găsi o paralelă remarcabilă între această legalistă și etică bizuire pe
propriile puteri a budismului și revolta Sfântului Pavel împotriva legilor iudaice – ambele având
motivații psihologice similare. În capitolul șapte al Epistolei către romani Sf. Pavel scrie: „Dar
eu n-am cunoscut păcatul, decât prin Lege. Căci n-aș fi știut pofta, dacă Legea n-ar fi zis: Să nu
poftești! Dar păcatul, luând pricină prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte.” În mod
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asemănător, au fost budiști care au considerat că moralitatea rigidă impusă călugărilor, cu
insistența pusă pe preceptele negative, nu făcea altceva decât să accentueze dorințele interioare
asociate viciilor. Ei s-au găsit într-un impas spiritual, fiind incapabili să se schimbe, întrucât
sinele care trebuia schimbat era același cu sinele care trebuia să facă schimbarea – o
întreprindere la fel de imposibilă ca și încercarea de a-ți săruta singur propriile buze.87
Cu certitudine că analiza aprofundată a psihologiei existente în Lankavatara-Sutra și
AvatamsakaSutra ar fi permis găsirea unei ieșiri din acest impas, o cale pe care mulți dintre
adepții tradiției bazată pe fapte au găsit-o (așa cum vom vedea), dar pe care mulți alții au ratat-o.
Problema nu consta atât în dificultățile particulare de ordin psihologic, cât mai ales în obstacolele
ce trebuiau depășite înainte ca cineva să poată vedea această cale. Ea este ascunsă sub o vastă
structură metafizică, ce nu poate fi pătrunsă de cei neînzestrați cu o putere intelectuală
considerabilă, care să le permită cernerea grâului de neghină.
Și chiar dacă ar face această cernere, tot ar mai rămâne o sămânță pe care intelectul nu ar
ști să o aprecieze. De aceea n-a fost de mirare că budismul extrem-oriental s-a revoltat în două
moduri distincte față de combinația de metafizică și auto-disciplină, care ar fi putut fi acceptate
separat dar nu și împreună.
Prima revoluție a fost împotriva metafizicii și așa a luat naștere școala chineză Ch’an (în
limba japoneză Zen), a cărei putere de înțelegere intuitivă și profundă a esenței budismului
Mahayana făcea nenecesar intelectualismul greoi al acestuia din urmă.
Zenul a descoperit o modalitate de transmitere fără cuvinte a sensului și astfel a devenit o
expresie a budismului Mahayana sub forma unei psihologii și a unei religii separate de filozofie.
Dar ca doctrină și disciplină, Zenul a rămas esențialmente o cale bazată pe propriile puteri.
Adevărata revoluție împotriva căii efortului și autodisciplinei a apărut însă în Japonia.
Liderul acesteia a fost Shinran Shonin (1173- 1262), un discipol al maestrului Honen Shonin,
exponent al budismului Tărâmului Pur (Jodo).88
Înaintea lui Shinran, școala Tărâmului Pur era doar parțial o cale a salvării prin credință,
și chiar și astăzi există două forme distincte ale acestui tip de budism în Japonia – Jodo-shu și
Shin-shu, primul dintre acestea punând în continuare un accent special pe efortul personal. Și
astfel budismul japonez este împărțit în două mari categorii, Jiriki (puterea proprie) și Tariki (altă
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putere), respectiv calea către Iluminare prin efort personal și calea bazată pe Legământul
Originar (Purvapranidhana) al lui Amida.89
În categoria Jiriki includem budismul Zen, Shingon, Tendai, Kegon și Nichiren, iar în
categoria Tariki, budismul Shin-shu90, în timp ce budismul Jodo-shu este undeva la mijloc, cu o
oarecare înclinare către Tariki. Shinran și-a început studiile budiste în faimoasa comunitate
Tendai de pe muntele Hiei lângă Kyoto, unde a obținut o poziție cu o oarecare importanță.
În ciuda acestei realizări, a fost copleșit de problema morală, recunoscând că în inima sa
nu era cu nimic mai presus față de cel mai începător novice. Era deplin conștient de propria sa
neputință ca om și de faptul că doar efortul personal îi era total insuficient pentru a se elibera de
condiționările karmice.
Încercarea de a lucra cu propria karmă prin autodisciplină era ca și cum ar fi încercat să
apuce săpunul cu degetele umede; cu cât apuca mai tare, cu atât mai repede săpunul îi aluneca
din mână. (Analogia îmi aparține mie, nu lui Shinran.)
Mai mult decât oricare dintre predecesorii săi, el a devenit conștient de influența
covârșitoare a existențelor anterioare asupra prezentei vieți și, ca un om al simțirii mai degrabă
decât al cugetării, a fost în cele din urmă atras de bhakti-marga a Tărâmului Pur întruchipată de
Honen Shonin (1133-1212).
El i-a împărtășit lui Honen frământările sale și a fost sfătuit să aibă încredere în Amida,
să renunțe la călugărie și să se căsătorească. Drept urmare, preoții Shin nu iau legământul
celibatului. Shinran nu a rămas în școala Tărâmului Pur de care ținea Honen; el și-a creat propria
școală pentru a păstra puritatea credinței, pe care considera că preoții Jodo obișnuiți nu o
înțelegeau pe deplin.
Religia Shinran are două trăsături principale. Prima este ideea de parinamana, transferul
de merit. Pentru el, Amida era singura sursă originară a meritului. Nașterea în Tărâmul Pur nu
mai depindea doar de canalizarea propriei acumulări de merit către Amida – așa cum indica
lectura strict senso a sutrei Sukhavati-vyuha. Shinran a dat o nouă interpretare acestui text,
afirmând că nașterea în Tărâmul Pur era de fapt dependentă de canalizarea de către
Amida a propriei acumulări de merit în favoarea unei persoane. A doua caracteristică
decurge din prima și este reprezentată de doctrina credinței pure. Așa cum afirmă Shinran, nici
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un tip de merit ce poate fi acumulat de om nu îi poate aduce acestuia dreptul de a se naște în
Tărâmul Pur, iar simpla închipuire că o asemenea binecuvântare ar putea fi rezultatul efortului
uman, era considerat de el o culme a trufiei spirituale.
În lumina compasiunii infinite (karuna) a lui Amida, toate ființele – fie ele viermi,
demoni, sfinți sau păcătoși – erau la fel de demne de iubire, căci Amida spunea că „am același
simțăminte pentru cei de sus și pentru cei de jos, pentru cei drepți și pentru cei necinstiți, pentru
cei virtuoși și pentru cei depravați, pentru cei cu vederi sectare și opinii false ca și pentru cei ale
căror credințe sunt juste și adevărate.”91
Aceia care își puneau credința în Amida trebuiau să se ofere acestuia exact așa cum erau
și să renunțe la gândul că Tărâmul Pur ar putea fi vreodată o recompensă a virtuților umane.
Iubirea lui Amida nu trebuie câștigată; ea este o proprietate universală precum soarele, luna și
stelele – ceva ce trebuie acceptat cu modestie și recunoștință, dar niciodată comparat cu meritul
acumulat de om.
Așa cum spunea Shinran: Nu trebuie să crezi că Amida nu te va întâmpina în Tărâmul său
pentru că ești un păcătos. Ca toate ființele obișnuite, tu ești înzestrat cu tot felul de porniri
dăunătoare și predispus la păcat. Nu trebuie să-ți închipui că ai dreptul de a renaște în Tărâmul
Pur doar pentru că ești bun. Atâta vreme cât simțământul jiriki este prezent în tine, nu vei fi
niciodată binevenit în adevăratul Tărâm al Legământului lui Amida.92
Ceea ce trebuie făcut este renunțarea pentru totdeauna la ideea obținerii de merit prin
forțele proprii, și dobândirea credinței că omul este acceptat încă de la început datorită
compasiunii lui Amida, indiferent de condiția sa morală.
În plus, trebuie renunțat și la ideea că se poate obține acea credință profundă ca rezultat al
efortului personal, întrucât și acesta este un dar oferit de către Amida. Așadar omul devine pasiv
din punct de vedere spiritual și prin grația lui Amida se lasă pătruns de iubirea eternă, fiind salvat
exact așa cum este, credința lui fiind simbolizată de rostirea sintagmei Nembutsu, prescurtarea
formulei Namu Amida Butsu (Slavă Ție, Amida Buddha!).
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Conform scrierii Anjin-ketsujo-sho: A înțelege Legământul înseamnă a înțelege Numele,
iar a înțelege Numele înseamnă a înțelege că Amida, înfăptuindu-și Legământul și Fapta în
prezența tuturor ființelor, le influențează renașterea chiar înainte ca acestea să renască”.93
Faptul că Amida însuși este singura sursă de binecuvântare, este subliniat în următorul
pasaj din Tannisho (capitolul 8) de Shinran: Nembutsu este non-practică și non-bunătate pentru
devotul său. Este non-practică pentru că devotul nu îl practică conform propriei sale dorințe, și
este non-bunătate pentru că el nu îl creează după bunul său plac. Totul se întâmplă prin puterea
lui Amida, nu datorită propriei noastre puteri, aceasta din urmă fiind zadarnică.94
La prima vedere, eficacitatea căii Shin depinde de o serie de intervenții supranaturale de
un tip greu de acceptat de către practicanții budiști obișnuiți din categoria jiriki. Această
dificultate va persista atâta vreme cât doctrina Shin este studiată prin prisma teologiei sale, căci
pentru oricine, cu excepția unui creștin, pare un fel de credință deșartă și asta întrucât în esență
mesajul său este următorul: este posibil să devii Buddha doar prin credință pură.
Conform lui Suzuki: A te naște în Tărâmul lui Amida înseamnă practic a ajunge la
Iluminare – cele două sintagme fiind sinonime. Dezideratul ultim al căii Shin este iluminarea, nu
salvarea individului.95
Astfel, adepții Shin se referă la morții lor prin termenii Mi hotoke sau „Onorabilii
Buddha”. Însă atâta timp cât examinăm psihologia Shin distinct de teologia sa, devine posibil să
o legăm de cele mai profunde experiențe Mahayana, așa cum sunt acestea exprimate în
Lankavatarasutra și în unele texte ale maeștrilor zen, în special în Lin-chi-lu (în limba japoneză
Rinzai-roku).
Ceea ce trebuie să ne întrebăm este nu ceea ce cred adepții Shin, cât mai degrabă care
sunt cauzele și efectele acestei credințe din punctul de vedere al trăirilor interioare, al acelor
experiențe spirituale pe care simplele cuvinte nu le pot niciodată exprima.
Spre exemplu, să luăm cazul unei persoane pe deplin conștientă de propriile limitări, frici,
dorințe și pasiuni, de propria lipsă de profunzime, și de lipsa oricărui sens de uniune sau armonie
cu viața universului – de fapt, un om precum Shinran. Și cineva îi spune acestui om că, dacă își
deschide ochii și vede asta, el este un Buddha (fiind salvat de Amida) exact în condiția în care se
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află, și că orice încercare de a se transforma singur într-un Buddha doar prin propria inocență
este de fapt trufie spirituală.96
Adoptând calea jiriki, el ignoră ceea ce îi este oferit încă de la început conform legilor
universului, încercând să obțină toate acestea de unul singur, doar pentru a putea să-și aroge
meritul de a fi reușit singur. Ce înțelegem de fapt, din punct de vedere psihologic, atunci când
spunem că un om, așa cum este el de fapt, e un Buddha? Înțelegem că el este divin sau
„fundamental acceptabil” exact așa cum este – fie că este sfânt, păcătos, înțelept sau ignorant.
În limbajul amidist, am spune că el este demn de renașterea în Tărâmul Pur datorită
compasiunii lui Amida, care „nu pune preț pe persoane” – cu alte cuvinte, omului îi este dat
sentimentul de libertate de a fi ceea ce este în orice moment, liber să trăiască conform
potențialului său maximal sau minimal.
Aceasta are ca rezultat o relaxare deplină a tensiunii psihice. Toate eforturile și
sacrificiile implicate de calea efortului propriu (hakarai) sunt date deoparte odată ce este
conștientizat faptul că starea de Buddha nu poate fi atinsă, nici eliminată, întrucât ea pur și
simplu este. Și asta întrucât, conform non-dualismului specific Mahayana, principiul budic sau
Tathata (Plenitudinea) nu are opus fiind Realitatea unică și, în timp ce Anjin-ketsujo-sho afirmă
că Amida ne-a influențat renașterea în Tărâmul Pur „chiar înainte de atingerea acestui moment”,
Lankavatara-sutra ne spune că toate ființele sunt în Nirvana încă de la începutul începuturilor,
doar că nu realizează acest lucru. Aici avem dea face cu două doctrine, dar cu o singură
experiență psihologică.97
În termeni practici această experiență este una de libertate spirituală tulburătoare,
ajungându-se până la sanctificarea vieții banale de fiecare zi. Pentru că îndată ce omul se simte
liber să fie el însuși, cele mai mici acțiuni și gânduri devin magice. Așa cum spunea poetul zen
Hokoji: Ce lucru minunat și miraculos săvârșesc – scot apă și car cărbune.
E greu să nu îl cităm pe Herbert ca exponent al viziunii creștine: Toate lucrurile Tale le
împărtășești; nimic nu poate fi atât de decăzut Încât, cu leacul „de dragul Tău”, să nu devină
luminos și pur. Un serv ce spune aceste vorbe preschimbă corvoada într-un act divin; Cel ce
mătură o încăpere, de Îți urmează legea, face din măturat o faptă demnă…
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Această vorbă (simplă) este faimoasa piatră ce preschimbă totul în aur, căci nimic din ce
este atins de Dumnezeu nu poate fi vrednic de dispreț. Acest tip de experiență poate fi mai bine
înțeleasă și pusă mai strâns în legătură cu calea jiriki dacă cercetăm mai adânc Lankavatara-sutra
și scrierile unora dintre maeștrii zen. Sper că a devenit limpede de acum faptul că modul lui
Shinran de înțelegere a credinței poate fi considerat o expresie filozofică a budismului
Mahayana, care face apel la imagini simbolice și colorate, chiar dacă pare a fi mai degrabă
dualistă din punct de vedere al concepției.
Filozofia Mahayana nu acceptă dualismul dintre sine și celălalt, dintre om și Amida; dar
dacă este analizat suficient de profund, se observă că budismul Shin ajunge, din punctul de
vedere al experienței trăite, la ceea ce Mahayana afirmă la nivel filozofic – deși non-dualitatea
perfectă este dincolo de capacitatea descriptivă a filozofiei.
În plus, Lankavatara-sutra insistă că Samsara, ciclul vieții și al morții, Samsara așa cum e,
cu toată durerea și suferința ei, este Nirvana. În mod similar, Shinran insistă că noi suntem
salvați de Amida exact așa cum suntem, cu propriile noastre defecte.
Cu alte cuvinte, oamenii obișnuiți sunt Buddha și, conform patriarhului HuiNeng din
școala Ch’an, aceia pe care îi numim Buddha sunt cei care au înțeles acest adevăr. De aceea se
spune deseori în literatura Zen că „gândurile obișnuite” sau „mintea cea de toate zilele”
reprezintă de fapt Iluminarea (satori).
Iată un citat foarte sugestiv din Rinzai-roku: Nu trebuie să fii artist. Fii tu însuți... tu însuți
așa cum ești – aceasta este Buddha Dharma. Eu stau în picioare sau șed; mă îmbrac sau mănânc;
dorm când sunt obosit. Ignorantul va râde de mine, dar înțeleptul va înțelege.98
În continuare, textul spune: „De aceea se spune că mintea de fiecare zi este legea
adevărată.” Suzuki traduce un alt pasaj din același text care are aceeași semnificație; aici Rinzai
spune: Adevăratul om religios nu are altceva de făcut decât să-și vadă de viață așa cum se
desfășoară ea în diferitele circumstanțe ale existenței lumești. Se trezește în liniște dimineața, se
îmbracă și pleacă la muncă. Când vrea să se plimbe, se plimbă; când vrea să se odihnească, se
odihnește. Nu tânjește după starea de Buddha, neavând nici o preocupare legată de aceasta.
Dar cum este asta posibil? - Un înțelept din vechime spunea că atâta vreme cât depui
eforturi conștiente pentru a deveni Buddha, propriul tău Buddha devine cu adevărat sursa eternei
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transmigrații.99 Acest mod de exprimare poate fi ușor interpretat greșit, putându-ne întreba: „dacă
viața obișnuită este Nirvana și gândurile obișnuite reprezintă Iluminarea, ce putem învăța de la
budism în afară de a ne trăi viața exact așa cum am trăit-o până acum?”
Înainte de a încerca să răspundem, vom cita două mondo-uri sau dialoguri zen. Primul
este din Mumonkan (XIX): Joshu îl întrebă pe Nansen: „Ce este Tao?” Nansen răspunse: „Viața
obișnuită este adevăratul Tao”. „Și cum putem trăi în acord cu el?” „Dacă încerci să faci asta, pur
și simplu te vei îndepărta de el.”100
Asta seamănă foarte mult cu psihologia căii tariki. Tot Suzuki ne oferă următorul citat din
Bokushu (Mu-Chou): Un călugăr îl întrebă (pe maestru): „Trebuie să ne îmbrăcăm și să mâncăm
în fiecare zi? Cum putem scăpa de toate astea?” Bokushu răspunse: „Ne îmbrăcăm și mâncăm”.
„Dar nu înțeleg.” „Dacă nu înțelegi, îmbracă-te și mănâncă-ți mâncarea”.
Este limpede că întrebarea călugărului implică mult mai mult decât simplele acțiuni de a
ne îmbrăca și a mânca, referindu-se de fapt la întreaga noastră viață în Samsara – „rutina zilnică,
banalele îndatoriri”.101
Analizând din punct de vedere filozofic acest limbaj direct, observăm că maeștrii Zen
demonstrează că Samsara este Nirvana și că omul obișnuit, exact așa cum este el, de fapt este
Buddha. În Zen, acestea nu sunt prezentate drept regulă, întrucât cuvintele Nirvana și Buddha
sunt niște simple concepte care nu ne mișcă sufletul la un nivel profund și ne pot conduce cu
ușurință în capcana teoretizării.
Zenul vrea să ne facă să simțim această non-dualitate, nu doar să o gândim, și de aceea
când spunem „Nirvana este Samsara” încercăm să alăturăm două idei care nu au fost menite să
fie unite. Astfel, atât Zenul cât și budismul Shin își propun, în moduri diferite, să ne transpună
într-o stare spirituală sau psihologică care să influențeze întreaga ființă nu doar mintea noastră.
Cele două căi încearcă să ne elibereze lăuntric și să ne facă să ne simțim în largul nostru cu noi
înșine și cu lumea în care trăim. 102
Această libertate devine posibilă atunci când renunțăm să ne mai prefacem și ne
acceptăm așa cum suntem; dar eu nu cred că această experiență poate fi efectivă câtă vreme nu a
fost precedată de luptă interioară și prefăcătorie.
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În Zen acest efect se obține prin auto-disciplină; în Shin rezultă din căpătarea conștiinței
profunde a neputinței individului de a se elibera singur, ca rezultat al încercărilor anterioare de
evoluție prin autodisciplină. Este dificil de înțeles cum poate cineva să aprecieze la justa ei
valoare calea Shin, atâta vreme cât, la fel ca Shinran, nu a încercat mai întâi calea jiriki.
Pericolul reprezentat de continuarea pe calea jiriki este ca omul să cadă victimă trufiei
spirituale, sperând să se transforme pe sine într-un Buddha; pericolul întâmpinat pe calea tariki
este acela că experiența poate veni atât de ușor, încât sensul ei adevărat și profund să treacă
neobservat și forța ei să nu-i fie simțită.
Libertatea spirituală înseamnă, totuși, mult mai mult decât a continua să trăim exact cum
am făcut-o până acum. Ea implică un anumit tip de voioșie, ceea ce budiștii numesc beatitudine
(ananda). Ea constă în descoperirea faptului că a trăi în acord cu universul, cu Tao, înseamnă ca
omul pur și simplu să trăiască, și când lucrul acesta este pe deplin înțeles, devine posibil ca omul
să-și trăiască viața cu însuflețire și în abandon total.
Atunci nu mai există obstacole la nivelul gândirii sau al simțirii; ne putem lăsa mintea
liberă să zboare oriunde dorește, întrucât toate direcțiile sunt bune și avem curajul de a ne lăsa
duși către oricare dintre ele.103
Aici nu mai există posibilitatea evitării principiului non-dualității, căci „tu ești ceea ce
ești – adică, Buddha Dharma.” În acest stadiu nu mai poate fi vorba despre trufie spirituală
întrucât uniunea sau identificarea cu starea de Buddha nu este ceva obținut de om; este ceva
oferit omului de la începutul vremurilor, la fel cum soarele există sus pe cer pentru a-i oferi
lumină și viață.
Cu toate acestea, în planul vieții spirituale, este mult mai greu să primești decât să dai;
adeseori este o lovitură pentru mândria omului să accepte de la Amida, Dumnezeu, sau de la
viață ceea ce ar fi meritoriu să obțină de unul singur.104
În contextul tradiției Shin, trebuie spus că sensul cuvântului libertate este acela că poți
gândi orice fel de gând, poți fi orice fel de persoană și poți face orice lucru dorești fără a te
îndepărta de generozitatea și iubirea atotcuprinzătoare a lui Amida. Ești liber să faci ceea ce vrei
precum și ceea ce nu vrei, să fii liber sau înlănțuit, să fii înțelept sau ignorant. Nu există nici un
obstacol în calea vieții spirituale.
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În același timp, există o conștientizare intensă a bucuriei oferite de această viață; omul
are imboldul de a o practica și ai simți extazul, similar felului în care ne imaginăm că trebuie să
se simtă o pasăre care plutește în văzduh, liberă să urce sau să coboare, să zboare în orice
direcție, în cerc, dându-se peste cap, sau planând.
Căci „Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro
se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.” (Ioan 3, 8 – n.t.) Sau, într-un limbaj mai clar
al unui maestru Zen: „nu există drumuri neumblate și nici răspântii. Tot anul dealurile sunt
proaspete și înverzite; că o iei spre apus sau spre răsărit, plăcută îți va fi plimbarea.”
Rămâne însă problema morală. O înțelegere superficială a libertății dată de non-dualitate
pare a fi o invitație la libertinaj extrem. Din punct de vedere filozofic, sutrele Mahayana
statuează foarte clar că principiul non-dualității este mai presus de bun și rău iar realizarea
deplină a acestuia nu are legătură directă cu moralitatea.
Iar prin moralitate înțelegem diferite tipuri de activități, atât sociale cât și spirituale.
Bineînțeles că aceste texte vorbesc despre sila (moralitate) ca fiind o etapă necesară, dar uneori
se pare că menționarea moralității este făcută mai ales ca precauție împotriva folosirii greșite a
puterii enorme conferită de cunoașterea absolută, care altfel este amorală.
Lankavatara-sutra ne spune: În realitatea ultimă nu există nici gradație, nici succesiune,
nici efort; doar adevărul unității absolute (viviktadharma) este învățat aici și toate discriminările
sunt reduse la tăcere... dar (dintr-un punct absolut de vedere) acest al zecelea pas este de fapt
primul, iar primul este al optulea; al nouălea este al șaptelea și al șaptelea este al optulea... despre
ce gradație putem vorbi acolo unde triumfă lipsa oricăror concepte?105
Într-un alt pasaj putem citi: Într-o bună zi, cu toții vom fi influențați de înțelepciunea și
iubirea diferiților Tathagata ai Transformării ca să acumulăm suficient merit cât să putem
parcurge etapele. Pe de altă parte, în măsura în care oamenii ar realiza că toate ființele sunt în
Nirvana încă de la începuturi, așa cum ne învață Nobila Înțelepciune, ei ar fi deja în Nirvana.
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Saptasatikaprajnaparamita sutra: O, Sariputra, a săvârși acțiuni negative duce la lucruri de
neconceput, iar a le dobândi pe acestea înseamnă a produce Realitatea. Iar Realitatea este nonduală. Și acele ființe care au realizat lucruri de neconceput nu merg nici în rai, nici pe cărările
răului, nici în Nirvana. Cei care comit lucruri rele nu vor ajunge în iaduri.
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Atât lucrurile rele cât și cele inconceptibile sunt parte din Realitate, iar Realitatea este
prin natura sa non-duală... în adevăratul Dharmadhatu (Tărâmul Legii) nu există bun sau rău,
înalt sau jos, înainte sau înapoi... Bodhi (Iluminarea), reprezintă cele cinci acțiuni negative și cele
cinci acțiuni negative sunt Bodhi... dacă cineva privește Bodhi ca ceva ce poate fi atins, ceva ce
implică disciplină, acela dă dovadă de trufie.106
În acest citat, dincolo de reafirmarea fără echivoc a non-dualității, avem un nou exemplu
al psihologiei tariki, întrucât se vorbește despre aroganța de a încerca să ajungi la Iluminare prin
efort propriu. Mahayana nu ascunde faptul că înțelepciunea sa poate fi periculoasă și știm că unii
călugări aparținând școlilor jiriki sunt supuși unei discipline rigide pentru a fi feriți de abuzul de
cunoaștere, care este din păcate destul de larg răspândit.
Se pare însă că acest abuz de cunoaștere este posibil atunci când trăirea acestei experiențe
de libertate este apreciată superficial sau e greșit înțeleasă. În mod ciudat, deși experiența în sine
și ceea ce este trăit (starea de Tathata) sunt non-duale și mai presus de bun sau rău, rezultatul
experienței autentice profunde este moralitatea.
Shinran este vehement față de cei care profită de legământul lui Amida pentru a se purta
la fel de imoral ca și până atunci. El îi compară pe aceștia cu persoana care odată ce a găsit
antidotul la o otravă, continuă să o ia. Dar acesta este mai degrabă un punct negativ de vedere
asupra acestei teme. Privind dintr-o perspectivă pozitivă, Shin ar afirma că odată conștientizată
compasiunea lui Amida pentru toate ființele, s-ar declanșa în noi înșine o compasiune similară.
În termenii filozofiei Mahayana, am spune că odată ce am înțeles că noi și toate celelalte ființe
sunt Buddha, am începe să ne tratăm reciproc cu respectul cuvenit condiției de Buddha.
Un al doilea argument în favoarea moralității îl reprezintă gratitudinea pe care omul o
simte atunci când are libertatea de a fi el însuși, o gratitudine atât de profundă încât oamenii pot
renunța la o parte din această libertate în semn de recunoștință. Este evident că există mult mai
multe oportunități pentru cultivarea gratitudinii atunci când Realitatea Ultimă este personificată
de Amida.107
Din punct de vedere filozofic, nu există temei pentru această gratitudine, întrucât în
nondualitate nu există nici donator, nici primitor. De aici pericolul potențial al simplei înțelegeri
filozofice. Din punct de vedere emoțional însă, par a exista toate motivele pentru gratitudine.
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Prin descoperirea libertății de a fi el însuși, omul are o experiență similară iertării
păcatelor în context creștin; oricât de negru ți-ar fi sufletul, nu ești lăsat deoparte de dragostea lui
Dumnezeu care este omniprezent.
În acest context, merită citat un pasaj remarcabil din opera unui teolog catolic:
„Niciodată nu suntem cu adevărat în afara lui Dumnezeu sau El în afara noastră. El
este cu noi mult mai mult decât suntem noi cu noi înșine. Sufletul nostru este conectat mult mai
puțin intim cu trupul, decât este El conectat atât cu trupurile cât și cu sufletele noastre. El
curge prin noi, sau noi suntem în El precum peștii în mare. Noi îl folosim pe Dumnezeu, dacă
putem îndrăzni să ne exprimăm astfel, ori de câte ori ne asumăm în mod voit o acțiune, și
pornim la lucru pentru atingerea unui obiectiv. El nu doar că ne-a dat limpezimea minții,
tandrețea inimii sau puterea brațelor ca daruri pe care să le putem folosi independent de El.
Dar El ne permite și chiar ne sprijină în utilizarea acestora pentru a gândi, a iubi sau a
acționa. Acest influx și această abundență de la Dumnezeu ar trebui să ofere tuturor, pentru
întreaga viață, sentimentul că trăim într-un templu în care orice răsuflare și orice sunet
reprezintă un act de rugăciune. Toate acestea conferă un caracter aparte și terifiant acțiunilor
negative, păcatelor... Totul este pătruns de Dumnezeu, în timp ce puritatea Sa inexprimabilă
rămâne neatinsă, iar simplitatea sa minunată nu se amestecă cu cele pe care le pătrunde, le
luminează, le animă și le susține. Acțiunile noastre cele mai banale, distracțiile cele mai facile,
excesele făcute în numele libertății – toate acestea se desfășoară și se întâmplă nu atât în aer și
pe pământ, cât mai ales la sânul Dumnezeului omniprezent”. 108

Există o serie de puncte importante în care ideile lui Faber diferă de filozofia Mahayana,
deoarece în creștinism Dumnezeu îl reprezintă esențialmente pe Celălalt. Dar, în ceea ce privește
simbolistica la nivelul trăirilor interioare, nu cred că există diferențe importante între
sentimentele descrise de Faber și cele descrise în budismul Mahayana, în special în tradițiile
amidiste.
Experiența libertății sau Iluminarea este precum descoperirea, în cele mai mărunte acțiuni
și cele mai insignifiante gânduri ale noastre, a câte unei nestemate de o neprețuită valoare.
Aceste nestemate sunt descoperite acolo unde sunt prima oară găsite toate pietrele prețioase – în
adâncul pământului sau acoperite de noroi.
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Cei ce știu să le recunoască nu le lasă însă acolo; le scot din adâncuri, le curăță și le dau
strălucire, apoi le așează pe catifea sau le montează în aur. Această curățare și lustruire reprezintă
simbolul moralității, expresia bucuriei și recunoștinței noastre pentru conștientizarea faptului că:
„Însuși acest pământ este Tărâmul Pur al lotușilor, și acest corp este însuși corpul lui Buddha”.109
E interesant de menționat aici importanța considerabilă acordată adorării în tradiția Zen
deși, din punct de vedere filozofic, aceasta este cea mai iconoclastă formă de budism. O posibilă
explicație a acestei inconsecvențe aparente între adorare și non-dualitate poate fi găsită în
următoarea întâmplare descrisă în Hekigan-roku: Huang-Po (în japoneză Obaku) a spus: „Eu
doar îl ador pe Buddha. Nu-i cer nimic lui Buddha. Nu cer nimic de la Dharma. Nu aștept nimic
de la Sangha.” Cineva l-a întrebat: „Tu nu-i ceri nimic lui Buddha. Nu ceri nimic de la Dharma.
Nu aștepți nimic de la Sangha. Atunci care este folosul adorării tale?” Auzind această remarcă,
Huang-Po îl plesni pe celălalt peste față!110
Gratitudinea și adorarea în context budist se regăsesc pregnant exprimate în idealul de
Bodhisattva, care se bazează pe intuiția profundă a unității fundamentale dintre toate ființele și
toate lucrurile. Aceia care odată ce au ajuns la Iluminare nu devin Bodhisattva, respectiv
salvatori ai lumii, sunt numiți Pratyeka-Buddha, care, în filozofia Mahayana, reprezintă aproape
o formulă de dispreț.
Acești oameni nu doresc să-și împărtășească libertatea obținută cu ceilalți deși, în sens
strict, Iluminarea nu este Iluminare dacă nu este împărțită și împărtășită. Ea nu este proprietatea
cuiva, iar cei care încearcă să o posede doar pentru ei înșiși nu o înțeleg. Slujirea, moralitatea și
recunoștința sunt răspunsul nostru ca oameni pentru acest dar căruia noi nu îi putem răspunde ca
niște Buddha. Starea de Buddha este mai presus de moralitate dar starea umană nu este.
Din punctul de vedere al principiului non-dualității, cele două stări sunt una; dar ceea ce
este adeseori trecut cu vederea de către cei ce studiază calea Mahayana este faptul că din același
punct de vedere ele sunt distincte. Non-dualitatea nu exclude nimic; ea include unitatea și
diversitatea, unul și mulți, identitatea și separarea.
În budismul japonez această idee este exprimată prin formula byodo soku shabetsu,
shabetsu soku byodo – unitate în diversitate și diversitate în unitate. De aceea din punct de
vedere filozofic, moral și spiritual budismul este numit Calea de Mijloc.
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III.2. Practica Zazen
Zen reprezintă denumirea unei şcoli specifice budismului Mahayana.
Termenul „Zen” este japonez, fiind derivat din termenul chinezesc Chán, care la rândul
său este derivat din termenul sanscrit dhyāna, care semnifică „meditaţie” sau „stare
meditativă”.111
Zen reprezintă o cale spirituală autentică, ce pune accentul pe experimentarea directă,
nemijlocită a naturii reale a fiinţelor (în particular afiinţei umane), ceea ce conduce spontan la
atingerea stării de iluminare (Samadhi în limba sanscrită, satori în limba japoneză.
Astfel, Zen diminuează importanţa cunoaşterii teoretice în favoarea practicii meditației și
a serviciului în slujba semenilor. Învăţăturile Zen includ diferite surse ale budismului Mahayana,
precum Prajnaparamita, învăţăturile şcolilor Yogacara şi Tathagatagarbha.
Apariţia Zenului ca şcoală distinctă a budismului este consemnată mai întâi în China, în
secolul al VII-lea d.H. Apoi, Zen se răspândeşte spre sud în Vietnam, spre est în Coreea şi apoi
în Japonia.
Conform tradiţiei, părintele Zenului este considerat călugărul indian Bodhidharma (iniţial
născut prinţ, acesta alege să devină călugăr rătăcitor, în căutarea supremei Fericiri). Esenţa
învăţăturii Zen rezidă în realizarea stării de iluminare în răstimpul unei singure vieţi – experienţă
trăită de anumiţi discipoli Zen şi confirmată de maeştrii acestora, de-a lungul a peste 1500 de
ani.112
Practica zilnică a Zazenului constituie cerinţa indispensabilă a învăţăturii Zen. Această
practică ţinteşte direct către conştiinţa profundă a fiinţei umane, acolo unde cunoaşterea,
cunoscătorul şi subiectul cunoscut nu sunt decât unul. În Zazen, nu există altă realitate decât cea
experimentată Aici şi Acum. Fiecare clipă, fiecare acţiune este impregnată de natura lui Buddha.
Tristeţea şi bucuria, frica şi curajul nu pot fi evitate, însă ne putem elibera de acestea
detaşându-ne de ele, contemplând apariţia acestor emoţii în fiinţa noastră, fără a le urma
în desfăşurarea lor.
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Această stăpânire a emoţiilor şi gândurilor conferă pacea minţii – şi nu vorbim despre o
pace care devine ţel al Zazenului, ci mai curând un efect secundar al practicii Zazen!113
Zazen reprezintă un termen japonez alcătuit din două caractere: za – a şedea (cu
picioarele încrucişate, de exemplu în postura lotusului sausemi-lotusului), şi zen – din originarul
sanscrit dhyana, care semnifică: concentrare, pace dinamică şi contemplare, fiind un termen
polisemantic.
Cale spre realizarea Sinelui ca natura noastră esenţială, Zazen se referă atât la acţiunea
fiinţei (care adoptă postura cu picioarele încrucișate, cu mâinile într-o anumită mudră,
observându-şi respirația fără a interveni), cât și starea de „a fi” a acelei fiinţe.
A pune accentul doar pe unul dintre aceste două aspecte înseamnă a nu înţelege sensul
subtil, profund al practicii Zazen. În starea obişnuită de conştiinţă, a fi şi a face reprezintă două
aspecte separate, de regulă disjuncte. O asemenea separare conduce la alienarea fiinţei umane –
stare devenită acută mai ales în ultimele secole!
În timp, prin eforturi sincere depuse în contul practicii Zazen, mintea și corpul, interiorul
și exteriorul, eu și celălalt devin unul. Această stare este denumită samadhi sau satori. În această
pură stare a existenţei, insatisfacţiile şi lipsa de sens a vieţii moderne se estompează. Nu mai
căutăm răspunsuri din exterior, ci ne aflăm atraşi într-o călătorie interioară spre propria noastră
esenţă, starea de Buddha.
Zen ne arată că ceea ce numim în mod eronat „noi înşine” – identitatea noastră socială,
nu reprezintă decât o mască sub care se ascunde adevărata noastră natură. Credinţe, opinii,
prejudecăți, educație sau tradiții familiale – toate acestea nu sunt decât factori conjuncturali,
instrumente necesare pentru supravieţuire şi integrarea în societate, dar nu sunt noi înșine.114
În ciuda acestor măşti, ceva rămâne acelaşi, mereu. Care este oare acest tărâm din noi,
care se menţine stabil, etern durabil? Dacă exteriorul se află în continuă transformare, atunci, cu
siguranţă, este necesar să căutăm în noi înşine. Dar ce este acest interior al nostru? Zen ne poate
ajuta să găsim răspunsul la aceste întrebări, chiar dacă Zen nu este un răspuns în sine.
Poate că Zen reprezintă, de fapt, cel mai mare semn de întrebare! Zen nu ne conduce spre
nici un fel de credință, ci insistă pe îndoiala asupra oricărui aspect general acceptat, prin
convenţie socială. Dar, dacă credinţele nu sunt importante, Credinţa este totuşi o
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necesitate! Zen reprezintă, am putea spune, un amplu program de regăsire de sine. El ne pune
faţă în faţă cu propria negare şi regăsire a fiinţei noastre profunde, şi subliniază suferinţele
emanate din ataşamente, prejudecăţi şi separare. Zen ne învaţă cum să facem paşii care ne
despart de noi înşine.
Zen se află în bucuria noastră, în lacrimile noastre, în fuga gândurilor şi în respirația care
ne susține viața, inconștient. Zen nu ne uită, noi uităm de Zen. A încerca să umplem vidul şi
vastitatea din noi cu înţelesuri exterioare este ca și cum am turna apă într-un ocean, pentru al umezi! “Unde te afli? AICI. Cât este ceasul? ACUM.”
Iată câteva aforisme Zen pentru a ne face o idee mai clară despre ceea ce propune acesta.
-

Zen nu conţine nicio idee. Studiaţi-l cu atenţie.

-

Meditaţia Zen: focalizaţi-vă asupra respiraţiei şi eliminaţi toate gândurile din minte, inclusiv
acesta.

-

Cuvântul “apă” nu potoleşte setea.

-

Rostirea numelui ascunde natura obiectului.

-

Un singur lucru este cert: totul trece. Un singur lucru este constant: schimbarea.

-

Un singur lucru există: clipa de faţă.

-

Înainte de iluminare: găteşte mâncare, spală vasele. După iluminare: găteşte mâncare, spală
vasele.

-

Am căutat toată ziua, dar nu am găsit nicio dovadă că va exista o zi de mâine.

-

“Acum” pare să fie o perioadă la fel de bună ca oricare alta.

-

A nu acţiona înseamnă a acţiona.

-

Ridică-ţi mâna şi ciocăneşte uşor în cerul nopţii. Apoi ascultă!

-

Viitorul care abia a sosit a avut o scurtă întâlnire cu trecutul din care a rezultat un moment
prezent efemer.

-

Un miriapod trecea pe o cărare, cu cele 100 de picioare ale salemişcându-se într-o
sincronicitate perfectă. O broască râioasă l-a privit minunându-se: „Cum reuşeşti să îţi
coordonezi atât de bine picioarele? Pe care dintre ele îl mişti primul?” Miriapodul s-a oprit
să se gândească şi de atunci nu mai ştie cum să meargă.115

115

Taisen DESHIMARU, Zen adevărat, ..., p. 24.

47

Zazen reprezintă inima practicilor meditative ale budismului Zen. Este o metodă
eficientă, foarte apropiată de unele practici de pe Calea Inimii sau din Abheda Tantra – Tantra
nondualistă a identității fundamentale dintre subiectul cunoscător, lume și Dumnezeu.
Zazen este mai mult decât o meditaţie, este o atitudine faţă de noi înşine şi de întreaga
lume în care fiinţăm. Traducerea literală a termenului semnifică „meditaţie şezând”, însă
contextul semantic presupune ca practicantul Zen să adopte o anumită postură, să obţină gradat o
stare de calm profund al minţii şi trupului, şi astfel să „invite” în fiinţa sa manifestarea unor stări
iluminatorii (satori).
În cadrul unei „şedinţe” de Zazen, care de regulă se desfăşoară într-un zendo (sală de
meditaţie), se alternează perioadele de Zazen cu cele de Kinhin (meditaţie în mişcare). Momentul
începerii meditaţiei Zazen este anunţat, în mod tradiţional, de trei sunete de clopoţel (shijosho),
pe când finalul unei etape de meditaţie este anunţat printr-un singur sunet de clopoţel (hozensho).
Înainte de a se aşeza sau de a se ridica, practicanţii Zen realizează gassho, salut
tradiţional care constă din împreunarea palmelor în zona pieptului, cu antebraţele păstrate
orizontal, şi înclinarea trunchiului în semn de respect. Se face gassho către propriul loc de
meditaţie, apoi către toţi participanţii şi către godo (cel care conduce şedinţa de Zazen). În
Japonia, meditaţia Zazen se practică şezând pe o pernă denumită zafu.
Maestrul Dogen recomandă ca poziţii aşezate numai: Kekkafuza (lotus) şi hankafuza
(semi – lotus), dar astăzi s-au dezvoltat mai multe posturi care satisfac principiile Zazen ale
atitudinii corporale.116
Dintre acestea, celebră este postura japoneză seiza (o poziţie în genunchi, şezând pe o
bancă sau un zafu). Nu este ceva neobişnuit să se mediteze pe un scaun în poziţia Zazen, perna
fiind amplasată pe acesta.
În general vorbind, practica Zazen comportă trei aspecte: Concentrarea, introspecţia (prin
koan) şi postura corporală (shikantaza). Ultima este asociată de obicei cu şcoala Soto, unde se
punea accentual pe modul de aşezare a corpului în timpul meditaţiei, pe când koan-ul este mai
ales apanajul şcolii Rinzai. Astăzi, majoritatea şcolilor Zen utilizează toate aceste trei aspecte,
care se completează reciproc în practica meditaţiei.
În fazele inițiale ale practicii Zazen se insistă întotdeauna pe concentrare. Atenţia
practicantului se îndreaptă constant asupra respiraţiei, fără a interveni spre a o modifica în vreun
116

Ps. Aida SURUBARU, Meditația Zen – Pace și beatitudine – scurtă introducere, p. 6.

48

fel, şi asupra lui hara (zona abdominală inferioară); uneori, discipolul este sfătuit să numere
pentru a-şi menţine starea de concentrare. Această formă de meditaţie însoţită de numărare este
denumită susokukan, şi poate prezenta diferite variaţii. Prin intermediul acestei practici,
discipolul îşi dezvoltă gradat puterea de concentrare, joriki. În unele centre de practică Zen se
insist pe repetarea unei mantra care însoţeşte procesul respirator, în loc de numărare. În anumite
comunităţi spirituale (sangha) practica este continuată astfel până la apariţia unor stări incipiente
de samadhi, sau străfulgerări iluminatorii. Abia după aceea discipolul poate trece la o etapă
superioară a practicii Zazen.
Introspecţia prin Koan117
Odată ce şi-a dezvoltat puterea de concentrare, discipolul îşi va focaliza acum atenţia
asupra unui koan, ca obiect de meditaţie. Koan-urile reprezintă fraze scurte, care se referă la un
aspect insolvabil raţional (de exemplu, „care este zgomotul produs de bătaia unei singure
palme?”).
Astfel, introspecţia generată prin koan este menită să scurtcircuiteze procesele
intelectuale, conducând la o realizare directă a realităţii de dincolo de aparenţe.
Postura şezând – Shikantaza
Aceasta face referinţă la meditaţia fără obiect, în care discipolul nu îşi focalizează atenţia
asupra unui obiect exterior sau interior, ci utilizează capacitatea sa de concentrare pentru a
rămâne complet conştient faţă de toate fenomenele care survin în momentul prezent.
Zazen constituie o formă specială de meditaţie, întâlnită doar în cadrul practicilor
budismului Zen, şi se referă , în esenţă , la studiul Sinelui.
Marele maestru Dogen spunea:
„Pentru a studia Calea lui Buddha trebuie să te studiezi pe tine însuţi; pentru a te studia
pe tine însuţi, trebuie să uiţi de tine însuţi; iar a uita de tine însuţi înseamnă a fi iluminat de cele
zece mii de aspecte.” Această metaforă legată de cele zece mii de aspecte se referă la
recunoaşterea unităţii Sinelui cu toate fiinţele şi lucrurile din jur.118
Practica Zen a meditaţiei şezând s-a transmis de la primul Maestru, Buddha însuşi, care a
obţin iluminarea în această postură. Ea s-a transmis apoi, din generaţie în generaţie, pe parcursul
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a peste 2500 de ani, răspândindu-se din India către China, apoi ajungând în Japonia, în alte zone
ale Asiei, pentru a cuceri, în final, Occidentul. Practica Zazen este foarte simplă, uşor de asimilat
şi de urmat. Însă, ca toate practicile spirituale autentice, necesită perseverenţă, dăruire şi credinţă
pentru a-şi arăta roadele.
Avem tendinţa de a ne considera corpul, mintea şi respiraţia ca entităţi separate, însă
acestea capătă o unitate aparte în Zazen, constituind faţete ale aceleiaşi realităţi. Primul aspect
asupra căruia ne îndreptăm atenţia este modul cum ne aşezăm pentru a practica Zazen. Corpul
constituie o adevărată interfaţă între lumea exterioară şi cea interioară. Modul cum ne poziţionăm
corpul transmite ceva legat de procesele noastre mentale care se derulează în acel moment, şi de
respiraţia noastră. De-a lungul anilor, postura Zazen cea mai eficientă a fost considerată cea în
care corpul întruchipează o structură piramidală.
Ne aşezăm pe sol, deasupra unui zafu (pernă Zen), care ne permite să ridicăm şezutul,
astfel încât partea exterioară a genunchilor să atingă solul. Astfel, cele trei puncte de sprijin
(şezutul de pe pernă şi genunchii la sol) formează baza unei piramide triunghiulare, care conferă
stabilitate maximă în toate direcţiile în care ne-am apleca trunchiul. Vârful piramidei este dat de
creştetul capului.
Există mai multe poziţii ale picioarelor, care permit ca genunchii să fie aşezaţi la sol (în
esenţă, aceasta este cerinţa Zen care trebuie respectată). Prima şi cea mai simplă poziţie este cea
cu picioarele încrucişate, gambele fiind pe sol. Chiar dacă unele persoane se confruntă cu
anumite rigidităţi musculare, care le împiedică să aşeze şi genunchii la sol, o practică
perseverentă le va permite în scurt timp să înlăture acest inconvenient. Este suficient să ne
aşezăm pe treimea din faţă a zafului, pentru a permite zonei coccigiene să se ridice de la sol
suficient de mult încât genunchii să atingă solul. De asemenea, în această poziţie regiunea
lombară va fi natural împinsă spre în faţă, ceea ce va menţine curbura fiziologică a coloanei
vertebrale, asigurând verticalitatea normală a
acesteia.119
Este important să ne imaginăm că creştetul capului împunge cerul – şi pentru aceasta,
vom retracta bărbia, alungind uşor regiunea cervicală a coloanei. Corpul îşi regăseşte astfel
poziţia normală, atât la nivelul coloanei vertebrale în ansamblul ei, cât şi prin relaxarea
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musculară data de o postură corectă. Astfel, corpul îşi poate menţine această formă un timp
relativ îndelungat.
O altă poziţie este cea semi – lotus, în care piciorul stâng este plasat deasupra coapsei
drepte, în timp ce piciorul drept este pliat dedesubt. Este o poziţie uşor asimetrică, şi uneori
partea superioară a corpului trebuie să compenseze cumva, pentru a menţine structura perfect
dreaptă.
Cea mai stabilă şi simetrică postură este, de departe, lotusul. Laba fiecărui picior este
plasată pe coapsa celuilalt picior. Nu se atribuie vreo semnificaţie esoterică specială adoptării
uneia sau a alteia dintre poziţii.
Aspectul cel mai important aici este corelaţia dintre corp şi minte, care permite calmarea
minţii odată cu adoptarea unei posturi corporale corecte şi relaxate.
Mai există şi postura seiza,120 care nu necesită neapărat o pernă sub şezut. Se poate
adopta seiza şezând în genunchi, cu fesele poziţionate deasupra tălpilor, care formează o suigeneris pernă anatomică. Sau se poate recurge la o pernă obişnuită pentru a nu lăsa toată
greutatea corpului pe gambe. În fine, se mai poate recurge şi la o bancă de tip seiza, care
îndepărtează complet greutatea de pe picioare, şi menţine şi coloana verticală.
În fine, este foarte bine şi dacă ne aşezăm pe un scaun, cu tălpile picioarelor ferm aşezate
pe sol şi cu coloana dreaptă, respectând curburile fiziologice. Putem utiliza perna – zafu, în
acelaşi mod ca şi când am şedea la sol – o aşezăm pe scaunul nostru, apoi ne postăm deasupra,
împingând zona lombară în faţă. Cel mai important element al practicii constă în respectarea
poziţiei corecte a coloanei vertebrale, dar pentru a avea rezultate bune în practica meditaţiei
Zazen, este foarte important să îndeplinim şi celelalte cerinţe: poziţia bărbiei, a mâinilor, a
capului, etc.
Când spatele este drept, diafragma se mişcă liber. Astfel, respiraţia poate deveni foarte
profundă, şi preponderent abdominală. De altfel, pe măsură ce corpul se maturizează, respiraţia
devine tot mai restricţionată şi mai superficială. Avem tendinţa să respirăm cu treimea superioară
a plămânilor, fapt probat de uşoara ridicare a umerilor, atunci când inspirăm.
În plus, veşmintele prea strânse pe corp, sau chiar centurile şi curelele, împiedică să ne
menţinem respiraţia profundă, abdominală, aşa cum era în perioada copilăriei.121
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În Zazen este important să renunţăm la orice strânsoare în zona taliei, şi în general, să ne
ferim a purta elemente vestimentare care ar putea jena circulaţia sanguină sau respiraţia. Aceasta,
odată eliberată zona diafragmei, va deveni în mod natural tot mai profundă. Nu vom controla
respiraţia, ci doar o vom observa. Simpla adoptare a unei posture şi atitudini corporale corecte va
conduce la reinstalarea unei respiraţii binefăcătoare, sănătoase.
Odată aşezaţi, vom mai verifica anumite elemente: gura va fi închisă, dar vom lăsa un
mic spaţiu între dinţi, limba sprijinindu-se uşor cu vârful la baza dinţilor de sus – această poziţie
a limbii va reduce atât salivaţia, cât şi nevoia de a înghiţi. În afara cazului în care ne confruntăm
cu un blocaj nazal, vom respira numai pe nas. Ochii sunt menţinuţi semi-deschişi, cu privirea
orientată în faţă jos, la aproximativ 1 – 1,5 m. Închiderea aproape totală a pleoapelor va înlătura
necesitatea de a clipi prea des. Bărbia va fi uşor retrasă, astfel încât musculatura fină a feţei să fie
totuşi cât mai relaxată. Nu trebuie să existe tensiuni în corp. În mod normal, vârful nasului ar
trebui să fie pe aceeaşi verticală cu ombilicul, iar partea superioară a trunchiului să nu fie
aplecată nici în faţă, şi nici în spate.122
Mâinile sunt aşezate într-o mudră – un gest specific Zazenului. Este vorba de aşa-numita
mudră cosmică. Ambele mâini sunt cu palmele în sus, palma stângă fiind deasupra palmei
drepte. Degetele mari ale celor două mâini se ating la capete, care ajung unul în prelungirea
celuilalt. Degetele nu vor face „nici vale, nici deal”, adică nu le vom orienta nici către sus, nici
către jos, ci vom urmări ca acestea să configureze o linie orizontală. Astfel, degetele mari şi
palmele vor forma un „ou cosmic”, o formă ovoidală perfectă.
Mâinile vor fi sprijinite fie pe regiunea inghinală a coapselor, fie pe călcâiele picioarelor
aşezate în lotus (după caz).123
Mudra cosmică are menirea de a atrage atenţia practicantului către interiorul fiinţei sale.
Există multe modalităţi diferite de concentrare a atenţiei. Se poate recurge la imagini complexe
denumite mandale, care uneori sunt utilizate ca elemente exterioare ce favorizează concentrarea.
Sau, se poate face apel la mantre sau silabe rostite vocalic sau mental. Se mai poate recurge şi la
mudre sau gesturi. Zazen preferă concentrarea asupra respiraţiei.
Așadar, practicantul zazen apelează la acest koan pe treapta munem-muso pentru a se
elibera de orice conștiință a “sinelui” și pentru a transcende orice dualism existent între subiect
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și obiect. Altfel spus, în zazen nu există un “ceva” care să reprezinte scopul concentrației, căci
scopul koanului este acela este tocmai acela de a înlătura orice și a rămâne cu “nimic”.124
În “rugăciunea lui Iisus” nu este vorba despre “vacuum-ul” Zen-budist, sunyata, “Nimicul”, ci de Dumnezeu, de Iisus Hristos, experiat de mistic în inimă și în întreaga ființă.
Suflul nostru este sincron cu viaţa.
Nu este o pură întâmplare faptul că termenul „spirit” semnifică „suflu” sau respiraţie, şi
nici faptul că termenii „ki” din limba japoneză, sau chinezescul „chi” se referă la energie, ambele
derivând din „respiraţie”.
Respiraţia este forţa vitală a fiinţei. Dinamica sa este sincronă cu dinamica minţii: dacă
respiraţia este sacadată, rapidă, şi mintea va fi agitată. O persoană nervoasă va respira
întotdeauna scurt şi cu întreruperi. Din contră, când respiraţia devine tot mai calmă, mai
profundă, mintea se linişteşte fără efort, permiţând experimentarea unor stări de meditaţie din ce
în ce mai profunde.
Atenţia celui care meditează va fi îndreptată către hara, zonă aflată la aproximativ două
degete sub ombilic. Acesta se consideră a fi, conform tradiţiei zen, centrul fiinţei noastre. Pe
măsură ce mintea se calmează, vom deveni tot mai conştienţi de dinamica energetică misterioasă
a lui hara.
Odată aşezaţi complet în postură, ne vom legăna alternativ trunchiul după direcţiile
coapselor, în arce de cerc cu amplitudine descrescătoare, până ce ne stabilim în centrul nostru de
greutate. Mintea este coborâtă la nivelul lui hara, mâinile schiţează mudră cosmică, gura este
închisă, cu limba uşor presată de baza dinţilor superiori. Respiraţia se efectuează pe nas. Ne
concentrăm să observăm respiraţia, fără a interveni asupra ei. Percepem cum aerul, încărcat de
ki, de energie, coboară în hara, vitalizează toate viscerele, apoi revine în exterior, închizând
ciclul
respirator.
Dacă mintea începe să „vagabondeze”, o readucem cu blândeţe asupra obiectului
concentrării noastre – respiraţia. Periodic, vom fi atenţi să observăm şi respectarea elementelor
posturii corporale, deoarece în timp, este posibil să apară unele deviaţii – coloana nu-şi mai
păstrează forma, genunchii se pot ridica uşor de la sol, degetele mari ale mâinilor se pot coborî,
124

Nicolae ACHIMESCU, Budism şi creştinism, ..., p. 296.

53

făcând „o vale” etc. Ne contemplăm gândurile fără a le însoţi în hoinăreala lor, ca şi cum am
urmări, cu detaşare şi împăcare, norii care se perindă pe cerul albastru. Nu ne ataşăm de gânduri,
nu le reţinem, şi nici nu le împiedicăm.125
Pe măsură ce practica avansează, atenţia va deveni tot mai ascuţită, mai fină şi mai
cuprinzătoare. Practicantul va începe să sesizeze aspectele subtile, care înainte i se sustrăgeau
atenţiei.
Odată ce dialogul intern generat de agitaţia minţii se linişteşte, se produce gradat
deschiderea fiinţei către realitatea misterioasă şi profundă a esenţei sale.
Uneori, anumite gânduri reziduale sau idei obsesive vor tinde să revină, în mod recurent.
Aceasta se petrece mai ales în perioadele în care suntem foarte ocupaţi, intens implicaţi în
aspectele vieţii exterioare, sau când traversăm o perioadă de criză emoţională. Alungăm
gândurile, iar acestea revin cu obstinaţie.
Uneori, acest proces este chiar necesar! Tot ce putem face este să devenim cât mai
conştienţi de dinamica gândurilor, fără a le da curs, fără a ne ataşa de ele. Simpla observare a lor,
detaşată de obiectul observaţiei, le va epuiza energia. Atenţia ne va reveni în mod firesc asupra
respiraţiei. Zazen nu este o armă de luptă contra gândurilor, ci mai ales o modalitate minunată de
a potoli suprafaţa agitată a minţii, plină de valurile gândurilor, aducând-o la dimensiunea oglinzii
perfecte a suprafeţei unui lac pe deplin liniştit.126
Într-o stare profundă Zazen, tangentă cu stările iluminatorii (samadhi, în terminologia
hindusă, sau satori, în cea japoneză), de deschidem la adevărata viaţă. Respiraţia celui care
meditează ajunge la ritmul de 2-3 respiraţii pe minut până la o respirație la trei minute sau la mai
mult de trei minute. Toate ritmurile organice sunt încetinite – bătăile inimii, circulaţia sângelui,
metabolismul. Organismul însuşi atinge un punct de linişte, de echilibru profund, în care
ritmurile cerebrale dominante sunt cele de tip theta şi delta, corespunzătoare stărilor de somn
profund, cu sau fără vise… Numai de data aceasta, în cazul meditaţiei, conştiinţa este perfect
lucidă, aptă să pătrundă în vasta realitate tainică a Lumii Divine…
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“Răbdarea şi perseverenţa sunt chei esenţiale în obţinerea stărilor iluminatorii, inclusiv
prin practica Zazen. Nu avem nimic de câştigat, nimic de pierdut. Doar ne scufundăm în
interiorul fiinţei noastre, şi suntem liberi.”127
Un alt fenomen comun întâlnit atât în zazen, cât și în “rugăciunea inimii”, este ceea ce
numim “darul lacrimilor”. Fenomenul apare și se manifestă ca o consecință a schimbării
“sinelui”, diferența însă rămâne – creștinii se “schimbă” în dumnezei, pe când budiștii “se
schimbă” în “nimic”.128
Omul poate fi ca Dumnezeu, dar nu poate realiza aceasta decât împreună cu El. Și
diavolul, iar apoi și omul și-au dorit să fie dumnezei fără Dumnezeu, și de fiecare dată au eșuat.

CONCLUZII
Pe parcursul evaluării învăţăturii budiste despre desăvârşire am încercat să evidenţiem
în ce constau anumite convergenţe, dar și divergențe dintre budism și creștinism. Reamintim
încă o dată că, în principiu, diferenţa şi marea deosebire între cele două spiritualităţi constă
în divergenţa între o spiritualitate cu caracter impersonalist şi una cu caracter personalist.
Acest fenomen se observă și în ceea ce se dorește a fi “marea asemănare” între cele
două spiritualități – meditația și rugăciunea inimii. În realitate, asemănările sunt foarte
puținte. Ca argument menționăm faptul că în sentimentul relaxării totale a trupului, yoghinul
uită că trupul acesta este al său, conștiința sa dorind a deveni una globală, cosmică,
impersonală, pe când misticul ortodox, prin rugăciune, caută experiența comuniunii cu
Hristos cel personal.129
Inclusiv motivul pentru care creștinul caută “golirea minții” și “desprinderea de
simțuri” este unul care vine în continuarea susținerii ideii sus-menționate: nu pentru a-și
cosmiciza mintea, ci pentru a-L regăsi pe Dumnezeu.130
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Mai mult, în practicarea rugăciunii rostite - “Nembutsu” pentru budiști și “Doamne
Iisuse Hristoase” pentru creștini, cei din urmă conștientizează diferența dintre propria
persoană și cea a lui Hristos, pe când în cazul celorlalți, aceștia, din contră, caută
identificarea cu “Absolutul”.131
Fireşte, din perspectiva fenomenologiei religioase, se pot face multe speculaţii pe
această temă, dar aşa cum se ştie, aceasta nu vizează doar relaţia dintre budism şi
creştinismul răsăritean, ci fenomenul religios universal.
Pe scurt: învăţătura budistă despre desăvârşire nu se bazează pe o revelaţie, ci constă,
pur şi simplu, doar într-o experienţă transcendentă cu caracter individual, fără vreo ancorare
într-o istorie a Revelaţiei. În creştinismul răsăritean, dimpotrivă, avem de-a face cu o
experienţă transcendentă subiectivă, care-şi are fundamentul ei obiectiv într-o istorie a
Revelaţiei, care, la rândul ei, face experiabil şi, într-un sens mai general, cognoscibil misterul
lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, credem că a devenit limpede faptul că, în budism şi în celelalte
tradiţii religioase ale Asiei, existenţa umană nu este atât de accentuată ca în creştinism. Între
altele însă, înainte de orice, nădejdea în viitor fundamentată pe experienţa istorică a mântuirii
(Ieşire 3, 14; loan 1, 14), care este o trăsătură esenţială a iudaismului şi creştinismului, îi este
absolut străină budismului. Religiile istorice revelate ar renunţa la însuşi specificul lor, dacă
n-ar păstra cu aceeaşi intensitate nădejdea în parusia împărăţiei lui Dumnezeu. Această
viziune mesianică privind schimbarea istoriei lumii prin revenirea aşteptată a Mântuitorului
lisus Hristos, în creştinism, este legată de o existenţă mereu evolutivă, dar care-L are doar pe
lisus Hristos drept călăuză şi „hrană" spirituală.
Drumul spre această nouă existenţă, spre viaţa veşnică, a început cu mântuirea şi
împăcarea noastră în Hristos, având o singură finalitate, şi anume realizarea împărăţiei lui
Dumnezeu. Însă, oricare discipol sau adept al lui Buddha nu cunoaşte o asemenea finalitate.
Aşa cum am văzut, pentru el, desăvârşire nu înseamnă biruinţă asupra morţii şi viaţă
veşnică, ci sfârşitul, „golul”, Neantul, „stingerea" veşnică, Nirvana.132
În ce recunoaştem noi inefabilul învăţăturii creştine despre nădejdea în viitor, dacă ne
gândim la caracterul Nirvanei budiste? În creştinism, înţelegerea acestei dimensiuni a
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viitorului în planul desăvârşirii omului este absolut dependentă de însăşi comunic abilitatea
istorică şi definitivă a lui Dumnezeu în Hristos. în aceasta şi pe aceasta se temeluieşte
nădejdea mesianico-eshatologică în a doua venire a lui Hristos şi reînnoirea cerului şi a
pământului. Un astfel de curs ireversibil, istoric al mântuirii este, însă, străin budismului.
Întrebări de genul acesta, de ce există în general istorie şi dacă aceasta are ca direcţie şi ca
finalitate mântuirea, nu sunt puse în budism.
În accepţiunea budistă, forma supremă de înţelepciune şi conţinutul desăvârşirii
înseamnă „a trăi fără de ce", indiferenţă totală, „a te naşte" din cunoaşterea „vacuum-ului"
absolut de care sunt pătrunse toate lucrurile, întreaga existenţă. Din punct de vedere
mesianic, budismul este religia cea mai restrictivă, pentru că îl frustrează pe om de veşnicie
în sensul creştin. Nirvana nu este, aşa cum am amintit, nici un garant al „vieţii veşnice". Ea
nu este un eshaton spre care să se îndrepte omul după moarte, aşa încât să se poată constitui
o mişcare despărţitoare a timpului dinspre un „de unde?" întunecos spre un „încotro?" plin de
lumină, transcendent. Şi pentru că aşa stau lucrurile, canonul budist nu se încheie cu o
revelaţie profetică a sfârşitului lumii (Apocalipsă 19,10), aşa cum o prezintă în creştinism
Apocalipsa Sfântului Ioan.
În Noul Testament, ea reprezintă cea mai puternică mărturie pentru creaţia lui
Dumnezeu (Apocalipsa 1, 8; 11, 17) în unitate cu stăpânirea Sa asupra istoriei (Apocalipsa
14,6), prin care toate puterile morţii sunt nimicite.133
Calea, care în opinia lui Buddha ar trebui să conducă la mântuire, este o cale
concepută de el. Totuşi, ea este lipsită de fundament obiectiv. Omenirea are mulţi
îndrumători precum Buddha, însă un Mântuitor adevărat are doar în Hristos. În aceste
împrejurări, atitudinea noastră faţă de budism nu poate fi decât una singură:
„Adepţilor altor căi spre mântuire trebuie să le mărturisim inteligibil, cu smerenie, dar
fără teamă, actul mântuitor al Fiului lui Dumnezeu de pe cruce şi din dimineaţa învierii, să le
mărturisim soteriologic iubirea faţă de cei pierduţi în îndepărtarea lor de Dumnezeu, să le
mărturisim antagonistic în lupta pentru adevăr împotriva minciunii metafizice, să le
mărturisim doxologic despre preamărirea numelui134 «care este mai presus de orice nume; ca
întru numele lui lisus Hristos tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti
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şi al celor dedesubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este lisus Hristos, întru slava
lui Dumnezeu Tatăl» (Filipeni 2, 9- 11).
Esența creștinismului nu constă nici în credințe, nici în modele de comportament. Ea
reprezintă realitatea comuniunii cu întemeietorul creștinismului, Iisus, Mijlocitorul cel Viu, aici
și acum.
Prezent în mod vizibil pentru a ne întări atunci când ne încredem în El, Îl iubim, Îl
onorăm și Îl ascultăm, El ridică existența noastră naturală la un nivel supranatural, ne reclădește
caracterele, modelându-ne după propriul Său caracter, ne dă puterea să-L slujim și să-i creștem
pe alții de dragul Său. Atunci când viața se va sfârși fie prin sosirea zilei în care inima ni se va
opri, fie prin reîntoarcerea Sa publică la sfârșitul istoriei, ca să judece, ne va lua să fim cu El.
Atunci vom vedea fața Sa, vom împărtăși viața Sa, vom face voia Sa și vom lăuda numele Său,
cu o bucurie care va depăși orice stare de extaz pe care am putea-o experimenta acum și care va
dura, practic, pentru totdeauna. Aceasta este Evanghelia. Ea este, într-adevar, Vestea cea Bună.
Prin urmare, a fi creștin implică a te raporta în mod constant la Mântuitorul, care este
prezent în mod invizibil, prin cuvinte și fapte care exprimă trei lucruri:
1. Credința în El ca Cel Care ne-a asigurat iertarea păcatelor, pe care acum ne-o oferă,
făcând posibilă comuniunea noastră cu Dumnezeu, Care este Tatăl Lui prin împărtășirea
aceleiași esențe, și devine al nostru, prin adopție;
2. Dragostea pentru El, Cel Care ne-a iubit într-atât încât a fost gata să îndure o moarte
îngrozitoare, imposibil de imaginat, pentru a ne mântui;
3. Nădejdea în El, ca Domn suveran, prin al Cărui har viața noastră de aici, cu toate
durerile ei, este experimentată ca infinit de bogată, iar existența noastră în lumea de dincolo are
promisiunea unei trăiri infinit mai bogate.
Astfel, creștinismul se prezintă în esență a fi relație cu Dumnezeu cel personal. A fi
creștin înseamnă a-L cunoaște pe Iisus Hristos, ceea ce presupune mai mult decât a cunoaște
despre El.
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