COMUNITATEA
CREDINCIOȘILOR

CAPITOLUL UNU

DATORIILE CONFRERIEI
I
VIAŢA CREDINCIOȘILOR
1. Cel ce doreşte să devină discipolul meu ca un
călugăr rătăcitor, trebuie să facă legământul de a
abandona orice legătură directă cu familia sa, cu viaţa
socială a lumii şi cu orice dependenţă faţă de avere.
Cel care a abandonat toate relaţiile sale în
favoarea lui Dharma şi care nu are nici un loc de
retragere nici pentru corp, nici pentru cugetul său, acela
a devenit discipolul meu ca un călugăr rătăcitor.
Chiar dacă cineva calcă cu propriile-i picioare pe
urmele paşilor mei şi îmbrăcând propria-mi robă, dacă
cugetul îi este tulburat de dorinţă, este departe de mine.
Dacă cineva este îmbrăcat ca un călugăr, dar nu
acceptă învăţătura mea, acela nu mă vede.
Dar, dacă el a alungat orice dorinţă şi dacă cugetul
îi rămâne pur şi liniştit, este foarte aproape de mine
chiar dacă se găseşte la mii de mile depărtare. Dacă
primeşte Dharma, el mă vede prin ea.
2. Cei ce sunt discipolii mei, călugări rătăcitori,
trebuie să observe cele patru reguli şi să-şi bazeze
toată viaţa pe acestea.
(1) Să poarte îmbrăcăminte veche abandonată.
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(2) Să-şi primească hrana cerşind pomeni. (3) Căminul
lor să fie locul unde-i surprinde noaptea, sub un pom
sau pe o stâncă. (4) Ei folosesc numai un medicament
special făcut din urina bovinelor, prevăzut de Confrerie.
Viaţa unui cerşetor constă în a rătăci din casă în
casă purtând un castronaş; el nu este obligat de
împrejurări sau de ispite să facă acest lucru; face astfel
din proprie voinţă, ştiind că o viaţă de credinţă îl va
îndepărta de iluziile vieţii, îl va ajuta să evite suferinţa şii va aduce Iluminarea.
Viaţa unui călugăr rătăcitor nu este o viaţă uşoară;
el nu trebuie s-o întreprindă, dacă nu-şi poate păstra
cugetul liber de dorinţe şi de mânie sau dacă nu-şi
poate controla cugetul şi cele cinci simţuri.
3. Cel care se considera el însuşi un călugăr rătăcitor,
trebuie să fie în măsură să afirme:
"Fac legământul de a îndeplini tot ceea ce este
necesar unui călugăr rătăcitor. Mă voi strădui cu
sinceritate să devin unul dintre ei. Voi fi recunoscător
tuturor celor care mă vor ajuta cu darurile lor şi mă voi
strădui să-i fac fericiţi graţie zelului meu şi vieţii mele
bune."
Pentru a fi un călugăr rătăcitor, un om trebuie să
se antreneze în diferite moduri: trebuie să fie sensibil la
ruşine şi dezonoare, de fiecare dată când greşeşte;
trebuie să-şi păstreze pure corpul, cuvintele şi cugetul,
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pentru a duce o viaţă pură; trebuie să vegheze cele
cinci porţi ale simţurilor; nu trebuie să piardă controlul
cugetul din cauza unor plăceri trecătoare; nu trebuie să
se laude pe sine şi să dispreţuiască pe alţii; nu trebuie
să trândăvească sau să doarmă mult timp.
Seara trebuie să aibă un moment pentru a se
aşeza în meditație, să facă apoi o scurtă plimbare
înainte de a se retrage. Pentru a dormi în pace, trebuie
să doarmă pe partea dreaptă cu picioarele alăturate şi
ultimul gând va trebui să-i fie despre ora la care să se
trezească dimineaţa următoare. Dimineaţa devreme,
trebuie să aibă un alt moment pentru a se aşeza liniştit
în meditație, urmat de o scurtă plimbare.
În timpul întregii zile trebuie să rămână ager, să-şi
păstreze controlul corpului precum şi cel al cugetului,
rezistând tuturor tentaţiilor de invidie, de mânie, de
ignoranţă, de trândăvie, de neatenţie, de regret, de
suspiciune şi să reziste oricărei dorinţe pământeşti.
Concentrându-şi astfel cugetul, va trebui să cultive
excelenta înţelepciune şi să aspire numai la Perfecta
Iluminare.
4. Dacă un călugăr rătăcitor uită şi alunecă în invidie,
dă curs liber mâniei şi întreţine resentimentul, gelozia,
vanitatea, orgoliul şi ipocrizia, este asemenea unei săbii
cu două tăişuri acoperită cu un voal subţire.
El nu este un călugăr rătăcitor numai fiindcă poartă
- 190 -

Datoriile Confreriei

zdrenţe de călugăr şi castronaşul de milostenie; nu este
un călugăr rătăcitor pentru că recită cu uşurinţă textele;
în acest caz, el nu va fi decât o paiaţă şi nimic altceva.
Chiar dacă aspectul lui exterior este acela al unui
călugăr, dacă nu poate alunga dorinţele sale pământeşti,
nu este un călugăr rătăcitor. El nu este altceva decât un
copil îmbrăcat într-o robă de călugăr.
Singurii care pot fi numiţi călugări rătăcitori sunt cei
capabili a se concentra şi a-şi controla cugetul, care
posedă înţelepciune, cei care au înlăturat toate dorinţele
pământeşti şi al căror singur scop este acela de a
dobândi Iluminarea.
Un adevărat călugăr rătăcitor este hotărât a realiza
Iluminarea cu riscul pierderii ultimei sale picături de
sânge sau chiar dacă oasele i se transformă în praf.
Astfel, cel ce se va strădui cu tot ce are el mai bun, va fi
capabil să-şi atingă scopul, și va dovedi capacitatea sa
de a îndeplini faptele demne rătăcitorilor.
5. Misiunea tuturor confraţilor religioşi este aceea de
a răspândi lumina Învăţăturii lui Buddha. Cel religios va
trebui să înveţe pe fiecare. El trebuie să-i trezească pe
cei adormiţi. El trebuie să corijeze ideile greşite. Trebuie
să ajute oamenii să dobândească opinii juste. El trebuie
să meargă pretutindeni pentru a răspândi larg
învăţătura cu riscul propriei sale vieţi.
Misiunea unui călugăr rătăcitor nu este uşoară, cel
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ce aspiră la ea trebuie să îmbrace hainele lui Buddha,
să se aşeze pe scaunul lui Buddha şi să intre în lăcaşul
Său.
A îmbrăca hainele lui Buddha înseamnă să fii umil
şi să practici cu asiduitate răbdarea; a te aşeza pe
scaunul lui Buddha înseamnă a vedea toate lucrurile
fără substanţă şi a nu avea atașamente; a intra în
lăcaşul lui Buddha înseamnă a împărţi marea sa
compasiune atotcuprinzătoare și a avea simpatie faţă
de toată lumea.
6. Cei ce doresc să răspândească în mod eficace
Învăţătura lui Buddha trebuie să fie concentraţi asupra a
patru lucruri: a) să fie atenţi asupra comportării
personale; b) să fie atenţi la cuvintele lor, atunci când se
apropie de oameni şi-i învaţă; c) să fie atenţi la motivele
lor de a-i învăţa şi la scopul pe care vor să-l atingă; d)
să fie preocupaţi de marea compasiune.
În primul rând, pentru a fi un bun mentor Dharma,
religiosul trebuie să aibă ambele picioare bine stabilite
pe pământul asiduităţii; să fie modest; să nu fie extrem
sau avid de publicitate; să gândească întotdeauna la
"vidul" tuturor lucrurilor şi să nu li se ataşeze. O astfel
de atenţie duce la comportarea corectă.
În al doilea rând, el trebuie să-şi exerseze
prudenţa faţă de oameni şi de situații; trebuie să evite
oamenii care duc o viață rea sau pe cei care deţin
autoritate; trebuie să evite femeile; trebuie să se apropie
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de oameni cu prietenie; trebuie întotdeauna să-şi
amintească faptul că orice lucru provine din combinarea
cauzelor şi a condiţiilor. El nu trebuie să blameze
oamenii, nici să-i insulte, nici să-i critice sau să-i
elogieze.
În al treilea rând, el trebuie să-şi păstreze cugetul
în pace, considerând pe Buddha ca pe un părinte
spiritual, considerând pe ceilalţi călugări rătăcitori, care
înaintează pe drumul Iluminării, ca pe proprii săi mentori
şi privind lumea întreagă cu o mare compasiune. Deci,
el trebuie să-i înveţe pe toţi în mod egal.
În al patrulea rând, religiosul trebuie să-şi
desfăşoare cugetul de compasiune până la cel mai înalt
grad, aşa cum face Buddha; et trebuie să-şi dirijeze
cugetul de compasiune în mod cu totul special spre cei
ce nu ştiu suficient să aspire către Iluminare; trebuie să
le hrănească dorinţa de a aspira către Iluminare și să le
suscite interesul prin eforturi generoase.
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II
DRUMUL ADEPȚILOR LAICI
1. Aşa cum a fost explicat mai înainte, pentru a
deveni un discipol al lui Buddha, omul trebuie să creadă
în cele Trei Comori: Buddha, Dharma şi Saṅgha.
Pentru ca cineva să devină adept laic trebuie să
aibă o încredere de nezduncinat în Buddha, trebuie să
creadă în Învățătura Sa, în Dharma, să studieze şi să
pună în practică preceptele şi, în sfârşit, să prețuiască
Confreria, Saṅgha.
Adepții laici trebuie să urmeze cele cinci precepte:
să nu ucidă, să nu fure, să nu comită adulter, să nu
mintă, să nu înşele şi să nu facă uz de substanțe
intoxicante.
Discipolii lui Buddha nu trebuie numai să creadă în
cele Trei Comori și să păstreze cele cinci precepte
numai pentru ei, dar în măsura posibilităţii lor, ei trebuie
să-i ajute pe alţii să le urmeze, în special pe rude şi
prieteni, străduindu-se să trezească în ei credinţa
neclintită în Buddha, Dharma şi Saṅgha cu scopul ca, la
rândul lor, ei să participe la marea compasiune a lui
Buddha.
Adepții laici trebuie să-şi amintească întotdeauna
faptul că scopul pentru care ei cred în cele Trei Comori
şi pentru care urmează cele cinci precepte este acela
de a obţine în final Iluminarea. Deşi trăiesc într-o lume
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de dorinţe, ei trebuie să evite a li se ataşa.
Adepții laici trebuie să ţină în minte faptul că, mai
devreme sau mai târziu vor fi obligaţi să se despartă de
părinţii şi familiile lor; deci, ei nu trebuie să se ataşeze
lucrurilor acestei vieţi, dar trebuie să-şi poarte cugetul
spre lumea Iluminării, unde nimic nu dispare.
2. Dacă adepții laici au o credinţă profundă și
neclintită în Învăţătura lui Buddha, ei vor realiza în
cugetul lor fericirea paşnică şi netulburată ce va radia
asupra tuturor acelora ce-i înconjoară reflectându-se
înapoi pe ei înșiși.
Acest cuget de credinţă este pur şi calm,
întotdeauna răbdător şi curajos; el nu caută ceartă şi nu
cauzează suferinţe altora; dimpotrivă, conservă în
cugetul discipolilor amintirea celor Trei Comori: Buddha,
Dharma şi Saṅgha. Astfel, fericirea se trezeşte spontan
în cugetul lor şi strălucirea Iluminării poate să se
răspândească pretutindeni.
Graţie acestei credinţe, ei rămân la pieptul lui
Buddha; ei se îndepărtează de egoism şi de
atașamentul față de posesiunile lor. Prin urmare, nu le
este teamă de viaţa cotidiană, nici de critici.
Încredinţaţi fiind că se vor naște în Ţara lui Buddha,
nu se tem de moartea lor viitoare. Încredinţându-se în
autenticitatea şi sfinţenia învăţăturii, ei pot să-şi exprime
credinţa în mod liber şi fără teamă.
- 195 -

Datoriile Confreriei

După ce cugetul li s-au umplut cu compasiune, ei
nu vor face deosebire între oameni, dar îi vor trata pe
toţi cu egalitate. Apoi, cugetul lor fiind independent de
dorinţe şi de repulsie, vor îndeplini orice faptă bună cu
neprihănire, echitate şi bucurie.
Dacă viaţa le este adversă sau favorabilă, nu
influențează cu nimic creşterea credinţei. Dacă ţin la
umilinţă, dacă respectă Învăţătura lui Buddha, dacă sunt
consistenți în vorbă și acțiuni, dacă sunt ghidaţi de
înţelepciune, dacă cugetele lor sunt neclintite ca un
munte, ei vor progresa ferm pe drumul Iluminării.
Chair dacă sunt forţaţi să trăiască în situații dificile
şi printre oameni cu cugetul corupt, dacă îndrăgesc
credinţa lui Buddha, ei îi vor putea conduce întotdeauna
spre fapte mai bune.
3. Prin urmare, primul lucru pe care o persoană
trebuie să-l dorească este acela de a asculta Învăţătura
lui Buddha.
Dacă, pentru a obţine Iluminarea, cineva este
sfătuit să treacă prin foc, atunci el va trebui să fie dispus
să treacă printr-un astfel de foc.
Fiindcă, pentru persoana ce trece prin mijlocul
lumii pline de foc, auzirea numelui lui Buddha este
salvarea ei.
Cei ce trebuie să urmeze Învăţătura lui Buddha nu
trebuie să fie egoişti şi capricioşi, dar trebuie să întreţină
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sentimente de bunăvoinţă faţă de toată lumea fără
deosebire. Ei trebuie să respecte pe cei demni de
respect, să-i servească pe cei demni a fi serviţi şi să-i
trateze pe toţi cu aceeaşi amabilitate.
Astfel, adepții laici trebuie să înceapă a-şi exersa
cugetul fără a fi tulburaţi de acţiunile altora. În modul
acesta ei vor primi Învăţătura lui Buddha şi o vor pune
în practică fără a invidia pe alţii, fără a fi influenţaţi de
alţii și fără a lua în seamă alte căi.
Cei ce nu se încred în Învăţătura lui Buddha au o
viziune îngustă şi, prin urmare, un cuget tulbure. Însă
cei ce se încred în Învăţătura lui Buddha se lasă în grija
marii sale înţelepciuni şi a marii sale compasiuni
atotcuprinzătoare şi, în această credinţă, ei nu sunt
tulburaţi de fleacuri.
4. Cei ce ascultă şi primesc Învăţătura lui Buddha
ştiu că viaţa lor este temporară şi că, corpul nu este
decât un agregat de suferinţe şi cauza oricărui rău;
ştiind acestea, ei nu i se ataşează.
În acelaşi timp, ei nu neglijează a purta grija
cuvenită propriului lor corp. Nu datorită plăcerilor, ci
fiindcă propriul corp le este necesar în realizarea
înţelepciunii şi a misiunii de a explica altora drumul de
urmat.
Dacă nu-şi poartă grijă corpului, ei nu vor putea
trăi mult timp. Dacă nu trăiesc mult timp, ei nu vor putea
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practica în mod personal Învâţătura, nici a o transmite
altora.
Dacă un om doreşte să traverseze un fluviu,
trebuie să poarte grijă plutei sale. Dacă are de făcut o
lungă călătorie, trebuie să poarte grijă calului. La fel, cel
ce aspiră să obţină Iluminarea trebuie să-și poarte grijă
corpului.
Discipolii lui Buddha trebuie să îmbrace
îmbrăcăminte, pentru a le proteja corpul de variaţiile
frigului şi ale căldurii, pentru a le acoperi părţile private,
dar nu pentru a-l decora.
Trebuie să mănânce pentru a-şi hrăni corpul astfel
încât să poată asculta, primi şi explica Învăţătura, dar
nu vor mânca numai din plăcere.
Ei trebuie să locuiască în lăcaşul Iluminării pentru
a fi apăraţi de asalturile pasiunilor pământeşti şi de
furtunile învăţăturilor rele. Folosesc casele pentru
destinaţia lor adevărată, și nu pentru orgoliul sau scopul
de a disimula practicile lor egoiste.
Astfel, ei trebuie să evalueze toate lucrurile şi să
nu le folosească decât în funcție de relația cu
Iluminărea şi Învăţătura. Ei nu li se ataşează din egoism,
ci le folosesc numai pentru a transmite altora învăţătura.
Aşadar, cugetul lor va trebui să rămână
întotdeauna la învățătură chiar când trăiesc în mijlocul
familiei. Ei trebuie să aibă grijă de aceasta cu
înţelepciune şi afecţiune, căutând diferitele mijloace de
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a le trezi în cugete credinţa.
5.
Adepții laici ai Confreriei lui Buddha (Saṅgha)
trebuie să gândească în fiecare zi următoarele: cum săşi servească părinţii, cum să trăiască cu soţia şi copiii,
cum să se autocontroleze şi cum să-l servească pe
Buddha.
Pentru a-şi servi cât mai bine părinţii, ei trebuie să
înveţe afecţiunea faţă de toate fiinţele în viaţă. Pentru a
trăi cu soţia şi copiii, trebuie să abandoneze orice
dorinţă şi orice gândire de confort egoist.
Ascultând muzica vieţii de familie, ei nu trebuie să
uite muzica mult mai dulce a Învăţăturii; trăind în
adăpostul căminului lor, trebuie să gândească frecvent
la adăpostul practicii lor religioase, unde înţelepţii
găsesc refugiu împotriva oricărei impurităţi şi a oricărei
nelinişti.
Când dau daruri, adepții laicii trebuie să alunge
once lăcomie din cugetul lor; când sunt în mijlocul
mulţimii, cugetul trebuie să le rămână în compania
înţelepţilor; când întâmpină nenorocirea, ei trebuie să-şi
păstreze cugetul calm şi detaşat de obstacole.
Refugiindu-se în Buddha, el trebuie să aspire la
înţelepciunea Sa.
Refugiindu-se în Dharma, ei trebuie să aspire a
realiza adevărul lui, care este ca un ocean de
înţelepciune.
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Refugiindu-se în Saṅgha, trebuie să aspire a
împărţi pacea confreriei, fără a fi împiedecați de
interesele lor personale.
Când se îmbracă, ei nu trebuie să uite a-şi pune
de asemenea îmbrăcămintea binelui şi a umilinţei.
Când doresc a se destinde, trebuie să aspire a-şi
descărca cugetul de orice invidie, de orice dorinţă şi de
orice iluzie.
Când se străduiesc a urca un drum anevoios, ei
trebuie să-l considere ca drum al Iluminării, care-i
conduce deasupra lumii iluziilor. Când urmează un
drum cu uşurinţă, trebuie să profite de facilitatea sa
pentru a face mai mari progrese spre starea Buddha.
Când văd un pod, ei trebuie să dorească
construirea unui pod al învăţăturii pentru ca toată lumea
să-l poată trece.
Când întâlnesc un om nefericit, ei trebuie să
deplângă durerea acestei lumi în continuă schimbare.
Când văd un om plin de dorinţe, ei trebuie să
aspire profund a se elibera de iluziile acestei vieţi şi a
obţine bogăţiile autentice ale Iluminării.
Ei trebuie să fie cu ochii în patru, când văd
mâncăruri
gustoase.
Când
văd
mâncăruri
dezgustătoare, ei trebuie să dorească faptul ca
aviditatea să nu se reîntoarcă niciodată.
Vara, când căldura este mare, ei trebuie să aspire
a abandona arşița dorinţelor pământeşti şi a câştiga
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prospeţimea Iluminării. Iarna, când frigul este
insuportabil, ei trebuie să se gândească la căldura marii
compasiuni a lui Buddha.
Atunci când recită texte sacre, trebuie să se
decidă a nu le uita şi să pună învăţăturile lor în practică.
Când se gândesc la Buddha, ei trebuie să
dorească profund a avea aceeaşi privire ca a Lui.
Noaptea, când adorm, ei trebuie să dorească
faptul ca propriul corp, gura şi inima lor să fie purificate
şi reîmprospătate. Dimineaţa, când se trezesc, prima lor
dorinţă trebuie să fie ca propriul cuget să le fie limpede
în tot cursul zilei pentru a înţelege clar toate lucrurile.
6. Cei ce urmează Învăţătura lui Buddha, pentru că
înţeleg că orice lucru este caracterizat prin vacuitate, nu
mai dispreţuiesc lucrurile ce intră în componenţa vieţii
omului, dar ei le primesc pentru ceea ce sunt şi se
străduiesc a le transforma în unelte pentru obținerea
Iluminării.
Ei nu trebuie să gândească faptul că lumea vieţii
umane nu are sens şi că este plină de confuzie, pe
când lumea Iluminării este plină de sens şi pace! Mai de
grabă, ei trebuie să înţeleagă calea spre Iluminare cu
ajutorul oricărui lucru din această lume.
Cel ce priveşte lumea cu ochi mici şi tulburi de
ignoranţă o va vedea plină de erori; dar dac-o priveşte
cu limpezimea înţelepciunii, el o va vedea ca pe o lume
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a Iluminării însăşi.
Adevărul este că nu există decât o singură lume,
nu două: una absurdă şi alta plină de sens, una bună şi
alta rea. De fapt, deosebirea există numai în cugetul
oamenilor, datorită gândirii lor discriminatoare.
Dacă ei se pot debarasa de judecata lor
discriminatoare şi-şi pot păstra cugetul pur cu lumina
înţelepciunii, atunci ei nu vor vedea decât o singură
lume în care fiecare lucru are un sens.
7. Cei ce cred în Buddha gustă în toate lucrurile
această puritate universală a unităţii, resimt în cugetul
lor compasiune pentru toţi şi au o atitudine umilă pentru
a servi pe oricine.
Aşadar, ei trebuie să-şi curețe cugetul de orice
orgoliu şi să îndrăgească sensul umilinţei, al curtuoaziei
şi al serviciului. Cugetul lor trebuie să fie ca un sol fertil
care hrăneşte pe oricine fără parţialitate, care serveşte
fără a se plânge, care îndură cu răbdare, care este
întotdeauna zelos şi găseşte bucuria supremă în
serviciul făcut tuturor nefericiţilor, plantându-le în cuget
seminţele învăţăturii lui Buddha.
Astfel, cugetul care are compasiune faţă de
nenorociţi, devine o mamă pentru toţi oamenii,
onorează pe toți, îi consideră pe toți ca pe niște prieteni
personali și îi respectă pe toţi ca pe nişte părinţi.
Chiar dacă mii de oameni urăsc şi disprețuiesc pe
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adepții lui Buddha, ei nu pot face nici un rău pentru că
răul făcut va fi asemenea unei picături de otravă
dizolvată în apa unui imens ocean.
8. Adeptul laic se va bucura de fericirea sa,
obişnuindu-se cu amintirea, cu cugetarea şi
recunoştinţa. El va înţelege faptul că credinţa sa este
compasiunea însăşi a lui Buddha şi aceasta i-a fost
oferită de către Buddha.
Noroiul pasiunilor pământeşti nu produce seminţe
de credinţă; dar, graţie compasiunii lui Buddha, ele pot fi
plantate și ele vor purifica cugetele până ce oamenii vor
ajunge să creadă în Buddha.
Pomul înmiresmat Candana nu poate creşte într-o
pădure de copaci Eranda. În acelaşi fel semințele
credinţei lui Buddha nu se pot fi găsite la sânul iluziei.
Cu toate acestea, floarea bucuriei înfloreşte acolo;
prin urmare, noi trebuie să concludem că, dacă această
floare se găseşte la sânul iluziei, rădăcinile ei sunt
altundeva, și anume, în inima lui Buddha.
Dacă un adept laic este purtat de Ego-ul său, el va
deveni gelos, invidios, duşmănos şi răutăcios, deoarece
cugetul îi va fi plin de invidie, mânie şi îngâmfare
stupidă. Dar dacă se întoarce spre Buddha, el îl va servi
pe Buddha într-o măsură mai mare decât menţionat mai
sus. Într-adevăr, aceasta depăşeşte orice expresie.
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III
GHID PRACTIC PENTRU UN MOD DE VIAȚĂ
CORECT
1. E greșit a gândi că nenorocirile vin dinspre est sau
vest; ele se nasc în cugetul nostru. Aşadar, este o
prostie ca omul să se apere contra nenorocirilor lumii
externe, fără a-şi controla propriul cuget.
Există un obicei transmis din generaţie în
generaţie din timpuri străvechi, pe care oamenii simpli îl
practică încă. Când se trezesc dimineaţa, îşi spală mai
întâi faţa îşi clătesc gura, apoi se înclină în cele şase
direcții: spre est, vest, sud, nord, sus şi jos, dorind să nu
le vină nici-o nenorocire din nici o direcţie, aşa încât să
poată avea o zi liniştită.
Însă acest lucru este diferit în Învăţătura lui
Buddha. Buddha ne învaţă că trebuie să respectăm cele
şase direcţii ale Adevărului şi, ca urmare, noi trebuie să
ne conducem înţelept și virtuos şi în felul acesta să
îndepărtăm orice rău.
Pentru a veghea porţile celor şase direcții, oamenii
trebuie să îndepărteze corupţia "celor patru fapte", să
controleze cele "patru intenţii rele" şi să astupe "cele
şase găuri" care cauzează pierderea posesiunilor.
Prin cele "patru fapte" se înţelege: uciderea, furtul,
comiterea adulterului şi faptul de a înşela. Cele "patru
intenţii rele" sunt: lăcomia, mânia, prostia şi teama. Cele
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"şase
găuri",
care
cauzează
pierderea
posesiunilor sunt: băuturile alcoolice şi faptul de a
deveni neserios, faptul de a ieşi noaptea târziu şi a-ţi
pierde mintea în frivolităţi, faptul de a-ţi dedica timpul
muzicii și teatrului, vagabondajul, faptul de a te asocia
cu companioni răi şi, în sfârşit, faptul de a-ţi neglija
datoriile.
După îndepărtarea acestor patru pervertiri, după
alungarea acestor patru tendinţe rele ale cugetului şi
după astuparea acestor şase găuri ale risipei, discipolii
lui Buddha se înclină spre cele şase direcţii ale
Adevărului.
Și care sunt cele șase direcții? Ele sunt: est, este
pentru calea părinţilor şi a copilului; sud, pentru calea
mentorului și a elevului : vest, pentru calea soțului și a
soției ; nord, pentru calea calea prietenilor: jos, pentru
calea calea stăpânului și a servitorului și sus, pentru
calea celor care sunt în servicul predicatorilor.
În primul rând calea părinţilor şi a copilului în
direcția estului; copilul trebuie să îndeplinească cinci
sarcini. El trebuie să aibă grijă de părinți, să muncească
în interesul lor, să respecte genealogia familială, să ia în
primire moștenirea și să cintească memoria strămoșilor.
În schimb părinții trebuie să se achite de cinci
datorii față de copil. Ei trebuie să-l feresască de rău, să
fie un exemplu bun pentru el, să-i asigure o bună
educație și o bună căsătorie și să-i ofere moștenirea
familiei la momentul potrivit. Dacă părinții și copii
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urmează aceste cinci reguli, calea în direcția estului se
va face în liniște și pace.
Apoi, calea mentorului și a elevului în direcția
sudului; elevul trebuie să se ridice în picioare la sosirea
mentorului, să fie atent la exigențele lui, să-l asculte și
să-i urmeze sfaturile, să nu neglijeze să-i ofere cadouri
și să-i asculte cu respect învățăturile.
La rândul său, mentorul trebuie să-și ghideze
elevul prin exemplul personal având o comportare
corectă, să-i transmită toate învățăturile acumulate, să-l
ajute a nu uita tot ceee ce a învățat și de a-i prepara
calea pentru ca elevul să primească toate elogiile,
beneficiile și respectul care i se cuvin oriunde s-ar duce.
În felul acesta calea mentorului și a elevului in direcția
sudului se va face în liniște și pace.
Pentru calea soțului și a soției în direcția vestului,
soțul trebuie să-și trateze soția cu respect, curtoazie și
fidelitate, să-i încredințeze luarea deciziilor și să-i ofere
cadouri. Soția va trebui să se achite de sarcinile care i
se cuvin, să fie atentă la nevoile membrilor familiei, să
fie fidelă soțului, să asigure protecția și prosperitatea
avutului familiei. În felul acesta calea soțului și a soției in
direcția vestului se va face în liniște și pace.
Apoi, calea în direcția nordului, calea prietenilor,
cărora trebuie să le procure cea ce le lipsește, să le
vorbească cu îngăduință, să lucreze în folosul lor,
întotdeauna plin de bunăvoință și sinceritate. Trebuie să
facă tot posibilul pentru a evita îndepărtarea lor de pe
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drumul cel bun, a proteja bunurile lor în cazul contrar, ai asculta când au probleme și a-i ajuta în caz de
dificultate și la nevoie să-și ofere ajutorul, familiilor lor.
În felul acesta calea prietenilor in direcția nordului se va
face în liniște și pace.
Apoi, pentru calea stăpânului și a servitorului, în
direcția de jos, stăpânul trebuie să respecte cinci lucruri
în relațiile lui cu servitorii: să distribuie sarcinile în
funcție de capacitățile fiecăruia, să le acorde un salariu
satisfăcător și asistență medicală când sunt bolnavi, să
împartă cu ei lucrurile plăcute și să le acorde timp de
odihnă.
În schimb sevitorul trebuie să urmeze următoarele
reguli: dimineața, trebuie să se scoale înaintea
stăpânului iar seara să se culce după ce acesta s-a dus
la culcare, să fie întotdeauna cinstit, să ducă la bun
sfârșit sarcinile încredințate și să nu dezonoreze buna
reputație a stăpânului. În felul acesta calea stăpânului și
a servitorului, calea în direcția de jos se va face în
liniște și pace.
În ceea ce privește calea din direcția de sus, calea
celor care sunt în servicul predicatorilor, ei trebuie să-i
trateze pe aceștia cu cel mai mare respect, atât din
punct de vedere al corpului și al cuvântului precum și pe
plan spiritual. Predicatorii trebuie primiți cu curtozie și
ofrande iar învățăturile lor trebuie ascultate cu respect.
În schimb, cel care predică învățăturile trebuie să
respingă răul, să cultive binele, să se arate plin de
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compasiune, să predice normele morale și să se
asigure de asimilarea învățăturilor și obținerea păcii
interioare de către credincioși. În felul acesta calea de a
servi pe cei care predică învățăturile, calea în direcția
de sus, se va face în liniște și pace.
Cel care se înclină în cele şase direcţii nu
procedează astfel pentru a alunga nenorocirile
exterioare. El procedează astfel pentru a fi vigilent,
pentru a preveni relele ce s-ar putea naşte în propriul
său cuget.
2. Un om trebuie să recunoască printre cunoştinţele
sale pe cei cu care trebuie să se asocieze şi cei cu care
nu trebuie.
Cei cu care nu trebuie să se asocieze sunt cei
lacomi, guralivi, măgulitori şi risipitori.
Cei cu care trebuie să se asocieze sunt cei care
ajută pe alţii, cei ce doresc a împărţi atât bucuriile cât şi
suferinţele, cei ce dau sfaturi bune şi care au o inimă
prietenoasă.
Un bun prieten, cel cu care se poate asocia cu
toată siguranţa, va rămâne întotdeauna pe drumul
drept; el se va preocupa discret de fericirea prietenului
său; el îl va consola în cazul unei suferinţe şi-i va oferi o
mână de ajutor la nevoie; el îi va păstra secretele şi-i va
da sfaturi bune.
Este foarte dificil să găseşti un asemenea prieten
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pentru că, în primul rând, trebuie să te străduieşti tu
însuţi să fii un astfel de prieten. Aşa cum soarele
încălzeşte pământul fertil, la fel un bun prieten
străluceşte în societate datorită faptelor sale bune.
3. Va fi imposibil unui fiu să-şi răsplătească părinţii
pentru bunătatea lor plină de afecţiune, chiar dacă ar
putea să-şi ducă tatăl pe umărul drept şi mama pe
umărul stâng pentru o perioadă lungă de o sută de ani.
Şi chiar dacă ar putea să-i îmbăieze în balsamuri
înmiresmate timp de-o sută de ani, dacă ar putea să-i
servească asemenea unui fiu ideal, dacă ar putea să le
câştige un regat, dacă ar putea să le dea toate bagăţiile
din lume, el nu va fi capabil să-i răsplătească suficient
pentru marea obligație de recunoştinţă, pe care le-o
datorează.
Dar, dacă îşi conduce părinţii spre Buddha şi dacă
le explică învăţăturile Sale, dacă-i convinge să
părăsească un drum rău şi să urmeze unul adevărat,
dacă-i convinge să abandoneze orice aviditate şi să se
bucure de practica ofrandei, atunci el va face mai mult
decât a-și plăti datoria.
4. Familia este locul unde cugetele sunt în cel mai
strâns contact unele cu altele. Dacă aceste cugete se
iubesc, căminul va fi la fel de fericit ca o grădină cu flori.
Dar dacă aceste cugete se îndepărtează de armonia
normală, acest fapt se aseamănă cu o vijelie care face
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ravagii în grădină.
Dacă în interiorul familiei se naşte discordia, unul
nu trebuie să-i condamne pe ceilalţi, dar trebuie să-şi
examineze propriul cuget şi să urmeze drumul drept.
5. Era o dată un om cu o credinţă profundă. Tatăl său
muri, când el era tânăr. Trăi fericit cu mama sa, apoi se
căsători.
La început, toată familia trăi fericită, apoi din cauza
unei mici neînţelegeri, soţia şi soacra ajunseră să se
deteste. Această antipatie crescu până când, în final,
mama părăsi tînărul cuplu pentru a trăi singură.
După plecarea soacrei, se născu un fiu al tânărului
cuplu. Un zvon ajunse la soacră, cum că tânăra soţie
ar .fi zis: "Soacra mea m-a supărat întotdeauna şi, atât
timp cât a trăit cu noi, nu ni s-a întâmplat nimic agreabil;
dar îndată ce a plecat, am avut acest fericit eveniment."
Acest zvon o supără pe soacră, care strigă: "Dacă
mama soţului este alungată din casă şi se întâmplă un
eveniment fericit, înseamnă o bucurie? Judecata
dreaptă trebuie să fi dispărut din lume!"
Apoi mai strigă: "Acum, noi trebuie să celebrăm
funeraliile acestei « judecăţi drepte »!" Ca o femeie
smintită, merse la cimitir pentru a celebra
înmormântarea.
Zeul Indra, auzind acest incident, apăru în faţa
femeii şi încercă să discute cu ea, dar în zadar. Atunci
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Indra îi zise: "Dacă aşa stau lucrurile, eu trebuie să ard
copilul și pe mama sa, s-o omor. Acest lucru te
satisface?"
Auzind aceasta, soacra îşi dădu seama de
greşeală, se scuză pentru mânia sa şi-l rugă pe Indra să
cruţe viaţa copilului şi a mamei. În acelaşi timp, tânăra
soţie şi soţul ei îşi dădură seama de nedreptatea lor faţă
de bătrână şi merseră la cimitir s-o caute. Zeul Indra îi
împăcă şi apoi aceştia trăiră ca o familie fericită.
Judecata dreaptă nu este niciodată pierdută de
cineva pentru totdeauna, numai dacă respectivul vrea
să se debaraseze de ea. Câteodată ea pare a fi
dispărut, dar de fapt nu dispare niciodată. Când pare a
fi dispărut, acest fapt se întâmplă pentru că cineva
pierde justeţea propriului său cuget.
Cugetele discordante duc deseori la dezastru. O
neînţelegere banală poate avea drept urmare o mare
nenorocire. În mod special trebuie avut grijă să nu se
întâmple acest fapt în viaţa de familie.
6. În viaţa de familie, problema cheltuielilor zilnice
trebuie să fie examinată cu cea mai mare grijă. Fiecare
membru trebuie să muncească din greu asemenea
furnicilor harnice şi albinelor active. Nimeni nu trebuie
să trăiască din munca altora sau să aştepte
generozitatea lor.
Pe de altă parte, omul nu trebuie să considere că
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ceea ce a câştigat este în totalitate bunul său. El trebuie
să împartă cu ceilalţi; trebuie să pună deoparte pentru
anumite eventualităţi, trebuie să pună deoparte pentru
necesităţile Confreriei; de asemenea, o parte trebuie să
fie dedicată mentorilor religioşi.
Omul trebuie să-şi amintească faptul că nimic în
lume nu poate fi numit în exclusivitate "al meu". Bunurile
ce parvin unui om, îi revin datorită unei combinaţii de
cauze şi de condiţii; ceea ce-i revine poate fi păstrat
numai temporar, întrucât omul nu trebuie să-l
folosească în mod egoist sau pentru scopuri nedemne.
7. Când Shyamavati, prima regină a regelui Udayana,
oferi lui Ananda cinci sute de veşminte, Ananda le primi
cu o mare satisfacţie.
Fiind informat de acest fapt, regele suspectă pe
Ananda de necinste, merse la el şi-l întrebă ce avea de
gând să facă cu cele cinci sute de veşminte.
Ananda a răspuns: "Oh, Rege! Mulţi dintre fraţi
sunt în zdrenţe; voi distribui veşmintele printre fraţi."
"Ce veţi face cu veşmintele vechi? "
"Noi le vom face cuverturi pentru paturi."
"Ce veţi face cu cuverturile vechi? "
"Le vom face fețe de pernă."
"Ce veţi face cu vechile fețe de pernă? "
"Noi le vom transforma în preşuri."
"Ce veţi face cu preşurile vechi? "
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"Le vom face ştergătoare."
"Ce veţi face voi cu ştergătoarele vechi? "
"Le vom folosi drept mături."
"Ce veţi face cu măturile vechi?"
"Maiestate, noi le desfacem în bucăţi, le
amestecăm cu noroi și folosim acest noroi pentru a
tencui pereţii caselor."
Fiecare obiect ce ne este încredinţat trebuie să fie
folosit cu grjă pentru un anume lucru folositor, pentru că
nu este "al nostru" și ne este încredinţat numai temporar.
8.
Legătura dintre soţ şi soţie n-a fost instituită numai
pentru comoditatea lor. Ea are o semnificaţie mai
profundă decât simpla asociere de două corpuri fizice
într-o casă. Soţul şi soţia trebuie să profite de intimitatea
asocierii lor pentru a se ajuta reciproc să-şi cultive
spiritul în Sfânta Învăţătură.
Un cuplu de bătrâni, numit "cuplu ideal", veni într-o
zi în faţa lui Buddha şi zise: "Stăpâne, noi ne-am
căsătorit după ce ne-am cunoscut în copilărie şi n-a fost
niciodată vreun nor care să ne întunece fericirea.
Spune-ne, te rugăm, cum ne-am putea recăsători în
următoarea noastră viaţă?"
Buddha le dădu acest înţelept răspuns: "Dacă voi
amândoi aveţi aceeaşi credinţă, dacă amândoi aţi primit
Învăţătura în aceeaşi manieră şi dacă aveţi aceeaşi
înţelepciune, atunci veţi avea acelaşi cuget în
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următoarea naştere."
9. Pe drumul Iluminării nu există deosebire de sex.
Dacă o femeie posedă un spirit ce caută Iluminarea, ea
va deveni o eroină a Adevăratului Drum.
Mallika, fiica regelui Prasenajit şi soţia regelui
Ayodhya a fost o astfel de eroină. Ea avea o mare
încredere în învăţătura Binefăcătorului şi a făcut în
prezenţa Sa următoarele zece legăminte:
"Stăpâne, până când obţin Iluminarea, eu nu voi
încălca preceptele sacre; nu voi fi arogantă cu oamenii
mai în vârstă decât mine; nu mă voi supăra cu nimeni."
"Nu voi fi geloasă pe alţii şi nu le voi invidia
posesiunile; nu voi fi egoistă nici în cuget, nici în
posesiunile mele; voi încerca să-i fac pe săraci fericiţi cu
lucrurile pe care le primesc şi pe care nu doresc să le
acumulez pentru mine însumi."
"Îi voi primi pe toţi oamenii cu curtoazie şi le voi da
tuturor ceea ce au nevoie: le voi vorbi cu amabilitate.
Voi ţine seama de situaţia lor şi nu de ceea ce-mi place;
voi încerca să le fac bine fără părtinire."
"Dacă voi vedea pe alţii în singurătate, în
închisoare sau suferind de boală ori de alte necazuri,
voi încerca să-i salvez şi să-i fac fericiţi, explicându-le
cauzele şi legile."
"Dacă voi vedea pe unii prinzând animale vii, fiind
cruzi sau încălcând anumite reguli, îi voi pedepsi, dacă
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merită o pedeapsă, sau îi voi învăţa, dacă merită a fi
învăţaţi, apoi mă voi strădui să fac tot ce-mi stă în
putere să le corijez greşelile."
"Nu voi uita să ascult învăţătura corectă, ştiind că,
dacă cineva neglijează învăţătura corectă, se
îndepărtează de adevărul ce se găseşte pretutindeni şi
astfel, eşuează în căutarea ţărmului Iluminării."
După aceea, ea a făcut următoarele promisiuni de
a salva pe cei săraci: "În primul rând, voi face totul ca
omenii să fie în pace. Cred că această dorinţă, în orice
viaţă pe care-o voi primi de azi înainte, va fi rădăcina
binelui ce va deveni înţelepciunea unei bune învăţături.
În al doilea rând, după ce voi fi primit înţelepciunea
bunei învaţături, voi învăţa pe toţi oamenii fără a mă
obosi. În al treilea rând, voi apăra învătătura adevărată
chiar cu sacrificiul propriului meu corp, cu sacrificiul
vieţii mele sau al posesiunilor mele."
Adevăratul sens al unei vieţi de familie este ocazia
de a se încuraja şi ajuta reciproc pe drumul Iluminării.
Chiar și o femeie poate deveni un discipol al lui Buddha
tot atât de mare ca Mallika, dacă ea are aceeaşi dorinţă
de a căuta Iluminarea şi dacă face aceleaşi legăminte şi
promisiuni.
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CONSTRUIREA ȚĂRII LUI BUDDHA
I
ARMONIA CONFRERIEI
1. Să ne imaginăm un deşert cufundat total în
întuneric și ale cărui numeroase viețuitoare rătăcesc
orbeşte.
Fireşte, ele vor fi speriate şi se vor îmbulzi fără a
se recunoaşte. Fiecare este singur, fiecare rătăceşte
neîncetat în solitudine. Într-adevăr, aceasta este o
situaţie compătimitoare.
Apoi, să ne imaginăm că deodată apare un om
superior, ţinând o torţă în mână. Totul se luminează şi
se clarifică.
Fiinţele, care până acum bâjbâiau în întuneric, se
ridică şi privesc în jurul lor cu mare ușurare
recunoscându-se unul pe celălat împărtășind cu bucurie
compania lor.
Prin deşert se înțelege o lume a vieții omenești
care zace in întunericul ignoranţei. Cei ce n-au în
cugetul lor lumina înţelepciunii, rătăcesc în solitudine şi
aprehensiune. Ei se nasc şi mor în solitudine. Ei nu ştiu
să se recunoască şi să trăiască în armonie şi firesc,
sunt în aprehensiune şi disperare.
Omul superior care ține torţa este forma umană a
lui Buddha, care prin înţelepciunea şi compasiunea Sa
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luminează lumea.
Iluminaţi de această lumină, oamenii se găsesc
atât pe ei înşişi cât şi pe ceilalţi. Ei pot stabili cu bucurie
o comunitate umană şi relaţii armonioase.
Mii şi mii de persoane pot trăi împreună, dar ele nu
constituie o comunitate, atât timp cât nu se cunosc
reciproc și nu au simpatie unii față de ceilalți.
Într-o comunitate adevărată sclipeşte încrederea şi
înţelepciunea. Membrii se cunosc, au încredere unii în
alţii şi trăiesc în armonie.
De fapt, armonia este viaţa însăşi și ţelul real al
oricărei comunităţi sau organizații adevărate.
2. Dar, există trei feluri de asociaţii. În primul rând,
sunt cele ce se întemeiază pe baza puterii, bogăţiei sau
autorității marilor lor conducători.
În al doilea rând sunt cele în care oamenii sunt
reuniţi prin convenienţa membrilor. Astfel de asociații
există atât timp cât membrii lor sunt de acord între ei şi
nu se ceartă.
În al treilea rând, sunt comunităţile de valoare,
formate în jurul unei învăţături valoroase şi care
plasează armonia ca principiu de bază al existenţei lor.
Bineînţeles, dintre aceste trei feluri de grupări,
numai a treia este adevărată. Toţi membrii ei trăiesc aici
în acelaşi cuget din care înfloresc unitatea şi diversele
virtuţi, dând astfel naştere păcii, bucuriei, satisfacţiei şi
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fericirii.
Perfecta Iluminare este ca ploaia care, căzând
peste un munte, formează pârâuri, râuri, apoi un mare
fluviu pentru ca în final să se verse în ocean.
Ploaia învăţăturii se răspândeşte asupra tuturor
oamenilor de orice condiţie socială şi în toate
împrejurările. Cei ce se încred în ea se reunesc în mici
grupuri, în asociaţii, în comunităţi şi se regăsesc în final
în marele ocean al perfectei Iluminări.
Pentru a se organiza într-o comunitate armonioasă,
cugetele acestor oameni se unesc la fel ca laptele cu
apa.
Astfel,
învăţătura
veritabilă
este
baza
fundamentală a unei perfecte comunităţi; ea este lumina
ce permite tuturor a se recunoaşte unii pe alţii, a se
adapta unii cu alţii şi a face să dispară greutăţile din
gândirea lor.
Aşadar, organizaţia ce se întemeiază pe
învăţăturile perfecte ale lui Buddha poate fi numită
Confrerie (Saṅgha).
Membrii săi trebuie să se încurajeze reciproc, să
respecte aceste învăţături şi se le exerseze într-un mod
corespunzător. Astfel, Confreria lui Buddha, care este
aptă să includă toţi oamenii, se compune în realitate din
toți cei ce posedă aceeaşi credinţă.
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3. În Confreria lui Buddha există două feluri de
membrii: cei care predau învățăturile celorlalți membrii
ai confreriei şi cei care se îngrijesc de nevoile celor care
predau. Toţi se străduiesc, împreună, să propage şi să
perpetueze învăţătura.
Astfel, pentru ca această Confrerie să fie completă,
armonia trebuie să domnească printre membrii săi.
Pentru ca armonia să poată domni între ei, mentorii
propovăduiesc şi ceilalţi membrii îi respectă.
Membrii Confreriei lui Buddha trebuie să se
asocieze cu prietenie, să fie fericiţi a trăi împreună, să
aspire la unitatea spiritului.
4. Există şase lucruri ce vor conduce la armonia
Confreriei. Ele sunt: a) sinceritatea vorbirii; b)
sinceritatea şi amabilitatea faptelor; c) sinceritatea şi
simpatia cugetului; d) împărţirea echitabilă a bunurilor
comune; e) urmarea aceloraşi învăţături pure ; f)
împărtășirea acelorași concepţii corecte.
Dintre aceste şase lucruri, cel de-al şaselea, adică
"împărtășirea acelorași concepţii corecte", formează
nucleul pe care celelalte cinci îl învăluie.
Există două serii a câte şapte reguli de urmat,
pentru ca respectiva Confrerie să aibă succes. Regulile
primei serii sunt următoarele:
(1) A se reuni frecvent pentru a asculta învăţăturile
şi a le discuta.
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alţii.

(2) A se întâlni în mod liber și a se respecta unii pe

(3) Toţi membrii trebuie să respecte învăţătura, să
respecte regulile şi să nu le altereze.
(4) Membrii vârstnici și cei tineri trebuie să se
trateze cu curtoazie.
(5) A lăsa sinceritatea și respectul să marcheze
ţinuta lor.
(6) Membrii trebuie să-şi purifice cugetul într-un loc
liniştit, pe care însă îl vor oferi celorlalţi înainte de a şi-l
însuşi.
(7) Ei trebuie să iubească pe toţi oamenii, să
trateze vizitatorii cu cordialitate și să consoleze bolnavii
cu amabilitate. O Saṅgha (confrerie) ce urmează aceste
şapte reguli nu va declina niciodată.
Regulile celei de-a doua serii sunt individuale.
Fiecare trebuie:
(1) Să menţină un cuget pur şi să nu reclame prea
multe lucruri.
(2) Să menţină integritatea şi să alunge orice
lăcomie.
(3) Să fie liniştit şi să nu se certe.
(4) Să păstreze liniştea şi să nu vorbească inutil.
(5) Să urmeze regulile şi să nu fie arogant.
(6) Să menţină acelaşi cuget şi să nu urmeze alte
învăţături.
(7) Să fie econom şi cumpătat în viaţa de zi cu zi.
Dacă fiecare membru urmează aceste şapte reguli,
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Confreria se va menţine şi nu va declina niciodată.
5. Aşa cum am menţionat mai înainte, Confreria
trebuie să menţină ca regulă de bază armonia. Prin
urmare, cel ce nu trăieşte în armonie nu poate fi numit
membru al Confreriei. Fiecare dintre membrii săi trebuie
să se păzească a nu semăna discordia. Dacă discordia
va apare, trebuie să fie alungată cât mai repede posibil,
pentru că discordia va ruina toată organizaţia.
Petele de sânge nu dispar folosind sângele. Ura
nu dispare prin ură. Ura nu dispare decât prin uitare.
6. A fost o dată un rege numit Calamitate a cărui ţară
a fost cucerită de un rege vecin războinic numit
Brahmadatta. Regele Calamitate, după ce se
ascunsese cu soţia şi fiul său, a fost capturat, dar din
fericire Prinţul, fiul său, a putut să evadeze.
În zadar a căutat prinţul să-şi salveze tatăl. În ziua
execuţiei, prinţul deghizat n-a putut face altceva decât
să asiste neputincios şi disperat la moartea nefericitului
său tată.
Tatăl, zărindu-şi fiul în mulţime, şopti ca pentru
sine însuşi: "Nu încerca mult timp! Nu acţiona precipitat!
Ura nu poate fi calmată decât prin uitare."
Trecură zilele şi prinţul căută mult timp mijlocul de
a se răzbuna. În sfârşit, el fu angajat ca intendent în
palatul regelui Brahmadatta, căruia ajunse a-i câştiga
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încrederea.
Într-o zi, când îl însoţea pe rege la vânătoare,
prinţul găsi ocazia răzbunării sale. Îşi conduse stăpânul
într-un loc izolat, unde regele, epuizat, adormi cu capul
pe genunchii prinţului; atât de mare încredere avea în el.
Prinţul îşi scoase sabia din teacă, o lipi de
grumazul regelui, însă ezită. Cuvintele transmise de
tatăl său înainte de a muri îi reveniră în minte; în ciuda
tentaţiilor sale repetate, nu putu să-l ucidă pe rege.
Acesta, trezindu-se brusc, povesti prinţului că avusese
un coşmar, în care fiul regelui Calamitate încercase să-l
ucidă.
Învârtindu-şi pumnalul, Prinţul îl prinse strâns pe
rege şi-i dezvălui faptul că el era fiul regelui Calamitate
şi că sosise în sfârşit timpul să-şi răzbune tatăl. Nu putu
însă să se decidă: îşi aruncă brusc pumnalul şi căzu în
genunchi la picioarele regelui.
Auzind istorisirea prinţului şi ultimele cuvinte ale
tatălui său, regele fu profund impresionat şi exprimă
prinţului regretele sale. Apoi îi dădu înapoi regatul
tatălui său şi cele două ţări trăiră mult timp în prietenie
deplină.
Cuvintele regelui Calamitate pe pragul morţii: "Nu
căuta mult timp" înseamnă că nu trebuie să se poarte
duşmănie." Nu acţiona precipitat" însemnă că prietenia
nu trebuie să fie ruptă în grabă.
Ura nu poate fi potolită prin ură. Ea nu poate fi
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îndepărtată decât prin uitare.
Toţi membrii unei Confrerii bazată pe armonia
învăţăturii adevărate trebuie să aprecieze întotdeauna
lecţia acestei poveşti.
Nu numai membrii Confreriei, ci în general toţi
oamenii trebuie să aprecieze această lecţie şi s-o pună
în practică în viaţa cotidiană.
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II
ŢARA LUI BUDDHA
1. Aşa cum am explicat mai înainte, dacă o Confrerie
nu-şi uită datoria de a răspândi Învăţătura lui Buddha şi
de a trăi în armonie, ea se va mări constant și
învăţătura sa se va răspândi continuu.
Aceasta înseamnă că din ce în ce mai mulți
oameni vor căuta Iluminarea şi că armele rele ale
invidiei, furiei şi prostiei, care sunt dirijate de ignoranţă
şi de dorinţă, vor bate în retragere, în timp ce
înţelepciunea, lumina, credinţa şi bucuria vor domina.
Dominioanele demonilor sunt pline de invidie, de
obscuritate, de lupte, de lupte, de arme şi vărsări de
sânge. Ele sunt pline de gelozie, prejudicii, de duşmănie,
de înşelătorii, linguşiri şi de insulte.
Dar, dacă lumina înţelepciunii începe a străluci
deasupra acestor dominioane şi dacă ploaia
compasiunii se răspândeşte acolo, dacă credinţa prinde
rădăcini şi dacă florile bucuriei strălucesc, atunci aceste
dominioane ale demonilor se vor transforma într-o Ţară
Pură a lui Buddha.
Aşa cum o briză dulce şi câteva flori pe-o creangă
anunţă primăvara, la fel, când un om obţine Iluminarea,
iarba, pomii, munţii, râurile şi toate lucrurile încep să
palpiteze cu o viaţă nouă.
Dacă cugetul unui om devine pur, tot ce-l
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înconjoară devine în egală măsură pur.
2.
Acolo unde domneşte învăţătura veritabilă, toţi au
un cuget pur şi calm. Întradevăr, toți oamenii pot
beneficia de compasiunea lui Buddha şi spiritul Său
strălucitor îndepărtează orice impuritate din cugetele lor.
Un cuget pur va deveni un cuget profund, un cuget
care corespunde Drumului Nobil, un cuget căruia-i place
a dărui, un cuget căruia-i place a urma învăţătura, un
cuget răbdător, un cuget asiduu, un cuget calm, un
cuget înţelept, un cuget de compasiune, un cuget care
conduce oamenii la Iluminare prin toate felurile de
mijloace corespunzătoare. În felul acesta va fi construită
Ţara lui Buddha.
Astfel, o casă cu soţia şi copiii devine casă, unde
Buddha este prezent. Deasemenea, o ţară care suferă
din cauza diferenţierilor sociale, devine, în același fel, o
comunitate de spirite înrudite.
Chiar un palat din aur, dacă e pătat de sânge, nu
poate fi locuinţa lui Buddha. Dimpotrivă, o simplă colibă,
în care lumina lunii pătrunde prin acoperiş, devine
locuinţa lui Buddha, dacă cugetul stăpânului ei este pur.
Dacă o Ţară a lui Buddha este fondată pe cugetul
pur al unui singur om, acest cuget pur va atrage alte
cugete ce se vor uni în armonia Confreriei. Credinţa în
Buddha se răspândeşte de la o singură persoană la
familia sa, de la o familie la sat, de la sat oraşelor, ţărilor
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şi, în final, în lumea întreagă.
Într-adevăr, prin zelul şi credinţa propagării
Învăţăturii lui Dharma se construieşte Ţara lui Buddha.
3. Într-adevăr, dintr-un anumit punct de vedere,
lumea aceasta cu toată lăcomia sa, cu nedreptatea sa
şi băile sale de sînge, pare a fi o lume de demoni. Dar,
când oamenii se încredinţează Iluminării lui Buddha,
sângele se transformă în lapte, lăcomia în compasiune
şi ţara demonilor devine Ţara Pură a lui Buddha.
Pare imposibil a se goli oceanul cu ajutorul unei
linguriţe; dar dacă cineva este determinat s-o facă, chiar
dacă acest fapt durează multe, multe, multe vieţi,
aceasta este starea de spirit cu care omul trebuie să
primească Iluminarea lui Buddha.
Buddha se află pe celălalt țărm, care este Ţara Sa
de Iluminare şi în care nu se află nici lăcomie, nici
mânie, nici ignoranţă, nici durere, nici agonie şi în care
nu se găseşte decât lumina înţelepciunii şi ploaia
Compasiunii.
Este o ţară de pace, un refugiu pentru cei ce sunt
în suferinţă, în necaz şi agonie, un loc de odihnă pentru
cei ce sunt epuizaţi datorită muncii de răspândire a
învăţăturii lui Dharma.
În această Ţară Pură, lumina sclipeşte nelimitat şi
viaţa durează veşnic. Cei ce sosesc în acest mic
paradis nu se vor reîntoarce niciodată în lumea iluziei.
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Într-adevăr, această Ţară Pură, unde florile sunt
înmiresmate de înţelepciune şi unde păsările cântă
sfânta învăţătură a lui Dharma, constituie ultima
destinaţie a întregii omeniri.
4. Deşi această Ţară Pură este un loc de odihnă,
aceasta nu este un loc de trândăvie. Crângurile sale de
flori înmiresmate nu sunt destinate indolenţei, ci
reîmprospătării şi odihnei pentru a recâştiga zel şi
energie, cu scopul de a continua misiunea lui Buddha
de Iluminăre.
Misiunea lui Buddha este veşnică. Atât timp cât
vor exista vieţuitoare şi cât cugete egoiste şi corupte vor
crea propria lor lume şi propria lor existenţă, misiunea
Sa nu se va sfârşi.
Copiii lui Buddha, care au atins ţărmul Ţării Pure
graţie marii puteri a lui Amida, vor deveni destul de
sârguincioşi pentru a se reîntoarce în lumea din care
sunt veniţi şi pentru a participa acolo la misiunea lui
Buddha.
Aşa cum lumina unei singure lumânări poate să se
propage succesiv de la o lumânare la alta, la fel şi
lumina Compasiunii lui Buddha va trece veşnic de la un
cuget la altul.
Realizând cugetul Său de compasiune, copiii lui
Buddha vor urma misiunea Sa spre Iluminare şi
Purificare şi o vor transmite veşnic de la o generaţie la
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alta pentru a glorifica veşnic Ţara lui Buddha.
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III
CEI CARE AU FOST GLORIFICAȚI ÎN ŢARA
LUI BUDDHA
1. Shyamavati, prima soţie a regelui Udayana, era
profund devotată lui Buddha.
Ea trăia retrasă în cea mai izolată parte a palatului
și nu ieșea niciodată; însă servitoarea sa, Uttara, o
cocoşată devotată cu o excelentă memorie, ieşea
adeseori pentru a asista la predicile lui Buddha.
La întoarcere, servitoarea repeta reginei Învăţătura
Binecuvântatului şi aceasta îşi aprofunda astfel
înţelepciunea şi credinţa.
A doua soţie a regelui, fiind geloasă, căuta s-o
omoare. Ea o calomnia în faţa regelui, până când
acesta se convinse şi hotărî s-o omoare pe Shyamavati,
prima sa soţie.
Regina Shyamavati stătu atât de calmă în faţa
regelui încât acesta nu avu inima s-o omoare.
Revenindu-şi în fire, îşi exprimă scuzele pentru
suspiciunea sa.
Gelozia celei de-a doua soţii creştea din ce în ce
mai mult. Ea trimise spadasini să pună foc în colţurile
cele mai izolate ale palatului, când regele lipsea.
Shyamavati, păstrându-şi seninătatea, linişti şi încurajă
servitoarele înspăimântate. Apoi, muri fără frică în
liniştea pe care-o învăţase de la cel Binecuvântat.
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Uttara, pieri cu ea în flăcări.
Dintre numeroasele femei, discipoli ai lui Buddha,
acestea două fură cele mai elogiate: regina Shyamavati
pentru cugetul său de compasiune şi Uttara, servitoarea,
pentru înţelepciunea sa.
2. Prinţul Mahanama, membru al clanului Shakya şi
vărul lui Buddha, avea o profundă credinţă în Învăţătura
lui Buddha şi a fost unul dintre discipolii cei mai fideli.
Într-o zi, violentul rege din Kosala, numit Virudaka,
cuceri clanul Shakya. Prinţul Mahanama merse la acest
rege pentru a salva viaţa supuşilor săi; însă, regele nu
vru să-l asculte. Mahanama propuse atunci regelui să
elibereze toţi prizonierii care vor putea să evadeze din
castel atâta timp cât el însuşi va putea sta cufundat în
apa unui heleşteu din apropiere.
Convins că prinţul nu va putea rămâne decât
foarte puţin timp sub apă, regele acceptă.
Când Mahanama se scufundă sub apă, porţile
castelului fură deschise şi prizonierii se năpustiră spre
libertate. Însă Mahanama nu mai reapăru la suprafaţa
apei; legându-şi părul de rădăcinile unei sălcii sub apă,
şi-a sacrificat viaţa pentru a salva viaţa supuşilor săi.
3. Utpalavama era o renumită călugăriţă a cărei
înţelepciune a fost comparată cu aceea a lui
Maudgalyayana, unul dintre marii discipoli ai lui Buddha.
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Ea a fost, într-adevăr, maica maicilor; a fost întotdeauna
conducătoarea lor fără a se obosi de a le predica
Învățătura.
Devadatta era un om foarte rău şi crud. Acesta
corupse cugetul regelui Ajyatasatru şi-l convinse să se
opună Învăţăturii lui Buddha. În cele din urmă, regele
Ajyatasatru regretă; rupse prietenia cu Devadatta pentru
a deveni un umil discipol al lui Buddha.
Într-o zi, Devadatta, dorind să-l revadă pe rege, a
fost respins la intrarea castelului, când o văzu pe
călugăriţa Utpalavama ieșind din castel. Duşmănia sa
izbucni, bătu călugăriţa şi o răni foarte grav.
Aceasta se întoarse cu o mare durere la mănăstire
şi, când celelalte călugăriţe încercară s-o consoleze, le
spuse: "Surorile mele, viaţa omului este imprevizibilă.
Totul este aici impermanent şi fără substanţă. Numai
lumea Iluminării este paşnică şi senină. Continuaţi-vă
viaţa religioasă." Cu aceste cuvinte ea a murit liniştit.
4. Odinioară, Angulimalya fusese un bandit de temut
şi omorâse numeroase persoane, însă el a fost eliberat
de Binecuvântatul Lumii şi a intrat în Confrerie.
Într-o zi plecă în oraş să cerşească, dar suferi
multe dificultăţi și violenţe din cauza faptelor sale rele
din trecut.
Orăşenii se năpustiră asupra lui şi-l loviră violent.
El se întoarse plin de sânge la Binecuvântatul Lumii şi-i
- 231 -

Construirea Țării lui Buddha

căzu la picioare, mulţumindu-i pentru ocazia ce-o
avusese de a suferi pentru cruzimile sale trecute.
El zise: "Preaslăvit al Lumii! Înainte numele meu
era "Paşnicul", dar datorită ignoranţei mele, nimiceam
numeroase vieţi preţioase, luând de fiecare dată un
deget al victimei mele; de acceea am primit numele
Angulimalya, "colecţionarul de degete."
"Apoi, graţie compasiunii Tale, am descoperit
înţelepciunea şi m-am consacrat celor trei comori:
Buddha, Dharma şi Confreria (Saṅgha). Cel ce vrea să
conducă un cal sau o vacă are nevoie de un bici sau de
pinteni; dar tu, oh Preaslăvit al Lumii, mi-ai purificat
cugetul fără bici şi fără pinteni.
"Astăzi, oh Preaslăvit al Lumii, eu n-am primit
decât ceea ce meritam. Nu doresc să trăiesc, nici să
mor. Aştept numai să-mi vină ceasul.
5. Maudgalyayana şi venerabilul Sariputra sunt doi
dintre cei mai mari discipoli ai lui Buddha. Când preoţii
altor religii văzură că apa pură a Învăţăturii lui Buddha
se răspândea printre oameni şi că aceştia o beau cu
lăcomie, deveniră geloşi şi puseră multe obstacole
Învăţăturii lui Buddha.
Însă nici unul dintre aceste obstacole n-a putut să
oprească această învăţătură, nici s-o împiedice a se
răspândi larg în toată lumea. Deasemenea, discipolii
acestor alte religii au încercat să-l asasineze pe
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Maudgalyayana.
De două ori a scăpat de oribila lor tentativă, dar a
treia oară a fost înconjurat de mai mulţi asasini şi s-a
prăbuşit sub loviturile lor.
Susţinut de Iluminare, el a primit loviturile cu calm
şi, deşi a fost jupuit şi oasele i-au fost strivite, el a murit
în pace.
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AṄGUTTARA NIKĀYA
(Colecția de Învățăminte Graduale)
Oh, discipoli! Există o persoană a cărei naștere în lumea
aceasta este pentru binele multora, pentru fericirea tuturor; el se naşte
din compasiune pentru lume şi pentru fericirea acesteia, pentru binele
şi fericirea fiinţelor celeste şi ale umanităţii. Cine este această
persoană? Această persoană, oh discipoli, este un Tathagata, care
este un Arahat; este o persoană ce-a atins Perfecta Iluminare.
Oh, discipoli! Manifestarea acestei persoane este greu de găsit
în lumea aceasta. Cine este această persoană? Această persoană,
oh discipoli, este un Tathagata, care este un Arahat; este o persoană
ce-a atins Perfecta Iluminare.
Oh, discipoli! În lumea aceasta este o persoană extraordinară
greu de găsit. Cine este această persoană? Persoana aceasta este
un Tathagata, care este un Arahat; este o persoană ce-a atins
Perfecta Iluminare.
Oh, discipoli! Este o persoană a cărei moarte este regretată de
toţi. A cărei persoane? A unui Tathagata, care este un Arahat; o
persoană ce-a atins Perfecta Iluminare.
Oh, discipoli! Este o persoană care, născută în această lume,
este incomparabilă şi de inegalat. Cine este această persoană? Este
un Tathagata, care este un Arahat; este o persoană ce-a atins
Perfecta Iluminare.
Oh, discipoli! Este o persoană a cărei manifestare este ca un
ochi puternic, o lumină strălucitoare, o măreață aureolă. A cărei
persoane? A unui Tathagata, care este un Arahat; o persoană ce-a
atins Perfecta Iluminare.
(Anguttara Nikaya I-13)
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