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I
DIVERSITATEA

TRADITIILOR
SPIRITUALE
udigtii considerl ci noi ingine suntem responsabili pentru calitatea vielii pe care o triim, pentru
fericirea gi pentru resursele noastre. Pentru a dobAndi
o viali plinl de sens trebuie sd ne transformim propriile emofii, iar acesta este cel mai eficient mod de
a ne asigura fericirea viitoare, atit pentru noi ingine,
cit gi pentru tofi ceilalli.
Nimeni nu nepoate forla sinetransformim mintea, nici micar Buddha. Noi trebuie si facem acest lucru in mod voluntar. Acesta este motivu!;rentru care
Buddha a declarat: ,,Tir egti propriul tiu stipirfi
Eforturile noastre trebuie si fie realiste gi, de
asemenea, trebuie si putem verifica prin experienfa
noastri personali daci metodele pe care le folosim
duc la rezultatele scontate de noi. Pentru ci nu ne putem baza pur gi simplu pe credinli! Este esenlial si
analizim calea pe care intenlionlm si o urmim, gi
este bine sX facem acest lucru pentru a putea stabili in
1l
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mod clar ce este qi ce nu este eficient, astfel incit metodele pe care le folosim si aibi succesul dorit de noi.
Acest lucru, cred eu, este esenfial atunci cind dorim
si dobdndim adevirata fericire.
Ezit si vi vorbesc despre o tradilie spirituall care
este diferiti de a voastri. Existl, de buni seami, multe
tradilii religioase care, de-a lungul secolelor, i-au ajutat pe adeplii lor si atingl paceasufleteasci gi fericirea

adevlrati.
S-ar putea totugi si existe anumite aspecte ale
budismului pe care le-ali putea integra in practica
voastri spirituali. De asemenea, unii dintre voi s-au
indeplrtat de propria religie gi cauti in altl parte
rispunsurile la intrebirile cele mai profunde. Este
posibil si ave{i o inclinalie spre filosofiile orientale,
care suslin existenfa karmei gi a vielilor anterioare.
in mod similar unii tibetani mai tineri au renunfat la
originile lor budiste, glsindu-gi consolarea spirituald,
in cregtinism sau in islam.

Din picate, mulli dintre noi

-

indiferent de

tradifiile budiste din care provenim (chinezl, japonezi, thailandez|sau din Sri Lanka) - pretindem a fi
budigti chiar necunoscind cu adevirat semnificalia
invillturii lui Buddha. Nagarjuna, unul dintre cei
mai mari erudili gi practicanli ai budismului, este autorul multor lucriri cu caracter explicativ in ceea ce
privegte gindirea gi practica budistl, ce reflectl nevoia
t2
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de a cunoagte in profunzime invi{itura lui Buddha.
Pentru a ne putea dezvolta infelegerea, trebuie si studiem aceste invifitu&i. Daci, in cadrul practicii budiste, inlelegerea profundi nu ar fi fost atdt de impor-

tantl, mi indoiesc ci eminenlii erudili ai trecutului
s-ar fi deranjat si scrie tratate atit de importante.
De-a lungul timpului au apirut multe concepfii
gregite in legituri cu budismul, mai ales in ceea ce
priveqte budismul tibetan

-

care este adesea descris ca

fiind misterios gi ezoteric,ca fiind o practici ce Presupune inchinarea la nis,te zeiti\imdnioase gi insetate de
singe. Cred c[ noi, tibetanii, datoritl predilecfiei pe
care o avem pentru ceremoniile complexe gi pentru
linutele sacerdotale elaborate, suntem oarecum responsabili pentru acest lucru. Cu toate c[ o mare parte
a ritualurilor din cadrul practicii noastre provine de la
insugi Buddha, suntem cu siguranll vinovafi pentru
unele exageriri ornamentale. Poate climatul rece din
Tibet a devenit o justificare pentru excesele noastre
in ceea ce privegte costumalia rituali. invilitorii tibetani - lama - sunt, de asemenea, responsabili pentru
concepliile gregite pe care allii qi le-au fbcut despre
noi. Fiecare situc tibetan a avut mereu propria sa ministire in care igi avea rezidenlaun lama, careprezida
peste populalia locali. Aceasti tradilie a fost identificati in mod eronat ca fiind aga numitul lamaism, sugerAnd ci religia noastri ar fi diferitl de budism.
13
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in aceastl perioadi marcate de globalizare, familiarizarea cu credinlele altora mi se pare deosebit de
importanti. Marile ora$e ale Occidentului, cu savoarea lor multiculturali, au devenit veritabile microcosmosuri. in aceste metropole religiile lumii triiesc
una lingi alta. Pentru ca armonia si existe intre aceste comuniti:fi, dste esenlial si avem noliuni despre
credinlele fiecireia dintre ele.
Din ce motiv existi toate aceste filosofii atAt de
diferite, cu atAt de multe (gi de variate) tradilii spirituale, fundamentate pe aceste principii filosofice?
Budismul recunoaqte gi valideazl marea diversitate a
inclinaliilor gi dispoziliilor mintale ale fiinlelor uma-

ne. Nu numai ci oamenii sunt atit de diferili unul
fa![ de altul, dar gi tendinfele gi dispozi\iiLe mintale - pe care budigtii le consideri a fi mogtenite din
vielile anterioare - variaz| de asemenea foarte mult.
Avdnd in vedere diversitatea umanl pe care o implici aceasti stare de fapt, este de in{eles ci ne glsim

in fafa unui spectru extrem de vast al tuturor acestor
sisteme filosofice gi tradi$i spirituale. Acestea constituie un patrimoniu extrem de important al omenirii,
care deservegte nevoile umane. Trebuie, aqadar, si
preluim valoarea diversitllii filosofice gi spirituale.
Chiar gi in cadrul invlliturilor lui Buddha Shalsyamuni gisim o mare varietate de pozifii filosofice.
Sunt situafii in care Buddha afirmi in mod explicit
t4
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c[ pirlile fizice gi mintale (care il alcituiesc pe fiecare
dintre noi), pot fi comparate cu o povari purtati pe
umeri, lucru ce sugefeaz| cL cel care drrce pe umeri
povara respectivi existi ca un sine autonom, c[ are un
,,eu" care este posesorul qi stipanul pirlilor,,sald'constitutive. in alte invi!5turi, Buddha dezminte total oriexistenli obiectivl. Noi acceptim diversitatea
inviliturilor lui Buddha ca pe o reflexie a capacitilii
sale de a se raporta la marea varietate de inclinalii
mintale ale divergilor sii adepfi.
Dac[ examinlm tradi$ile spirituale existente in lume, constatlm ci toate sunt de acord asupra importanlei
pe care o deline comportamentul etic. Chiar qi
nihiligtii indieni, aga-numilii Charvaka - cei care
neagl orice formi de viafl dupi moarte - afirmi ci,
din moment ce aceasta este singura noastri via{i, este
important sl o triim in moralitate, qi ci putem face
acest lucru prin disciplinarea minlii gi prin incercarea de a fi mai buni.
Toate traditiile spirituale au drept scop depigirea
suferinfei (temporare sau pe termen lung) gi dobdndirea fericirii de durati. Nicio religie nu urmiregte si
sporeasci nivelul suferinlei. Putem vedea ci in cadrul
diferitelor tradifii teiste, inlelepciunea gi compasiuneareprezinti aspectele fundametale ale lui Dumnezeu. in nicio tradilie sau credinli divinitatea nu este
conceputi ca fiind intruchiparea urii sau a ostilitifii.
ce fel de

l5
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Acest lucru se datoreazi faptului ci infelepciunea 9i
compasiunea sunt calitili Pe care noi, oamenii, in
mod natural gi spontan,le considerlm a fi virtuoase.
$tiind in mod intuitiv c[ aceste calitili sunt extrem
de importante, noi le proiectlm in mod firesc asupra
concepliilor noastre despre divinitate.

Eu cred ci daci am fi cu adevirat devotali lui
Dumnezeu, iubirea noastri pentru Dumnezeu s-ar
exprima in comportamentul nostru de zi cu zi, iar
acest lucru s-ar vedea mai ales in modul in care ii tratim pe al$i. Iubireape carci-o purtim lui Dumnezeu
si-ar pierde sensul dac[ comportamentul nostru fa![
de allii ar fi unul lipsit de iubire.
Atunci cAnd am fost invitat si vorbesc in cadrul
ceremoniei interreligioase care a avut loc la National Cathedral din Washington, D.C., in septembrie
2003, serviciu religios dedicat comemoririi victimelor tragediei suferite la data de 11 septembrie 2001,
am simlit ci este important s[-mi exprim temerea
ci unii ar putea vedea Islamul ca pe o religie beligeranti. Am avertizat auditoriul ci acest lucru ar fi
o gregeali gravh, deoarece, in esenla sa, Islamul are
aceleagi valori etice ca toate celelalte mari tradilii religioase mondiale, Islamul fiind o religie care pune un
accent deosebit pe bunltatea manifestati fali de algi.
Totdeauna am fost impresionat de atenlia pe care Islamul o acordi justiliei sociale, in special in ceea ce
t6
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privegte interzicerea exploat[rii financiare (care se
exprime prin impunerea unor dobinzi pentru sumele imprumutate) si, de asemenea, interzicerea consumului de substan{e intoxicante (alcool). Potrivit
afirma{iilor prietenilor mei musulmani, pentru un
adevirat practicant al Islamului nu existi nicio justificare pentru acliunile vltlmltoare comise fa![ de
alte fiin1e umane. Ei subliniazdfaptulci orice persoani care in numele Islamului atenteazd la viala unei
alte fiin1e umane nu este un musulman adevirat. Este
important sI ne asigurim ci nu cidem in tentalia de
a critica Islamul pentru gregelile unor anumili indivizi carc av reprezentat atdt de greqit una dintre marile religii ale lumii.
M-am bucurat foarte mult si intdlnesc atat celugiri gi ciluglrile practican(i ai religiei cregtine, cAt gi
rabini evrei, care, rimdnind profund fideli tradiliei
lor religioase, au adoptat in acelagi timp gi anumite
practici budiste pe care le-au considerat a fi benefice. Atunci cAnd, in urmi cu 2 500 de ani, Sakyamuni
Buddha a dat primele inviflturi budiste, introducdnd
o noui filosofie gi o noui practicl spirituall, el a incorporat gi unele elemente utile care igi aveau originea
in alte surse spirituale. in acest fel, el a inclus multe
credinle gi practici deja existente, cum ar fi acceptarea viefilor trecute gi tehnica de meditalie a aten{iei
focalizate asupra unui singur punct sau obiect.
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