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O Sutră care doar distruge: totul.
O Cale spirituală autentică asta va trebui să facă mereu: să distrugă. Iar un 

Maestru adevărat este un distrugător. De ce? Pentru că doar distrugând „pro‑
ducțiunile”, „conținutul” – va putea rămâne…, se va putea revela – acea Esență. 
Altă cale nu există! 

Altă Cale nu există.

Sutra de diamant începe la un nivel foarte omenesc; și vom comenta imediat 
primele versete. Ea începe, spuneam, de la un nivel foarte omenesc…, pentru 
ca apoi, foarte rapid, exact ca o spirală de energie, ea te va scoate din nivelul 
omenesc. Sutra se ocupă de realitatea relativă doar în câteva propoziții. Vom 
vedea, ea pornește din zona cea grosieră, a formelor, din zona de manifestare 
omenească cunoscută…; dar foarte repede, ea te va scoate de acolo și, exact ca 
o centrifugă, ca un vârtej de energie, te va arunca departe de zona asta. 

La început ai să crezi că știi, ai să crezi că înțelegi câte ceva; după care, Sutra 
te va arunca într‑o „zonă crepusculară”, unde nu mai știi nimic, unde nu mai 
înțelegi nimic. Pur și simplu te vei trezi într‑un alt spațiu de percepție, unde 
mintea ta obișnuită se va simți pierdută: în mod brutal, ai trecut dincolo de 
ea, ai depășit‑o. 

Și exact asta își propune Sutra, așa a fost ea gândită, exact acesta este scopul 
ei, de a te scoate din realitatea ta obișnuită și de a te arunca, cu brutalitate, 
într‑o zonă de non‑minte, într‑o zonă de non‑dual.

Sutra începe în zona duală, în realitatea relativă, acolo unde ești tu obișnuit, 
în lumea ta cea știută: dar și aici sunt foarte multe lucruri de spus, vom comen‑
ta câte ceva pe parcurs. Dar foarte rapid Sutra te va scoate din acea lume și te 
va arunca, pe nepusă masă, undeva unde nu mai înțelegi nimic, unde nu mai 
știi nimic, unde mintea este șocată, siderată, blocată. Unde mintea este forțată 
să tacă. Sau, poate, să dispară.

Și exact aceasta este metoda, de a scurtcircuita mintea, de a șoca mintea: 
pentru că asta va produce un hiatus. Șocul oprește mintea, o scurtcircuitea‑
ză; și acela va fi momentul extrem de prețios prin care poți întrezări, dincolo 
de minte, non‑mintea, Esența. Pentru că altfel, mintea ta vorbește într‑una. 
Mintea vorbește tot timpul, are ea scenariile ei, are ea filmele ei…; iar sigura 
metodă de a ajunge în non‑minte este de a pătrunde prin niște breșe de tăcere, 
prin niște hiatus‑uri de pauză ale minții. 
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— Și mai crezi că deja faci asta.
— Crezi că deja faci asta. Exact ce spuneam! Cuvântul „conștientizare” 

nu înseamnă conștientizare; ori dacă tu l‑ai auzit de treizeci de ori, crezi că 
deja faci asta. Dar, de fapt, nu faci nimic…, de fapt, dormi. Este exact acea 
auto‑suficiență, auto‑mulțumire a ego‑ului, care se folosește de asta, acum. 
Este noua lui găselniță, aceea de a se crede conștient. De ce? Pentru că dă 
bine la imaginea de sine. Dă bine: iar ego‑ul se auto‑valorizează cu asta. 

Atenție mare: credem că facem…, credem că facem… și nu facem. Iar asta 
este valabil pentru toată lumea (mai știți, algoritmul acela, „este mereu vor‑
ba și despre tine”?!).

Încă o capcană, tot a îngâmfării: pentru ego asta pare prea simplu, „cum 
să‑mi conștientizez eu mersul, mâncatul, faptul că mă scarpin! E prea 
simplu! Mie îmi trebuie lucruri mult mai sofisticate, eu sunt, doar, un mare 
practicant! Am învățat atâtea tehnici mentale…”. Nu, oprește‑te, abia de 
aici pornești. 

— Abia de aici pornești și încă tu nici nu ai pornit.
— Ți se pare că‑i atât de simplu: „Pot s‑o fac! Ce atâta discuție?!”. Hai să 

fim sinceri, în câteva minute ți‑a fugit mintea, pe cine păcălești?!
— Pe tine te păcălești, cum că ești mare practicant, plasmodiară Omuleții 

mai vechi și, iată, ceva mai… conștienți de ei înșiși.
— Exact: „Asta pot s‑o fac! Nu‑mi bat eu capul cu asta! Hai să fac o 

meditație mai complicată, mai pentru avansați!”. Și, de fapt, exact asta nu‑ți 
iese: să te vezi, să fii lucid și mereu prezent!

— Exact asta nu poți să faci și iată cum se activează, singur, mecanismul 
de „struguri care sunt acri”. Îți dai și tu singur seama, conștiento‑subconști‑
ent, că nu prea îți iese starea de prezență… Și, atunci, rapid, mă auto‑păcă‑
lesc: „asta pot, e simplu…, lasă! nu‑mi trebuie mie asta!”. 

— „Lasă, că pot! Ce‑i așa de greu, să mănânc conștient?”. Da, e foarte 
greu. Vouă vă iese? Mie nu, mărturisi Omulețul cel ironic.

— De aici începe conștientizarea: de la a-ți conștientiza fiecare pas, fiecare 
gest, de la a te auzi ce spui, de la a-ți conștientiza corpul, când facem o postură, 
de la a-ți conștientiza senzațiile…, de a fi acolo, în acel genunchi, în acel spate 
care doare…, chiar dacă doare. Nu mă interesează să nu doară sau să fac 
postura perfect, dar mă interesează să fiu conștient, adăugă Omulețul cel 



66

parcurs, va fi compasiunea: a o descoperi, a o cultiva, a o face să facă parte 
din tine. 

Nu oricine, nu orice practicant va deveni Bodhisattva; poți să fii un 
practicant foarte avansat, care a înțeles foarte multe lucruri, dar care își vede 
doar de practica sa. Pur și simplu poate că nu știi să vorbești, nu ai răbdare, 
ai vocabularul potrivit sau nu ai atâta compasiune. Poți să lucrezi pentru 
tine, tu cu tine, chiar dacă ești un practicant avansat și ai înțeles multe. 

Bodhisattva sunt cei care au lucrat pentru ei, continuă să lucreze pentru 
ei și cu ei; dar în același timp lucrează și pentru ceilalți. Și ceea ce‑i caracte‑
rizează este compasiunea, iar tot ceea ce vor face pentru ceilalți va izvorî din 
acea compasiune. De ce accentuez asta? Pentru că în versetele următoare 
se va vorbi despre „daruri”, despre cum anume dăruiește un Bodhisattva. 
Pentru că el ar trebui să dăruiască într‑un mod particular, iar asta este defi‑
nitoriu. (Bineînțeles, ideal ar fi ca din ce în ce mai mulți oameni să se poarte 
în felul acesta, nu numai cei intrați pe Calea unui Bodhisattva. Ceea ce vor‑
bim noi aici ar fi de preferat să se aplice tuturor. Iar asta face parte din acel 
spre o inimă deschisă…1 Karma yoga. Compasiunea ajută la deschiderea 
spațiului inimii, să nu uităm asta, ceea ce este esențial pentru evoluția oricărei 
ființe!).

Dar sunt unii practicanți care chiar vor face asta, vor fi dedicați, iar asta 
va fi preocuparea lor de acum înainte: să predea, să explice, să se ocupe de 
ceilalți, din compasiune. Iar compasiunea ar trebui să se îndrepte către toa‑
te ființele, nu selectez: „acesta‑mi place, acesta nu‑mi place!”, „acesta‑i un om 
rău, acesta‑i nesimțit, nu mă ocup de el!”.

— „Ăsta‑i bădăran, uite ce nivel de vibrație are!”. „Uite la mine, unde 
trebuie să stau, în ce mediu! Uite unde am ajuns!”, glumi, amar, Omulețul 
cel ironic, referindu‑se, inclusiv, la acea seară în care ei, „spiritualii”, tocmai 
se amestecaseră cu „frecvențele astea urâte, joase”. Iar câțiva dintre acele „fi‑
ințe spirituale” cam strâmbaseră din nas și schimbaseră între ei priviri cu 
subînțelesuri.

— Niciodată un Bodhisattva nu va gândi în felul acesta. Dimpotrivă, 
cu cât omul va fi mai neajutorat și mai ignorant, cu atât se va strădui să‑l 
ajute…, atât cât se poate, atât cât poate primi omul acela! Asta înseamnă 

1 Indra, Călătoria supremă…, Ed. LiLA, București, 2018.
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compasiunea reală, nu să‑i judeci, să‑i împarți, „hmmm, ăsta nu…, ăsta 
nu‑mi place și nu merită ajutorul meu”.

Bineînțeles că asta ține de deschiderea inimii… Practica energetică care 
susține compasiunea este deschiderea, curățarea, apoi rafinarea spațiului 
inimii; de unde, din nou, importanța muncii în sensul acesta. (Facem iarăși 
o mică paranteză: deschiderea inimii presupune o mulțime de valențe: poți 
să fii un om bun, poți să fii chiar un om generos – dar să nu fi compasiv, să 
nu te intereseze alții – în sensul acesta, de a‑i ajuta în mod real, a‑i înțelege 
sau a empatiza cu ei. Sau de a‑i ajuta să crească… Am discutat mult pe 
tema acestui spațiu al inimii1). 

Practica energetică este cea de deschidere a inimii; iar munca acestui 
Bodhisattva va fi în acest sens, va fi predominant în acest sens, cu asta se va 
ocupa el. Dublată fiind, practica energetică, de practica sa comportamentală, 
karma yoga. 

Încă ceva. Dacă privim atitudinea interioară în felul acesta, „trebuie să 
ajut toate ființele!”, iată că vom descoperi aici și smerenia: pentru că „nu mi se 
cuvine să triez”, „nu mi se cuvine să judec”, „cine sunt eu, să judec?”, „cine sunt 
eu să aleg cu cine anume am să lucrez?!”. Cumva, acolo vom regăsi și sme‑
renia…, dar și o altfel de înțelegere, răsărită exact din acea inimă deschisă: 
„uite, Universul mi‑a scos în cale oamenii aceștia! Nu mi i‑a scos degeaba! 
Eu am intrat pe Calea Bodhisattva, am intrat pe drumul Bodhisattva, se 
presupune că asta este menirea mea de acum încolo, Universul mi‑i scoate 
în drum, iar eu ce fac?! Mă fac că nu‑i văd?! Mă eschivez, îi critic, nu mă 
amestec cu ei?! Cum vine asta?!”. Starea de smerenie-compasiune presupune și 
a înțelege voia Universului, a te pleca în fața ei…

— Adică a face ceea ce îți dă Universul de făcut, ceea ce îți scoate în dru‑
mul tău și nu a considera că „mie mi se cuvine doar un grup minunat, deș‑
tept, spălat, de intelectuali rafinați”. Tot ceea îmi scoate în drum Universul este 
exact pentru mine! Tot ceea ce îmi scoate în drum Universul mă privește. De 
asta au apărut acești oameni în drumul meu, pentru că Universul mă aten‑
ționează, „iată, este treaba ta aici! Iată, ai ceva de făcut aici!”. 

Să vedem acum, în situația concretă de ieri, pentru acel grup de oa‑
meni violenți, dizarmonici…, ce ar fi putut să facă un Bodhisattva? Sau un 

1 Indra, Călătoria supremă…, op. cit.



Cuvântul „pisică” nu înseamnă pisică…

— Am lăsat deoparte „o atenționare” foarte importantă, esențială și re‑
petitivă a Sutrei de diamant… Și vom vorbi despre asta acum. Spune Sutra: 
„toate ființele acestei lumi, cunoscute sub numele de ființe…” Care este cuvân‑
tul semnificativ din acest verset? Esențial? Pe ce punem accentul, acum? 
„Toate ființele…, cunoscute sub numele de ființe”…

Notasem eu aici mai devreme…, cât făceați voi exercițiile, inspirată de 
pisica asta tărcată care participă la discuții…, faptul că denumirea, cuvântul 
„pisică” nu este sinonim cu pisica1. Denumirea, eticheta, cuvântul „pisică” nu 
este același lucru cu pisica‑ființă, cu pisica „concretă”, repetă Omulețul‑ecou, 
ca să își întipărească asta în înțelegere. 

— O cunoaștem doar sub numele de „pisică”… Și nici măcar nu o cunoaș-
tem, doar credem noi că o cunoaștem sub numele de „pisică”. 

Asta precizează Sutra și o va repeta obsesiv: ființele „doar sunt cunoscute 
sub numele de ființe…”, nisipul doar este cunoscut sub numele de „nisip”…, 
doar „îl numim nisip”, Universul doar îl numim Univers”, ne va spune Sutra 
mereu, halucinant, obsesiv: ca să înțelegem‑simțim asta până în miezul fi‑
inței noastre! Pe care doar o numim „ființa noastră”. 

Iar, într‑un final, „nu vor exista nici Învățături, pentru că doar le numim 
Învățături”…, „nu există un Tathagata, doar îl numim așa”. 

Noi credem că știm, credem că înțelegem, că cunoaștem… dar acestea 
sunt doar niște cuvinte. Ne păcălim mereu, crezând că înțelegem‑cunoaș‑
tem ființele, nisipul sau pisicile: dar ceea „ce cunoaștem” noi sunt, de fapt, 
doar cuvintele.

1 Indra, Un fel de haiku-uri spirituale, cu flori și câteva pisici, Ed. LiLA, București, 2018.
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află în altă parte. Și, ca să mă folosesc de metafora Sutrei, cum să fac să 
aduc pisica în mine, ca să o cunosc în mod real?! O oglindesc, iată, ca într‑un 
diamant; sunt un cristal curat în care se oglindește pisica.

Spuneam noi că metafora minții precum diamantul sau cristalul indică 
putința de a conține orice (a conține – în sensul de oglindire). Dacă am un 
cristal în față și zăresc prin el pisica, acel cristal, aparent, va conține pisica. 
Eu sunt transparentă, sunt ca un cristal, n‑am nimic opac care să distorsi‑
oneze oglindirea‑conținerea, iar asta înseamnă că pot „oglindi” pisica. O 
oglindesc‑conțin. Și asta înseamnă, de fapt, „mintea oglindă” sau „mintea 
de cristal” (și asta reprezintă metafora frecvent folosită în Școlile spirituale 
tibetane sau hinduse, am vorbit noi destul de mult despre „mintea oglin‑
dă”1,2). Sutra este, și ea, „de diamant”.

Sutra de diamant ne aruncă, cu brutalitate, din auto-păcăleala minții care 
spune că acea minte poate cunoaște ceva prin cuvintele ei. Consecventă cu 
acest adevăr, nici chiar Sutra însăși nu va folosi cuvinte, ci ea va aduce un 
cuvânt pentru ca imediat să îl distrugă prin opusul său, printr-o negație sau 
printr-un paradox. Sutra va aduce apoi un alt cuvânt, dar imediat îl va distruge 
și pe acesta, tocmai pentru a demonstra capcana cuvintelor! Nici Sutra, în sine, 
ca Învățătură ultimă, nu se va folosi de cuvinte, tocmai pentru a ne arăta că 
înțelegerea-simțirea este dincolo de cuvinte, este non-verbală. 

Însăși construcția Sutrei ne învață asta…, însăși construcția Sutrei este 
un diamant… care va reflecta doar, temporar, câte ceva. 

Și, desigur, nici Sutra în sine  nu o voi putea „înțelege” altfel… decât 
oglindind-o într-o non-minte…

Povestea cuvântului „pisică”  merge, desigur, mai departe, în sensul că 
aceeași părere despre mine‑cunoscătorul o voi avea mereu și referitor la 
lucrurile abstracte. Amintisem deja: cuvântul „conștientizare” nu înseamnă 
conștientizarea. Este exact același mecanism: pun o etichetă unui concept, 
indiferent de natura lui, după care am să repet la nesfârșit acea etichetă, 
crezând că știu despre ce este vorba, dar, de fapt, n‑am ajuns la cunoașterea 
reală a conceptului respectiv. Doar mă păcălesc că știu, ceea ce va deveni foarte 

1 Indra, Pentru că nu există decât Sinele…, Ed. LiLA, București, 2017.
2 Indra, Dincolo de iluzie…, Ed. LiLA, București, 2017.
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pur și simplu, de bucurie, „ia‑ți un cadou”. Înăuntrul meu crește: „uite, iar 
am fost generos! Așa sunt eu, generos! Totdeauna am dat familiei bani, ca 
să‑și cumpere lucruri frumoase!”.

— Este o altă variantă egotică, suntem în zona în care facem ceva pen‑
tru ceilalți, dar nu cu atitudinea „corectă”, nu este făcutul „corect”, „acțiunea 
corectă”. Vom ajunge și acolo.

Altă variantă: aceea, cunoscută și ea, de a face bine cu forța. A face bine 
cu forța așa cum vrei tu: eu am stabilit că, în situația cutare, tu trebuie să faci 
cutare lucru; și aproape că te oblig să faci acel lucru; sau îl fac eu în locul tău 
(asta mai ales în relația părinți – copii). Am să te oblig să faci așa, pentru că 
așa consider eu că e bine; sau te oblig, prin șantaj sau control (eu am să fac 
pentru tine asta pentru că așa cred eu că este bine). 

— „Îți plătesc facultatea aleasă de mine – pentru că așa consider eu că 
este bine!”, chit că tu nu vrei să faci facultatea respectivă; dar „acolo ai să 
te duci! Te‑am înscris, ți‑am plătit‑o, du‑te!”. Și tu, de fapt, vrei să pictezi. 
N‑are nicio legătură cu ce ai vrea tu… 

— Și poate că aș putea să îl ajut pe respectivul copil, întrebându‑l: „măi, 
tu cam ce‑ai vrea să faci în viață?“. Nu, nici nu‑mi trece prin cap. Sau poate 
că îmi spune el, săracul: „știi, eu aș vrea să pictez”. „Nu, ce meserie‑i aia? 
Du‑te la finanțe! Asta vei face! Fă o meserie serioasă! Fă o meserie din care 
să‑ți iasă bani!”.

— Deci îi fac un bine cu forța, este binele „meu”, pe care îl impun cu au‑
toritatea mea de părinte, de prieten, de cel care deține banii etc. Nici nu‑mi 
pasă ce abilități are copilul respectiv, nici nu‑mi pasă dacă el vrea să cânte 
sau să danseze sau să facă vreun sport sau…, cine știe ce vrea copilul acela, 
de fapt?! „Nu, e spre binele tău! Ai avantaje din facultatea asta! Intră și tu 
în rândul lumii! Trebuie să intri în rândul lumii!”. Și poate că am să îi fac 
un bine, aparent; dar îi fac un bine al meu și îl impun cu forța. Asta este o 
formă de control, o formă grosieră de control și de manipulare. Și, sărăcuțul 
de el, poate că mai încearcă să riposteze, „dar știi, nu‑mi place la facultatea 
asta…, nu mă simt bine…”. Nimic: „stai acolo, rabdă! Așa am făcut și eu!”. 

— Și uite‑așa ajungi să trăiești, efectiv, viața părintelui; deci părintele 
m‑a îndesat pe drumul acesta, mi‑a ridicat niște garduri pe marginea lui…, 
de nu mai văd nimic în afara lor, și pe acolo am să mă duc! Nu mai vede 
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care” să facă asta. Nu un „eu” care îi ajută pe ceilalți, ci, dimpotrivă, un „eu” 
care dispare ca ego, ca ajutător, ca „sine, ființă sau persoană”… Astfel încât 
acolo să rămână doar ajutorul, să rămână doar Existența care se manifestă prin 
„mine” – în sensul ajutorării celuilalt. Acesta este deja nivelul spiritual.

„Și, tot așa, Subhuti, un dar nu este oferit de un Bodhisattva, câtă vreme el 
crede în obiecte, lucruri, forme ori în însușirile speciale ale sunetului, mirosului, 
gustului și atingerii. 

Căci un dar trebuie oferit… fără ca acesta să creadă măcar în ideea de 
gest…”. 

Când am să transcend ideea de separare, de gest, de obiect oferit de către 
„mine‑cel care dăruiește”, abia atunci am să mă apropii de nivelul spiritu‑
al… Când va dispărea ideea darului concret, dar va dispărea și ideea de 
cel‑care‑dăruiește. Deci, atenție, Subhuti, nu este nimeni acolo – care să dăru-
iască…, nu este nimeni acolo care să facă acel gest…, înțelege că doar Existența 
creează ceea ce noi numim „daruri”…, care doar sunt numite daruri… Nu „tu” 
faci ceva, tu ești doar canalul prin care se întâmplă… Nu există nici gestul tău, 
pentru că tu nu exiști ca ființă, sine sau persoană. Nu mai crede că „tu” ești cel 
care „face” gestul dăruirii, dar nu mai crede nici în ideea de gest… Este doar un 
nou gând, o nouă „producțiune” mentală, această idee.

Nu exiști nici tu (cel care face), dar nu există nici gestul în sine, în plus, nu 
există nici ideea de gest; sunt trei subtilități, rafinamente sporite. Nu mai 
crede, tu, Subhuti, că există „cineva” care face gestul dăruirii, pentru că nu exis-
tă sine, ființă sau persoană – spunea Bhagavat cu un paragraf mai înainte, 
referitor la daruri. Nu te amăgi că „tu” dăruiești ceva, inclusiv Învățăturile. 

Revenind la textul nostru, Bhagavat se adresează unui Bodhisattva. 
Spuneam că se adresează cuiva care va începe să vorbească, care va începe 
să‑i învețe pe alții; și‑atunci, sfatul său este foarte practic, dar și absolut 
esențial: atenție, Subhuti, nu cumva să crezi că „tu” ești cel grozav, „tu” care o 
să predai, nu te lăuda cu asta! Înțelege, nu există „cineva” care să ofere daruri, 
nu te atașa de ideea că vei preda, că vei deveni un Buddha! Nu va fi decât un 
nou atașament, o nouă iluzie, o nouă identificare!

Bhagavat anticipează sau citește ce se întâmplă în Subhuti; Subhuti are 
încă un ego, care tresare din când în când de mândrie: „uite, voi deveni, în 
curând, un Buddha! Uite, am să încep să vorbesc altora!”. El încă nu este o 
ființă pe deplin realizată, ego‑ul lui încă mai este acolo… mititel, dar mai 
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cea interioară, a căutării unui spațiu interior gol și a retragerii în acel spațiu 
interior. Cele două tehnici sunt complementare, dar pentru că ele nu pot 
fi făcute în același timp – le exersăm separat…; ele de fapt se unesc, în acel 
punct în care exteriorul, semnele („eu”‑l, sinele, persoana) dispar, scufun‑
dându‑se în acea Vacuitate…

Este un text foarte greu. Probabil că este unul dintre cele mai grele texte 
spirituale, în același timp fiind un non‑text. Mai ales începătorii nu vor 
înțelege mare lucru… Și, iarăși, trebuie simțit și nu înțeles…, iarăși, trebuie 
mii de vieți de practică și de rafinament pentru a putea pătrunde… sau 
pentru a putea fi pătruns de către Sutra de diamant. Pentru unii va fi doar o 
luare la cunoștință – ce înseamnă un text spiritual autentic și cam ce presu‑
pune o școală spirituală. Pentru alții, lucrurile sunt demarate cumva, ei în‑
cep să simtă câte ceva și, atunci, este de mare folos textul; exact cum spune 
Bhagavat…, cine știe, poate printre noi se află și acei viitori Bodhisattva…, 
privi și Spiritul, la rândul lui, în viitor.

„Cei care, atunci când li se rostesc cuvintele sacre, vor căpăta chiar și un sin-
gur gând de credință senină, vor fi ca și cum ar fi preaslăvit multe sute de mii de 
Buddha, iar meritul lor va fi fost acumulat sub multe sute de mii de Buddha.” 
Cei care se simt mișcați de această Sutră…, cei în care Sutra poate că va 
revela acea credință senină…, vor „acumula” aceste „merite”…

Să precizăm acum, cuvântul „merite”:  este un termen buddhist, el nu 
are sensul egotic, ci sensul de schimbare interioară…, de acumulare a unor 
altfel de „calități” interioare, care vor avea o contribuție determinantă în 
evoluția ta. Vom relua asta. Se repetă pe parcursul textului de mai multe 
ori faptul că este important măcar să te preocupe un text ca acesta…, chiar 
dacă nu‑l înțelegi tu complet acum, măcar să te apleci asupra lui, măcar să 
ai deschidere… Și poate că vei înțelege că sunt unele ființe care, iată, așa 
vorbesc, așa trăiesc, iată că se poate și așa… Iar după niște mii de ani de 
practică, poate vei vorbi, vei simți, vei trăi și tu așa. Dar asta depinde, iarăși, 
de nivelul actual de conștiință al fiecăruia, de nivelul de înțelegere‑simțire. 
În orice caz, măcar deschiderea către…, măcar un singur gând…, „chiar și 
un singur gând de credință senină”, ne spune Bhagavat, va fi de mare folos. 
Chiar și „un singur gând”, nu vorbim despre înțelegerea completă a Sutrei, 
nu vorbim de interiorizarea ei completă…, dar, măcar, „un singur gând de 
credință senină”…
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— Depinde de unde anume privesc lucrurile: dacă le privesc ca pe o 
construcție a percepției sau ca pe o dizolvare a percepției. Iar calea tantrică 
propune asta, „eu să devin” gustul; dar asta înseamnă că va rămâne, de fapt, 
doar gustul, „eu” dispărând, „eu” scufundându‑mă, complet, în acel gust. 

Cele mai „palpabile” pentru practicanți sunt exercițiile de mers, celelal‑
te, implicând simțurile, sunt mai greu de „prins” (a deveni gustul, a deveni 
auzul); dar la exercițiile de mers – simțirea se întâmplă, pentru că mergi 
destul de mult, corpul obosește, mintea intră în mers, mintea devine mer‑
sul, mintea se scufundă și se transformă în mers… și, atunci, efectiv, am să 
devin mersul. 

— Ca și când singurul obiect de percepție al tău devin pașii, conexiunea 
cu solul…

— Exact; și toată atenția ta intră acolo (practic eu dispar, pentru că acel 
eu sunt construit de către acea atenție care vorbește, care comentează, care 
face mereu câte ceva)… Și‑atunci adunând, focusând, atenția – în mers, 
acel eu va deveni mersul, tocmai pentru că a dispărut vorbitorul, comenta‑
torul, trecutul, viitorul etc. Este ca un fel de implozie – în mine, în mers…; 
și‑atunci devin mersul.

Asta se poate întâmpla cu orice simț, dar mersul fiind o acțiune, fiind 
ceva dinamic, este mai simplu de făcut și de simțit.

— „Doar merg”, e cumva asta. Dar nu în sensul de obnubilare, adormire 
(nu‑s aici, nu‑s prezent), ci, dimpotrivă, este o stare de hiperprezență. Sunt 
foarte prezent, dar nu mă mai gândesc la o mie și una de lucruri, sunt acolo 
în fiecare pas și devin mersul…, toată mintea este preocupată de asta… 
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bine să ne vedem de pătrățica noastră, până când vom mai înainta spre acel 
Centru. Iar dacă, în respectiva viață, ai ajuns în preajma unei Școli auten‑
tice…, asta nu e de colea, ar trebui „să profiți” cât poți, nu să te opui și să te 
lupți.

— Din acest motiv încercăm și noi să comentăm cât mai multe texte 
„clasice”, tocmai pentru a vă conduce, și pe voi, măcar câțiva pași, pe aceste 
Căi aparent diferite, înspre acel Centru. Și pentru a înțelege multitudinea 
abordărilor: iar asta este ceva absolut minunat, fascinant… 

În plus, Învățăturile sunt aceleași, din vremea lui Patanjali, a 
Upanishadelor sau a lui Buddha Sakyamuni și până în zilele noastre. Am 
schimbat doar cuvintele, abordarea, explicațiile… S‑au schimbat creierii 
oamenilor. Opoziția, îndărătnicia au crescut, cred. Iar astea fac parte… sau 
susțin, completează și întăresc ignoranța.

— De aceea spune Sutra că „Învățăturile au intrat în declin”… Pentru 
că ne‑am îndepărtat foarte mult de ele și de acea atitudine frumoasă in‑
terioară, de a le prețui, de a le face loc în tine și în viața ta… Buddhismul 
vorbește despre a „reporni roata Dharmei”… Asta înseamnă că, în timp, 
Învățăturile se distorsionează, se ciuntesc, se strică… Învățăturile se opresc, 
cumva, în inerția densă a ignoranței, în energetica greoaie a ființelor, care 
îi pierd sensul și finețea; și, atunci, precum o roată înnămolită, ele trebu‑
ie repornite. Învățăturile trebuie reexplicate, reluate, readuse în oameni, în 
viață, în însăși acea energetică greoaie, ca să o schimbe… Și exact asta s‑a și 
întâmplat mereu, Învățăturile au multe mii de ani și ele se tot reiau, potrivit 
altor vremuri, altor minți, altor înțelegeri.

— Iar Învățătura ultimă este…
— Că „nu există sine, ființă, sau persoană”…, ca să aducem un mic oma‑

giu Sutrei, faptul că nimic nu are o existență inerentă…, că Esența tuturor 
ființelor, fenomenelor este Vacuitatea… Vom ajunge și aici, urmând firul 
Sutrei.

 Există deci mai multe Căi de a ajunge în aceeași Învățătură…, au drep‑
tate și Upanishadele, și Patanjali, și tantra, și dervișii rotitori, și Kabir, și 
Ramakrishna. Să revenim acum la răspunsul la acea întrebare, legătura 
dintre conceptele Sutrei de diamant și ale Vedantei. Aici deosebirile dintre 
practicile celor două Căi chiar nu sunt atât de mari. 




