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RELIGIA ÎN LUMEA MODERNÃ

Sfinþia Ta, cât de importantã este religia în lumea modernã?
Chiar avem nevoie de ea?

Influenþa religiei este în principal la nivel individual.
Indiferent de credinþa sau filosofia de viaþã a unei persoane,
transformarea are loc în interior, ceea ce, într-un fel, ar trebui
sã ne dea speranþã. Din punct de vedere material, mulþi ºi-au
pierdut speranþa. Cu toate acestea, la un nivel mai profund,
credinþa va susþine speranþa. Speranþa este unul dintre factorii
ce contribuie în prezent la religie. În momentul în care cineva
îºi pierde speranþa, atunci acea persoanã înnebuneºte, comite
acte de violenþã, are un comportament distructiv sau, în cel
mai rãu caz, se sinucide.

Societatea este formatã din indivizi. Existã din ce în ce mai
multã nebunie în societatea actualã din cauza persoanelor ce
ºi-au pierdut speranþa ºi au un comportament negativ. Dacã
numãrul acestora va creºte, întreaga societate va avea de sufe-
rit. Dacã vom aplica ºi vom înþelege tradiþiile religioase în
mod corect, indivizii vor avea de câºtigat ºi, astfel, ºi societa-
tea în întregime.

Din pãcate, în prezent religiile se axeazã prea mult pe for-
malitãþi ºi ritualuri, acestea fiind uneori învechite ºi de cele
mai multe ori restrictive. Ce ar trebui sã facem acum ar fi sã
descoperim esenþa a ceea ce este cu adevãrat important în
viaþa noastrã de zi cu zi ºi sã o corelãm cu mesajele religioase
relevante, sfaturile ºi inspiraþia.
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Cred cã un factor important în cadrul religiei este „frica de
Dumnezeu“. Chiar dacã individul crede cã are puteri ºi abili-
tãþi particulare, credinþa în Dumnezeu asigurã o oarecare dis-
ciplinã. Multe þãri se confruntã în prezent cu crize morale, iar
numãrul infracþiunilor este în creºtere. Puterile disciplinatorii
ale societãþii cuprind metode convenþionale de a controla
infracþionalitatea, dar delincvenþii au descoperit cãi mult mai
sofisticate de a scãpa nepedepsiþi. Deci, fãrã autodisciplinã,
fãrã un anumit grad de conºtientizare a spiritului ºi fãrã un
sentiment de responsabilitate, controlul va fi extrem de difi-
cil. Astfel, diferitele tradiþii religioase au un rol important ºi
eficient.

Care credeþi cã ar fi mesajul esenþial al religiei?

Cred cã marile religii ne propovãduiesc sã avem mai multã
compasiune. Toate religiile transmit mesaje de dragoste, milã
ºi iertare, iar din iertare rezultã toleranþa ºi înþelegerea impor-
tanþei drepturilor ºi opiniilor altei persoane, ceea ce constituie
baza armoniei. Poate cã la un nivel mai profund, opiniile
noastre se transformã datoritã tradiþiilor religioase. Religia ne
învaþã unele lucruri evidente, dar existã unele înþelesuri, forþe
ºi influenþe mai profunde ce ne deschid perspectiva asupra
vieþii. De exemplu, dacã o persoanã trebuie sã îndure durere
ºi suferinþã, experienþa sau înþelegerea religioasã îi va oferi un
sens mai profund situaþiei respective ºi va contribui la dimi-
nuarea zbuciumului la nivel mental, a anxietãþii sau a durerii
suportate.

De exemplu, budiºtii cred în legea karmicã, legea cauzali-
tãþii, ºi astfel ei ºtiu cã indiferent de ce se întâmplã în viaþa lor,
acest lucru se datoreazã unei acþiuni din trecut sau karmei. 
În final, ei ºtiu cã trebuie sã-ºi asume responsabilitatea pentru
acþiunile lor, ceea ce diminueazã frustrarea mentalã ºi anxie-
tatea. 
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Chiar dacã toate religiile au acelaºi scop, existã idei ºi zone
diferite de interes. Ca o persoanã implicatã în dialogul inter-
religios, cum aþi defini punctul comun sau baza pentru atin-
gerea armoniei între diferite religii?

Deºi toate religiile din aceastã lume propovãduiesc dra-
gostea ºi compasiunea, nu ar fi corect sã spunem cã toate au
acelaºi obiectiv sau aceleaºi credinþe; existã diferenþe impor-
tante. De exemplu, unele religii cred în Creator, în timp ce
altele nu cred — ceea ce reprezintã o diferenþã fundamentalã.

Sunt diferenþe cruciale între abordãrile filosofice ale religi-
ilor din lume. De ce s-au dezvoltat aceste filosofii diferite?
Cred cã existã un anumit scop pentru aceste opinii multiple.
Oamenii au multe înclinaþii diferite, ºi o singurã filosofie pur
ºi simplu nu le poate satisface pe toate. Astfel, marii maeºtri
din vechime au fost nevoiþi sã conceapã diferite filosofii ºi
tradiþii.

De exemplu, unora le place mâncarea maltificatã, altora
nu. Spiritualitatea este hrana minþii, iar diferitele religii sunt
necesare pentru diferitele înclinaþii spirituale. Unora le con-
vine filosofia referitoare la faptul cã omul nu are nicio valoare,
iar Creatorul este cel mai important. Dacã totul stã în mâinile
Creatorului, atunci nu ar trebui sã facem nimic împotriva
dorinþelor Creatorului. Dacã oamenii acþioneazã conform
acestui principiu, acest lucru le dã o oarecare satisfacþie mentalã
ºi stabilitate moralã. Sunt alte persoane ce abordeazã filosofia
din perspectiva logicii. Aceºtia au o anumitã independenþã
sau o oarecare putere. Dacã li se explicã faptul cã nu stã totul
în mâinile Atotputernicului Creator, ci lucrurile depind de ei,
atunci se schimbã totul.

Chiar dacã existã filosofii diferite, esenþa lor este de a
domoli ºi disciplina mintea ºi de a încãlzi inima. Din pãcate,
în prezent, sunt prea multe conflicte, dezbinãri ºi vãrsare de
sânge în numele religiei.

Pe când trãiam în Tibet, nu aveam niciun fel de contact cu
alte tradiþii religioase. Pe vremea aceea, gândirea mea era
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diferitã. În prezent, ca urmare a ocaziilor pe care le-am avut
de a întâlni oameni cu diferite tradiþii religioase, sunt total
convins cã toþi avem acelaºi potenþial de a deveni fiinþe umane
bune. Mi s-au deschis ochii dupã ce am vorbit cu persoane
importante, cum ar fi regretatul Thomas Merchant, Maica
Tereza ºi mulþi alþii. Am fãcut schimb de experienþe spirituale
profunde ºi mi-am dat seama cã este important sã ne aliem ºi
sã colaborãm îndeaproape.

În calitate de laureat al Premiului Nobel, a cãrui con-
tribuþie la anticlericalism este în special lãudatã, care este
mesajul dumneavoastrã referitor la pluralismul religios?

În India existã multe tradiþii diferite de gândire ºi filosofie,
incluzând tradiþiile altor culturi. India este ca un supermarket
cu multe tradiþii religioase ºi cred cã acesta este unul din
lucrurile frumoase legate de aceastã þarã. Datoritã acestei
realitãþi, ahimsa religioasã a devenit o parte din tradiþia indianã.
Prin aceasta, India dã un exemplu lumii întregi. Oamenii pot
locui împreunã ca fraþi ºi surori în ciuda diferitelor credinþe
religioase. Astfel, lumea devine mai micã ºi foarte interdepen-
dentã. În trecut, naþiunile ºi continentele erau mai mult sau
mai puþin izolate. Conceptul referitor la un singur adevãr, o
singurã religie era foarte important pe atunci. Dar în prezent,
situaþia este diferitã. Pluralismul credinþelor religioase este
necesar ºi relevant în lumea actualã.

În calitate de budist, este extrem de important pentru mine
sã cred cã budismul este adevãrata religie sau unicul adevãr.
Este la fel de important pentru un creºtin sã creadã cã creº-
tinismul este religia adevãratã pentru el ºi pentru ceilalþi. Dar
cum putem soluþiona contradicþia referitoare la faptul cã
existã o legãturã între diferitele adevãruri ºi tradiþii?

În realitate, nu existã nicio contradicþie. Cu toate acestea,
în raport cu societatea ºi masele, existenþa mai multor adevã-
ruri ºi tradiþii este relevantã. Sunt budist ºi cred cã budismul
este cel mai bun, ceea ce nu înseamnã cã religia oricãruia
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dintre fraþii mei, fie cã este hindus, creºtin, musulman sau
evreu, are o validitate mai micã. Urmãm religia care ni se
potriveºte.

În prezent avem ocazia de a intra în contact direct cu dife-
rite tradiþii, ceea ce ne ajutã sã dezvoltãm ideea de pluralism ºi
sã apreciem valorile ºi sanctitatea altor obiceiuri. Am învãþat
multe lucruri valoroase din alte tradiþii. În mod similar, unii
dintre prietenii mei sunt de asemenea nerãbdãtori sã înveþe
din tradiþia budistã. Aceasta este calea normalã de a ne îmbo-
gãþi propria tradiþie ºi de a simþi respect ºi admiraþie reci-
procã. Cred cã este o bazã solidã pentru atingerea armoniei
religioase.

Care este opinia budistã referitor la convertirea unei per-
soane la o altã credinþã? În prezent, în special în Occident,
existã multe persoane de diferite credinþe ce s-au arãtat intere-
sate de budism. Ce sfat le-aþi da?

Convertirea este greºitã atunci când nu oferã alternative ºi
se face forþat. Convertirea voluntarã apare atunci când o per-
soanã face o alegere conform înclinaþiei sale spirituale, ceea
ce mi se pare acceptabil. Uneori, în urma schimbãrii religiei
rezultã dezastru ºi confuzie; de aceea, poate cã este mai sigur
ºi mai normal ca oamenii sã se implice în propriile tradiþii
culturale.

Sfatul meu pentru cei ce doresc sã se converteascã: în pri-
mul rând, dacã cineva vrea sã urmeze o credinþã, ar fi mai bine
sã-ºi urmeze propriile valori tradiþionale sau propria religie.
Unii occidentali ce îºi schimbã religia brusc, fãrã o analizã
corectã ºi atentã, ajung într-o stare de confuzie. În cazul în
care ajungeþi la concluzia cã abordarea sau calea budistã este
mai eficientã ºi logicã, gândiþi-vã bine. Meritã sã reflectaþi ºi
sã analizaþi. În final, dacã credeþi totuºi cã se potriveºte mai
bine cu înclinaþia voastrã spiritualã, atunci e în regulã. O per-
soanã are dreptul de a adopta o nouã religie.
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ªi pentru a devia un pic de la subiect, atunci când o persoanã
îºi schimbã religia în care a fost nãscutã, existã tendinþa de a
critica religia iniþialã pentru a-ºi justifica decizia, ceea ce este
extrem de greºit. Acest lucru trebuie evitat. Budismul ar
putea fi mai potrivit pentru mulþi, dar asta nu înseamnã cã
celelalte milioane de oameni nu au valori. Acele milioane de
oameni beneficiazã de pe urma religiilor lor.

Unii practicanþi ai budismului au aºteptãri mult prea mari,
poate datoritã faptului cã unii maeºtri le spun cã pot ajunge la
starea de iluminare* în trei ani. Un asemenea tip de învãþãturã
este doar simplã propagandã — nu puteþi obþine realizarea
spiritualã cea mai înaltã într-o perioadã atât de scurtã, cu
excepþia cazurilor extraordinare. Este greºit sã aveþi prea
multe aºteptãri la început. Eu însumi mã gândesc la eonii
nelimitaþi ce mi-au dat putere interioarã. O perioadã de o sutã
de ani de viaþã nu înseamnã nimic.

Unii adepþi adoptã o singurã practicã fãrã a înþelege întreg
sistemul budist. Transformarea minþii noastre nu poate fi
realizatã doar printr-un singur efort sau o singurã practicã.
Mintea noastrã este foarte slabã ºi în acelaºi timp foarte puter-
nicã ºi, mai ales, foarte sofisticatã. Atunci când vã concentraþi
mai mult pe învãþat, s-ar putea sã ajungeþi sã vã mândriþi.
Dacã vã veþi concentra mai puþin pe mândrie, uneori vã veþi
pierde încrederea în sine. Dacã veþi avea prea multã încredere
în sine, atunci urmeazã ºi mândria. Mintea este foarte sofis-
ticatã, deci ºi antidotul este sofisticat. Gândiþi-vã la nesta-
tornicie, la eoni, la natura lui Buddha, la realitatea crudã a
vacuitãþii ºi la potenþialul mental. Gândiþi-vã din mai multe
puncte de vedere ºi adoptaþi diferite metode pentru situaþii
diferite. Aceasta este calea de a ne modela sau schimba mintea.
Dureazã. Din acest motiv este extrem de important sã cunoaº-
teþi structura de bazã a practicii budiste. Acesta este sfatul sau
sugestia mea.
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Cum poate cineva sã discearnã care este cea mai bunã
practicã? De exemplu, practicile budiste depind în mare parte
de logicã, gândire ºi minte. Cu toate acestea, atunci când o
persoanã se confruntã cu experienþe „extraordinare“ s-ar
putea sã ajungã la o contradicþie între categorii pe care sã le
respingã pe motiv cã sunt „ilogice“.

Cred cã pentru început ar trebui sã vã gândiþi la diferitele
motive sau diferitele metode pe care le consideraþi a fi cele
mai eficiente. Aceasta este singura cale de a judeca. Apoi,
într-o etapã superioarã, cred cã prin intermediul viselor sau
uneori prin diferite tipuri de experienþe neobiºnuite, puteþi
cerceta diferite cãi.

Pentru a da o explicaþie din tantra: putem deduce anumite
experienþe din nivelele brute ale minþii noastre ºi altele, din
nivelele subtile. În timpul somnului, în starea de visare,
conºtiinþa noastrã ajunge la un nivel mai subtil decât în starea
de veghe, ceea ce ne dã ocazia de a arunca o privire asupra
anumitor experienþe, lucru ce nu ar fi posibil în timpul stãrii
de veghe când mintea este activã la nivelele brute. Din aceastã
cauzã, o persoanã se poate implica cu adevãrat în anumite
cercetãri în timpul stãrii de somn. Astfel, acea persoanã poate
spune de asemenea cã anumite lucruri existã, lucruri pe care
cineva le poate înþelege doar prin intermediul experienþelor
neobiºnuite sau al experienþelor în somn.

Dupã cum am spus mai devreme, toate religiile importante
au un singur scop — de a crea oameni buni. Din acest punct de
vedere, toate religiile sunt la fel. În afarã de asta, existã dife-
renþe între variatele tradiþii spirituale. Un grup, de exemplu,
creºtinii, cred cã oamenii ajung în final în Rai. Totuºi, budis-
mul, jainismul ºi unele vechi tradiþii indiene acceptã nirvana,
moksa. În cadrul budismului, existã diferite definiþii ºi inter-
pretãri ale conceptului de moksa.

Ideea principalã este cã sunt diferenþe între sistemele ce
acceptã existenþa nirvanei ºi a moksa. Chiar ºi între budiºti
existã diferenþe în explicaþiile referitoare la nirvana. Budiºtii
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explicã nirvana ca dispariþia totalã a tuturor iluziilor, o minte
fãrã iluzii. Cu toate acestea, dacã am fi întrebaþi dacã existã
sau nu alte sisteme în care o asemenea stare poate fi obþinutã,
rãspunsul ar trebui sã fie nu. În mod similar, dacã budiºtii ar
fi întrebaþi dacã existã o practicã budistã prin care putem
ajunge în Rai — aºa cum ajung creºtinii — rãspunsul ar fi din
nou nu.

Trebuie aplicat un sistem complet de metode pentru a
obþine starea de nirvana în modul explicat de budism. Sunt
multe persoane care nu sunt interesate sã practice aceastã
cale. Existã multe persoane mai interesate de credinþã decât
de raþiune.

Ar fi corect sã spunem cã pentru persoanele mai interesate
de gândirea logicã ºi cercetare, budismul este calea desãvâr-
ºitã, idealã?

Sunt de acord. Totuºi, întrebarea ta implicã faptul cã învã-
þãtura budistã aratã calea într-un mod exclusiv logic, dar dacã
vom analiza, s-ar putea sã nu fie evident chiar de la început.

Existã nivele diferite ale experienþei ºi percepþiei directe
asupra adevãrului total ºi relativ, nivele ce pot fi atinse prin
practici de meditaþie intensã ºi yoga. În timpul etapelor ini-
þiale, putem înþelege astfel de experienþe doar prin logicã ºi
raþionament. Nu le putem trãi direct. De exemplu, sunt foarte
puþini oameni ce au aceastã înþelegere profundã, nuanþatã ºi
directã a diferitelor nivele de adevãr.

Existã trei tipuri de fenomene, unele sunt evidente, unele
sunt parþial ascunse, iar altele sunt total ascunse. De exemplu,
dacã întrebãm cum s-a nãscut aceastã carte, explicaþia nor-
malã este cã a fost produsã de cauze ºi condiþii. Dacã ne între-
bãm de ce s-a nãscut datoritã acestor cauze ºi care este modul
în care sunt incluse toate aceste condiþii ºi cauze, în cele din
urmã, ca sã divagãm ºi mai mult, vom ajunge la momentul în
care va trebui sã spunem cã a fost posibilã datoritã karmei
persoanei ce are legãturã cu aceastã carte. Dacã vom cerceta ºi
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mai mult cu scopul de a explica existenþa cãrþii, s-ar putea sã
fim nevoiþi sã ne întoarcem în trecut pânã la teoria Big
Bang-ului — începutul universului.

Continuitatea materiei, chiar a materiei simple, ne întoarce
la etapa anterioarã, apoi la o etapã anterioarã etapei respec-
tive, pânã la începutul întregului cosmos. Apare urmãtoarea
întrebare: care este motivul creãrii tuturor acestor lucruri?
Rãspunsul este fie Dumnezeu, fie o altã forþã diferitã. Dacã
rãspunsul este Dumnezeu Creatorul, s-ar putea sã rezolvãm o
problemã dar vom crea altele, ºi mai multe întrebãri. Nu existã
niciun început; universul este nesfârºit datoritã fiinþelor
simþitoare, datoritã continuitãþii conºtiinþei. Aceasta este
explicaþia budistã. S-ar putea sã nu rãspundã tuturor întrebã-
rilor, dar rãspunde la unele. Aceastã teorie oferã unele rãs-
punsuri satisfãcãtoare ce pot fi stabilite prin raþionament.

De exemplu, anumite lucruri nu pot fi dovedite ºi, astfel,
trebuie sã ne bazãm pe declaraþiile unei a treia persoane. ªtim
cã avem o anumitã vârstã, dar nu ºtim acest lucru din propria
experienþã ºi nici nu putem dovedi prin raþionament. Trebuie
sã credem ceea ce ne spun mamele noastre. Avem încredere în
mamele noastre deoarece nu existã niciun motiv pentru care
ne-ar minþi. Atunci când ajungem sã întâlnim o persoanã în
care avem încredere totalã, putem accepta declaraþiile sale.
Ceea ce înseamnã raþionament sau credinþã este înþelegerea
consecinþelor anumitor acþiuni, înþelegere acumulatã într-o
perioadã determinatã de timp.

Dacã avem de gând sã avem încredere în percepþiile directe
ale unui Buddha, trebuie sã fim convinºi cã Buddha este lipsit
de ignoranþã ºi obscurantism. Ajungem la concluzia cã nu are
niciun motiv sã ne mintã, iar declaraþiile sale nu sunt incon-
secvente ºi contradictorii. Atunci când sunt îndeplinite aceste
condiþii, avem încredere în el ºi îi suntem credincioºi.
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