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- Abstract- 

 

Mahāyāna Buddhism, hostile to any kind of conceptual construction 
(vikalpa), which is blamed for operating artificial delimitations within a 
homogenous and amorphous reality, presents its own doctrine not as a “truth” 
but rather as psychological “skill-in-means” (upāya), which aims at liberating 
humans from the illusory reality cast by their own mental discriminations. 
Thus, doctrine is denied all cognitive value, both in respect to a metaphysical 
level of reality and in respect to the mere empirical level. Its validity pertains to 
the psychological efficiency that it could display in the process of “counter-
acting/opposing” the errors that ensnare humans. Therefore, the issue of 
religious truth is transferred from the cognitive sphere to the psychological and 
existential sphere, its value being of a rather therapeutic type. 

The doctrine is considered as an antidote (pratipaka) which has the 
sole role of denying the reality of the various mental constructions which create 
the sphere where the self inflicted human drama takes place. Thus, the doctrine 
is deprived not only of cognitive value but also of objectivity, its efficiency 
depending on the existence of some particular errors, of a particular type of 
bondage. The actual content of a religious teaching does not reflect an 
„objective truth” but rather a particular kind of error, which is denounced and 
rejected by the doctrine. Buddhist texts even utterly state that it is not possible 
to identify an own-meaning of the term „void” (ūnya), the main soteriological 
concept of Buddhism, which gets a sense only in association with another term, 
whom it could determine. Thus, religious teachings have more to do with 
subjective errors than with an objective truth.  

Therefore, Buddhism does not hesitate to claim the voidness of its own 
path („the voidness of voidness” - ūnyatāūnyatā), which is considered only as 
a temporary useful tool, which must be itself discarded during the process of 
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liberation. The old school of Buddhism, Hīnayāna, is blamed for having 
developed an extremely elaborated psychological analysis which turned to be 
itself an obstacle on the path to liberation; this way, their religion itself opposed 
the accomplishment of the religious goal.  

Mahāyāna Buddhism considers its own doctrine in a relativist, 

instrumental manner, rather existential and therapeutic than cognitive and 

metaphysical. 

 

Keywords: Buddhism; Mahāyāna; doctrine; void; pluralism; relativism; 

non-cognitive religion. 

 

 

 

Introducere 

 

În general, budhismul Mahāyāna acceptă existența a trei niveluri de realitate. 

Întâi de toate, este afirmată existența unei realități absolute, substanțiale (tathatā, 

dharmatā, dharmadhātu). Aceasta este însoțită de un flux cauzal 

(prattyasamutpāda) amorf, non-diferențiat, ce constă dintr-un șuvoi de entități 

momentane (dharma) lipsite de orice identitate determinată. Cel de-al treilea nivel al 

existenței este cel al construcțiilor conceptuale (parikalpa, vikalpa) proiectate de 

conștiința umană. Mahāyāna îi neagă acestui nivel orice relevanță cognitivă, 

considerându-l drept o sferă a purei subiectivități.  

Construcția conceptual nu face referire nici la realitatea ultimă și nici la fluxul 

condițional, ci reprezintă un domeniu al purei subiectivități. În consecință, 

construcțiile conceptual sunt considerate drept iluzii, drept fantasme, ele neavând 

nicio referențialitate în exteriorul lor. Sfera conceptuală, care include și doctrinele 

religioase, alături de majoritatea celorlalte experiențe umane, reprezintă un simplu 

„joc” (în sens wittgensteinian) în care conștiința se complace sub determinația 

compulsiunilor karmice. Construcțiilor conceptuale nu le corespunde nimic în plan 

obiectiv; întreaga experiență umană structurată conceptual nu reprezintă altceva 

decât construcție subiectivă, de tipul fanteziei.  

„Naturile proprii (svabhāva) ale tuturor entităţilor (bhāva) sunt doar vorbire 

(vacana) a oamenilor (n).”
1
 

„Caracteristicile (lakaa) entităţilor (bhāva) reprezintă însăşi natura (svabhāva) 

[lor].” 
2
 

                                                           
1
 „sarvabhāvasvabhāvā ca vacanamapi nām /” 

Lakāvatāra-sūtra, cap.II, vers 144, Bunyiu Nanjio, Lakvatra-stra, Otani University, 

Kyoto, 1956, p. 88. 
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„Aceşti factori (dharma) sunt lipsiţi de esenţă (asāraka), sunt născuţi 

(samutthita) prin gândire (manyanā).”
3
 

„Statutul de a fi doar nume (nāman) al tuturor….”
4
 

Construcția conceptuală nu doar că este în totalitate lipsită de orice valoare 

cognitivă, dar, mai mult decât atât, ea proiectează registrul iluzoriu la nivelul căruia 

se constituie înlănțuirea. Ființele umane cad în capcana propriilor lor constructe, 

drama umană fiind produsă de aceste construcții conceptuale elaborate în mod 

subiectiv. 

 „Toate acţiunile (carya) ţin de construcţia mentală (parikalpya).”
5
 

O metaforă budhistă consacrată este cea a unui pictor înspăimântat la vederea 

dragonului pe care, altminteri, el însuși l-a pictat. 

„Aşa cum un pictor pictează nişte demoni şi apoi se înspăimântă la vederea 

propriei sale creaţii, tot astfel, oamenii simpli creează reprezentări ale formelor, 

sunetelor, mirosurilor, gusturilor şi ale tactibilelor, iar apoi rătăcesc în această lume, 

chinuiţi de tot felul de suferinţe, fără a-şi da seama de ce se întâmplă.”
6
 

 

1.Eficiența soteriologică și irelevanța cognitivă a doctrinei religioase (dharma) 

 

 Propovăduirea doctrinei (dharma) doar din raţiuni soteriologice, nu şi 

de ordin cognitiv 

 Deși construcției conceptuale îi este imputată responsabilitatea pentru 

producerea întregii drame umane, eliberarea se produce printr-un proces inițiat tot de 

anumite conținuturi discursive, mai precis de doctrina budhistă. Eliberarea din 

înlănţuire se produce însă tot printr-un demers în care construcţia conceptuală joacă 

un rol foarte important. Demersul de eliberare constă, întâi de toate, din cunoaşterea 

şi asimilarea doctrinei (dharma) Mahāyānei, doctrină care ea însăşi are o înfăţişare 

conceptuală. 

                                                                                                                                                      
2
 „svabhāva eva hi bhāvānā lakaam /”  

Sthiramati, Madhyāntavibhāgabhāyaīkā, „Introduction (I.1)”, R.C. Pandeya, Madhynta-

vibhga-stra. Containing the Krik-s by Maitreya, Bhya by Vasubandhu and Tk by 

Sthiramati, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999, p. 7. 
3
 „asārakā ime dharmā manyanāyā samutthitā /” 

Lakāvatāra-sūtra, Sagāthakam, verse 10, Nanjio, op.cit., p. 265. 
4
 „sarvasya nāmamātratva……” 

Asaga, Madhyāntavibhāga, V.18, S. Anacker, Seven Works of Vasubandhu. The Buddhist 

Psychological Doctor, Motilal Banarsidas, Delhi, 1998, p. 457. 
5
 „....caryā sarvā parikalpyā /”  

 Kamalaśīla, Bhāvanākrama III, Nandal Gyaltsen, Bhvankrama, Institute of Higher 

Tibetan Studies, Sarnath, 1985, p. 269. 
6
 Kāśyapaparivarta-sūtra, 68-69, Garma A. Chang, A Treasury of Mahyna Stras, Motilal 

Banarsidass, Delhi, 1998, p. 396. 
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„Şi Buddha a mai spus: 

 «Adevărul ultim (paramārtha) nu poate fi indicat fără a fi stabilit (āśritya) 

în practica (caryā) [adevărului] convenţional (savti).»”
7
 

Mahāyāna reușește să găsească o ieșire din acest paradox transferând 

problema adevărului religios din sfera metafizic-cognitivă în cea psihologică. 

Mahāyāna insistă asupra faptului că doctrina pe care înşişi autorii săi o 

propovăduiesc nu are o valoare de natură cognitivă, ci doar una de natură 

soteriologică. Propovăduirea doctrinei îşi găseşte motivaţia nu atât într-o nevoie 

obiectivă de a releva un „adevăr ultim”, ci în necesitatea subiectivă de a pune capăt 

înlănţuirii ce afectează un anumit individ. Actul predicării doctrinei budhiste 

(dharma) nu reprezintă atât o expunere a adevărului – iar aceasta deoarece un adevăr 

comunicabil nici nu există – ci, mai degrabă, constituie un demers de înlăturare a 

erorilor la care aderă fiinţele înlănţuite. 

Întrucât ține de registrul iluzoriu al construcției conceptuale, doctrina este 

lipsită de valoare cognitivă. Problema „adevărului” religios ține mai degrabă de 

eficiența sa psihologică decât de un eventual aport cognitiv. Doctrina nu urmărește 

să comunice ceva cu privire la realitate ci, mai degrabă, să schimbe atitudinea pe 

care indivizii umani o au cu privire la propriile lor construcții mentale.  

Deşi doctrina budhistă nu comunică niciun fel de adevăr, ea este totuşi 

benefică prin aceea că anihilează credinţa eronată în realitatea iluzorie pe care o 

instituie construcţia conceptuală şi, prin aceasta, face posibilă eliberarea.  

Caracterul benefic al doctrinei nu constă atât dintr-o eventuală încărcătură 

cognitivă a sa, ci strict din funcţia sa instrumentală. Mahāyāna transferă problema 

adevărului religios din sfera cognitivului în sfera existenţială; doctrina nu vizează 

atât relevarea unor adevăruri, ci, mai degrabă, anihilarea anumitor erori ce tulbură şi 

înlănţuie fiinţa umană. Doctrina religioasă nu este atât o doctrină despre absolut, cât, 

mai degrabă, un instrument prin care se accede la absolut; acest instrument se 

prezintă sub forma unui sistem teoretic al cărui conţinut depinde de natura fiinţei 

umane, de tipul de înlănţuire al acesteia. 

Eficacitatea doctrinei ţine mai mult de domeniul psihologic decât de cel 

cognitiv; nu este avută în vedere producerea unei noi reprezentări asupra 

manifestării ci, mai degrabă, schimbarea atitudinii faţă de manifestare. Doctrina 

urmăreşte doar anihilarea atitudinii reificatoare pe care o induce discriminarea 

conceptuală şi pe baza căreia se constituie înlănţuirea. Ceea ce face în primul rând 

doctrina budhistă este să se opună reificării sistemului conceptual uman, arătând ce 

                                                           
7
 „apicokta buddhena / 

savticaryā nāśritya paramārtho na deśyate /” 

Maitreyanātha, Bhavasakrāntiīkā, Aiyaswami N. Śāstri, „Bhavasamkranti-sutra”, Adyar 

Library Bulletin, Adyar, 1938, p. 34. 
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este acesta în realitate, adică construcție iluzorie, fantezistă, în care ființele ajung să 

„se prindă”. Înlănțuirea se produce tocmai în registrul acestei sfere iluzorii create 

prin reificarea conceptelor; drept urmare, a face să înceteze atitudinea reificatoare 

înseamnă a pune capăt înlănțuirii înseși. 

 

Doctrina ca simplu „contracarant” (pratipaka) lipsit de valoare 

cognitivă 

Literatura Mahāyānei îi atribuie doctrinei budhiste nu un statut de „adevăr”, 

ci doar unul de „contracarant” (pratipaka) al anumitor erori. Eroarea fundamentală 

pe care o contracarează doctrina este interpretarea substanţială a registrului 

conceptual, multiplicitatea şi substanţialitatea iluzorie creată prin concept. Întâi de 

toate, doctrina budhistă se opune pluralității substanțiale proiectate în mod iluzoriu 

prin discriminarea conceptuală. 

„Deoarece nu intenţionează (prāpti) [nimic]
8
 şi deoarece este favorabilă 

(ānukūlya), [doctrina] nu este considerată nici adevărată (satya) şi nici inutilă 

(mā). Învăţătura (deśanā) există ca un contracarant (pratipaka) al stabilirii 

(niveśa) [unei realităţi] ce se conformează cuvintelor (yathāruta).”
9
 

Doctrina, deşi se prezintă sub formă conceptuală, este propovăduită în 

Mahāyāna nu datorită unei eventuale valori cognitive a sa, caz în care teoria despre 

caracterul non-referenţial al conceptului ar fi fost compromisă, ci datorită funcţiei 

sale „terapeutice”
10

. Doctrina Mahāyānei tinde întotdeauna către stabilirea vacuităţii 

obiectelor ce sunt avute în vedere; prin aceasta, caracterul său critic, deconstructiv, 

iese cu uşurinţă în evidenţă. Mahāyāna, prin predicarea sa, nu încearcă să instituie 

un adevăr ci mai degrabă încearcă să elimine nişte erori.
11

 

Funcţia doctrinei este astfel nu una descriptivă, ci exclusiv una 

deconstructivă, critică; deşi ea însăşi constituie construcţie conceptuală (vikalpa), 

doctrina are drept funcţie specifică tocmai anihilarea construcţiei conceptuale, 

obţinerea stării de vid conceptual şi, o dată ce această stare a fost realizată, apariţia 

                                                           
8
 „Prāpti”- literal, „obţine”, „ajunge la”. 

9
 „aprāpter ānukūlyāc ca na satyā na mā matā/ 

yathārutaniveśasya pratipakea deśanā //” 

Asaga, Triatiky Prajñpramit Kriksaptati, 33, G. Tucci, Minor Buddhist Texts, 

Serie Orientale Roma, 9, 1986, p. 70. 
10

 Dale Wright, Language And Truth In Hua-Yen Buddhism, „Journal Of Chinese 

Philosophy”, 13, 1986, p. 38 compară doctrina budhistă expusă de autorii indieni cu Koan-ul 

adepţilor Zen. Doctrina budhistă nu este cu nimic mai „cognitivă”, mai „referenţială” decât 

Koan-ul; ambele sunt doar simple instrumente, doar procedee soteriologice. 
11

 Pentru funcţia de contracarant a anumitor construcţii conceptuale, vezi Marion L. Matics, 

Entering the Path of Enlightenment. The Bodhicaryvatra of the Buddhist Poet antideva, 

The Macmillan Company, London, 1970, pp. 108-109! 
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cunoaşterii non-conceptuale a absolutului (nirvikalpakajñāna). Funcţia 

deconstructivă, contracarantă (pratipaka), a doctrinei implică chiar şi propria sa 

anihilare deoarece doctrina însăşi este anihilată prin procesul de vidare a conştiinţei 

de tot ceea ce înseamnă construcţie conceptuală. 

„Deşi este de natura (svabhāva) numelui (nāman) şi a discriminării 

(vikalpa), totuşi, deoarece natura sa este aceea a reflecţiei corecte 

(yoniśomanasikāra), [doctrina] este aceea care dă naştere (udaya) cunoaşterii non-

conceptuale (nirvikalpakajñāna).”
12

 

„Doctrina (śāstra) constituie [acele] ideaţii (vijñapti) care se manifestă 

(prabhāsā) sub forma numelor (nāman), a propoziţiilor (pada) şi a unor semne 

compuse (vyañjanakāya). Sau, altfel, doctrina constituie [acele] ideaţii care se 

manifestă sub forma unor anumite cuvinte (śabdaviśea) şi care fac să se obţină 

(prāpaka) cunoaşterea supra-mundană (lokottarajñāna).”
13

  

 

Propovăduirea doctrinei ca manifestare a compasiunii 

Propovăduirea doctrinei reprezintă nimic mai mult decât o modalitate prin 

care un Bodhisattva îşi exercită compasiunea faţă de fiinţele înlănţuite datorită 

diverselor concepţii eronate la care aderă. Predicarea doctrinei nu este realizată în 

numele adevărului, ci, mai degrabă, în numele binelui, în numele eliberării de 

suferință; nu dezvăluirea adevărului îl motivează pe un Bodhisattva să predice, ci 

compasiunea față de suferința umană. Actul predicării doctrinei reprezintă doar un 

aspect al activităţii salvatoare a unui Bodhisattva, care îşi dobândeşte justificarea nu 

în numele unui eventual „adevăr” care trebuie exprimat, ci în erorile care ţin fiinţele 

înlănţuite şi pe care, din compasiune, un Bodhisattva încearcă să le elimine prin 

predicarea sa, care izvorăște mai degrabă din milă decât dintr-o eventuală dedicație 

față de un „adevăr”. 

Ba chiar, o marcă specifică a textelor Mahyna este exprimarea, sub forma 

unei invocaţii care în general se găseşte la sfârşitul textului, a ideii transferului de 

merit.
14

 Un Bodhisattva îşi exprimă intenţia de a dedica întregul merit (puya) ce 

rezultă din elaborarea textului eliberării fiinţelor; actul scrierii textului nu îşi găseşte 

raţiunea în nimic altceva decât în atitudinea de compasiune a acelui Bodhisattva şi 

                                                           
12

 „yadi nāmāsau vikalpasvabhāvātathāpi yoniśo manasikārasvabhāvatvāt tato bhūta 

nirvikalpajñānodaya” 

Kamalaśīla, Bhāvanākrama, III  ̧Gyaltsen Namdol, op.cit., pp. 266-267. 
13

„nāmapadavyañjanakāyaprabhāsā vijñaptaya śāstram / atha vā 

lokottarajñānaprāpakaśabdaviśeaprabhāsā vijñaptaya śāstram /” 

Sthiramati, Madhyāntavibhāgabhāyaīkā, „Introducere”, Pandeya, op.cit., p. 4. 
14

 Pentru ideea transferului de merit, vezi Matics, op.cit., pp. 96-101 şi articolul lui John S. 

Strong în Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, ed. a II-a, vol. 9,  Macmillan Publishers, 

2005, pp. 5874-5875! 
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nu în vreo intenţie individuală sau într-o eventuală necesitate obiectivă de a reda un 

aşa-zis „adevăr”. 

 „Fie ca, prin beneficitatea (śubha) datorată faptului că am compus 

Bodhicaryāvatāra, toate fiinţele (jana) să fie împodobite (vibhūaa) cu practica 

iluminării (bodhicaryā)! 

Fie ca, prin meritul (puya) meu, [fiinţele], atâtea câte sunt în toate colţurile 

(diś) [lumii], suferind (ātura) datorită chinurilor (vyatha) [provocate] de corp (kāya) 

sau de minte (citta), să obţină oceane de bucurie (sukha) şi de desfătare 

(prāmodya)!”
15

 

 

2. Caracterul iluzoriu al doctrinei religioase 

 

Similaritatea ontologică dintre doctrină (dharma) şi iluziile pe care le 

contracarează 

 Dat fiind statutul său de contracarant al unor erori particulare, doctrina 

împărtăşeşte condiţia ontologică a erorilor pe care le contracarează, adică ţine de 

registrul conceptual iluzoriu. Conţinutul doctrinei se defineşte doar în raport cu 

iluziile pe care le contracarează şi astfel, în privinţa conţinutului, ea depinde, este 

relativă la o formă particulară de iluzie. Doctrina budhistă este exclusiv despre iluzii, 

despre înlănțuirea indusă de acestea și nu despre absolut; prin aceasta, ea 

împărtăşeşte statutul ontologic al iluziei.
16

 

Eliberarea din drama auto-indusă este un proces ce are loc la același nivel 

ontologic cu drama, adică la nivelul iluzoriu al construcției conceptuale. Doctrina 

budhistă nu are nimic de-a face cu absolutul ci reprezintă o formă „auto-

anihilatoare” pe care o ia „jocul” experienței conceptuale. 

Sub oricare dintre formele sale, doctrina budhistă converge către afirmarea 

vacuităţii obiectelor avute în vedere. În timp ce cunoaşterea umană obişnuită se 

raportează în mod afirmativ la registrul multiplicităţii obiectelor instituite prin 

concepţia conceptuală, doctrina budhistă se raportează la acesta într-un mod negativ, 

într-un mod critic, afirmându-le acestora vacuitatea (śūnyatā). Însă afirmarea 

vacuităţii obiectelor este în egală măsură vidă ca şi obiectele însele, ţine de acelaşi 

                                                           
15

 „bodhicaryāvatāra me yadvicintayata śubham / 

tena sarve janā santu bodhicaryāvibhūaā // 

sarvāsu diku yāvanta kāyacittavyathāturā / 

te prāpnuvantu matpuyai sukhaprāmodyasāgarān //” 

Śāntideva, Bodhicaryāvatāra, X.1-2, Matics, op.cit., p. 227. 
16

Caracterul iluzoriu al doctrinei religioase care, în ciuda eficacităţii sale soteriologice, ţine 

totuşi de registrul convenţional (savtisatya) detaliat în Nalinaksha Dutt, Aspects of 

Mahayana Buddhism and Its Relation to Hinayana, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 

1973, p. 220. 
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registru ca şi acestea. Mahāyāna creează termenul de „vacuitate a vacuităţii” 

(śūnyatāśūnyatā), termen prin care se transmite ideea că demersul de contracarare a 

iluziilor, de propovăduire a doctrinei budhiste, de afirmare a vacuităţii universale, 

este el însuşi vid. 

Doctrina budhistă reprezintă doar o formă particulară de manifestare 

iluzorie, ce dobândeşte o importanţă specială doar prin faptul că are capacitatea de a 

contracara, de a anihila celelalte manifestări iluzorii la care aderă conştiinţa unui 

individ.
17

 Ea reprezintă o iluzie, dar o iluzie care poate anihila celelalte iluzii şi care 

astfel poate conduce la puritate, însă fără a reprezenta ea însăşi acea puritate. 

Doctrina budhistă reprezintă acea iluzie care se opune şi astfel elimină tot restul 

iluziilor ce afectează conştiinţa unui individ. 

„Un rege iluzoriu (māyā) poate fi învins (parājita) de un alt rege iluzoriu.”
18

 

„Despre acei factori (dharma) care au caracteristici de contracarant 

(prātipakika) se stabileşte că sunt ca un rege iluzoriu (māyā), deoarece au 

suveraneitate (ādhipatya) asupra [producerii] purificării (vyavadāna), asupra 

abandonării (prahāa) perturbaţiilor (sakleśa).”
19

 

„Vacuitatea (śūnyatā) se referă şi la cele benefice (kuśala) şi astfel acţiunea 

lor de a conduce la starea nealterată (akatā) reprezintă doar construcţie mentală 

(kalpita).......”
20

 

„Cele patru nobile adevăruri (āryasatya), adică adevărul despre suferinţă 

(dukhasatya), adevărul despre apariţia suferinţei (dukhasamudayasatya), adevărul 

despre încetarea [suferinţei] (nirodhasatya) şi adevărul despre cale (mārgasatya) 

reprezintă doar învăţături (deśita) convenţionale (savti).”
21

 

 

                                                           
17

 Vimalakrtinirdea-sūtra prezintă discursul, conceptul, ca pe o „creaţie magică”, ca pe 

ceva artificial, ca pe ceva a cărui utilizare depinde strict de intenţiile subiectului, şi de nimic 

din exteriorul său. Vezi Edward T. Ch'ien, The Conception of Language And The Use of 

Paradox In Buddhism And Taoism, „Journal of Chinese Philosophy”, nr. 11, 1984, pp.384-

386! 
18

„māyārājeva cānyena māyārājñā parājita /” 

 Asaga, Mahāyānasūtrālakāra, XI.29, Surekha Vijay Limaye, Mahayanasutralankara by 

Asaga, Sri Satguru Publications, Delhi, 2000, p. 181. 
19

 „ye prātipakikā dharmāste māyārājasthānīyā sakleśaprahāe vyavadānādhipatyāt /” 

Vasubandhu, Mahāyānasūtrālakārabhāya, ad. XI.29, Ibidem. 
20

 „kuśalānā ca śūnyatve tadgatā akatā tathā / 

kalpitaiveti........” 

Dignāga, Prajñāpāramitāpiārtha, 18, Bhikku Pasadika, The Wisdom Gone Beyond. An 

Anthology of Buddhist Texts, Bangkok, 1966, p. 93. 
21

„dukhasatyam dukhasamudayasatya nirodhasatya mārgasatyamityādyāryasatyāni 

catvāri savau deśitāni /” 

 Maitreyanātha, Bhavasakrāntiīkā, Śāstri, op.cit., p. 29. 
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Caracterul provizoriu al doctrinei şi evitarea tentaţiei de a absolutiza 

calea 

Considerându-și propria doctrină ca fiind mai apropiată de iluzie decât de 

realitate, Mahāyāna distinge într-o manieră tranșantă între cale, între instrumental 

soteriologic, și realizarea obținută prin acesta, condiția ultimă. Doctrinei îi este 

atribuit un simplu statut instrumental și nu unul absolut. Mahāyāna insistă destul de 

mult asupra caracterului iluzoriu al propriei doctrine, asupra faptului că, deşi aceasta 

conduce către realizarea absolută, totuşi ea nu reprezintă ceva care să ţină de 

condiția ultimă.
22

  

Există o anumită tentaţie către a absolutiza calea, tentaţie căreia îi cedează 

multe religii. Instrumentului prin care se ajunge la absolut – fie că acesta se prezintă 

sub forma unor texte, a unei doctrine, a unui profet, a unor practice morale, ascetice 

sau sacramentale – i se acordă o demnitate egală cu cea a absolutului şi astfel se 

susţine o valabilitate absolută a sa, chiar şi după ce şi-a îndeplinit pe de-a-ntregul 

scopul. Un exemplu frecvent întâlnit este cel al canonizării; canonizarea nu face 

altceva decât să absolutizeze un corpus de texte, o doctrină, ignorând faptul că 

acestea pot reprezenta, cel mult, anticipări provizorii ale realizării finale propuse de 

religia în cauză. Stării în care totul este desăvârşit şi în care toate sunt împlinite, în 

care a fost atinsă puritatea absolută, i se asociază imperative referitoare la 

desăvârşirea a ceea ce este imperfect, la purificarea a ceea ce este impur.  

În perspectiva Mahāyānei, religia reprezintă mai degrabă ca pe un 

instrument, autorii școlii atragând frecvent atenţia asupra faptului că doctrina, calea 

soteriologică, nu are aceeaşi demnitate ontologică ca şi realizarea absolută. 

Realizarea condiției ultime este considerată a fi chiar incompatibilă cu menținerea 

căii către aceasta. 

 „Atunci când a fost stabilită (sthita) [starea] lipsită de manifestare 

(nirābhāsa), cum ar mai putea fi stabilite (vyavasthāna) cele trei vehicule (yāna)?”
23

 

 „ ...... Însă atunci când conştiinţa (citta) a fost revoluţionată (parāvtta), nu 

mai există nici vehicul (yāna) nici cel cel implicat în vehicul (yānin).”
24

 

„Meditaţiile (dhyāna), cele incomensurabile (apramāa), stările lipsite de 

formă (ārūpya), stările de concentrare (samādhi), starea de încetare a conceptelor 

(sajñānirodha), [acestea] nu pot fi în niciun fel găsite în unicitatea conştiinţei 

(cittamātra).  

                                                           
22

 Un studiu asupra anumitor pasaje din Saddharmapuarka-sūtra şi, de asemenea, asupra 

unor texte taoiste, studiu care scoate în evidenţă caracterul provizoriu al oricărei indicaţii de 

natură lingvistică, în Ch'ien, op.cit., pp. 391-392. 
23

 „ ..... yānatrayavyavasthāna nirābhāse sthite kuta //” 

Lakāvatāra-sūtra, cap. II, vers 132, Nanjio, op.cit., p. 65. 
24

 „ ....... citte tu vai parāvtte na yāna na ca yānina //” 
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Realizările (phala) celui care a intrat pe cale (srotāpatti), cât şi cele ale 

aceluia care mai urmează să se reînacarneze o singură dată (sakdāgāmin), 

realizările celui care nu mai urmează să se reîncarneze (anāgāmin), condiţia de 

Arhat, [acestea] sunt doar confuzii (vibhrama) ale conştiinţei (citta). 

Subiectul meditaţiei (dhyāt), meditaţia (dhyāna), obiectul meditaţiei 

(dhyeya), abandonarea (prahāa), perceperea adevărului (satyadarśana), acestea 

sunt doar construcţie mentală (kalpanā). Acela care înţelege [acest lucru], acela se 

eliberează.”
25

 

„Moralitatea (śīla) nu trebuie considerată ca fiind [realitatea] supremă 

(parama), şi nici stările de concentrare (samādhi) ca ţinând de aceasta (tanmaya)
26

. 

Atunci când este cultivată (bhāvanā) cunoaşterea transcendentă (prajñā) şi când 

[moralitatea şi stările de concentrare] nu mai sunt percepute (anupalambha), se 

ajunge la natura (gotra) celor nobili (ārya), la moralitatea cea pură (viśuddhaśīla) 

care a fost propovăduită (praśasta) de cel binecuvântat (sugata)
27

.”
28

 

 

Abandonarea doctrinei religioase drept condiţie pentru desăvârşirea 

condiției ultime 

Eliberarea înseamnă abandonarea a tot ceea ce înseamnă construcţie 

conceptuală, adică atât a înlănţuirii cât şi a căii ce anihilează această înlănţuire, atât a 

factorilor adverşi (vipaka) cât şi a contracaranţilor (pratipaka) acestora. În cazul în 

care calea (mārga), contracaranţii, nu sunt abandonaţi o dată ce şi-au atins scopul ce 

constă din anihilarea perturbaţiilor (sakleśa), ei înşişi devin o piedică în calea 

accederii la realitatea ultimă. Eliberarea totală se produce doar atunci când calea 

însăşi a fost abandonată. Calea conţine discriminare conceptuală, implică existenţa 

unor obiecte iluzorii, şi astfel, deşi ea este eficace în vederea anihilării celorlalte 

forme de înlănţuire, condiţia sa ontologică nu este compatibilă cu natura realităţii 

                                                                                                                                                      

Lakāvatāra-sūtra, cap. II, vers 204, Ibidem, p.135. 
25

 „dhyānāni cāpramāāni ārūpyāśca samādhaya / 

sajñānirodho nikhilaścittamātre na vidyate //  

srotāpattiphala caiva sakdāgāminastathā / 

anāgāmiphala caiva arhattva cittavibhrama // 

dhyātā dhyāna ca dhyeya ca prahāa satyadarśanam / 

kalpanāmātrameveda yo budhyati sa mucyate //” 

Lakāvatāra-sūtra, cap. II, vers 176-178, Ibidem, p.121. 
26

 „Tanmaya” – formă atipică pentru „tanmaya” - „care constă din aceasta”. 
27

 „Sugata” – literal, „binevenit”; epitet care i se atribuie frecvent lui Buddha. 
28

 „na śīlaparamo na samādhitanmayo paryeate duttari prajñābhāvanā| anopalabha 

āryāa gotra viśuddhaśīla sugata praśastam”  
Kāśyapaparivarta-sūtra, 137, Alexander von Stael-Holstein, Kyapa-parivarta-stra, 

Commercial Press, Shangai, 1926, p.198. 
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ultime. Acela care aderă la cale, la doctrină, chiar şi după aceasta şi-a atins scopul, 

va rămâne înlănţuit în doctrina însăşi; experienţa sa nu va consta în experienţa pură a 

absolutului, ci în experienţa obiectelor iluzorii despre care discută doctrina, chiar 

dacă o face într-un mod critic, negativ. 

„Un concept (sajñā) nu trebuie să fie eliminat (k) printr-un alt 

concept.”
29

 

„Toate gândurile, imediat ce iau naştere, trebuie să fie abandonate; chiar şi 

gândul de a le abandona pe acestea trebuie abandonat deoarece natura a tot ceea ce 

există este situată dincolo de gândire.....”
30

 

„Mai întâi, cel divin (bhagavat) elogiază generozitatea în faţa celui lacom; 

apoi însă, el critică această generozitate în cazul celui generos. Mai întâi, cel divin 

elogiază moralitatea (śīla) în faţa celui imoral; apoi însă, el critică această moralitate 

în cazul celui moral pentru ca astfel acesta să ajungă la cultivarea unui bun 

aparţinând unei categorii superioare.”
31

 

Poate fi uneori întâlnită comparaţia – realizată nu doar în literatura budhistă, 

ci deopotrivă în cea a altor religii, mai ales în curentele mistice dezvoltate în cadrul 

lor – dintre doctrină şi o barcă folosită pentru trecerea pe un alt mal (în cazul 

doctrinei, pe un alt nivel ontologic). Barca este necesară doar atâta timp cât încă nu 

s-a ajuns la punctul de destinaţie; o dată ce traversarea a fost realizată, ea nu doar că 

nu mai este necesară, dar păstrarea ei chiar devine un neajuns. 

„Cunoaşterea (adhigama) doctrinei (dharma) înseamnă conformarea 

(ānukūlya) [cu aceasta], dar nu şi stabilirea (sthāna) [în aceasta]. [Doctrina], 

asemenea unei bărci, trebuie să fie în întregime abandonată (parityāga).....”
32

 

„S-a afirmat (ukta) despre această cale (mārga) că este [asemănătoare] unei 

bărci, deoarece realizarea [sa] completă (abhisamaya) înseamnă distrugerea 

(paryavasāna) [sa].”
33

 

                                                           
29

 „mā ca sajñāyā sajñā kārva”  

Kāśyapaparivarta-sūtra, 144, Ibidem, p. 209. 
30

 Mahāyānaśraddhotpāda, part. 4, Yoshito S. Hakeda, The Awakening of Faith. Mahayana-

Sraddhotpada Shastra, Columbia University Press, 1967, p. 91. 
31

 Asvabhāva, Upanibandhana, ad. Mahāyānasagraha, II.31, E. Lamotte, La Somme du 

Grand Vehicule d’Asaga (Mahynasagraha), Publications de l’Institut Orientaliste de 

Louvain, 8, 1973, p.131. 
32

 „asthānād ānukūlyāc ca dharmev adhigamasya hi / 

kolasyeva parityāgo.........”   

Asaga, Triatiky Prajñpramit Kriksaptati, 14, Tucci, op.cit., p. 60. 
33

 „sa ca mārgābhisamayaparyavasānatvāt kolopam ityukta /” 

Asaga, Uttaratantrabhāya, ad. I.20, E.H. Johnston (ed.) & E. Obermiller (tr.), The Sublime 

Science of Maitreya, Sri Satguru Publications, Delhi, 1991, pp.144-145. 
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Doctrina Mahynei, ca incluzându-şi propria negaţie 

Doctrina Mahāyānei îşi conţine în sine propria negaţie; doctrina budhistă 

neagă realitatea oricărei construcţii conceptuale, inclusiv pe cea a ei înseşi. Condiţia 

spre care această doctrină conduce este una incompatibilă cu doctrina însăşi. 

Budhismul propune o atitudine negativă, o atitudine de respingere a construcţiilor 

teoretice, doar pentru ca prin aceasta să se ajungă la o absenţă totală a lor, stare care 

nu mai este compatibilă cu asumarea vreunui obiect, nici măcar atunci când el face 

obiectul unei respingeri. La un mod mai general, se poate spune că doctrina budhistă 

face apel la o anumită atitudine referitoare la uman doar pentru a ajunge la o condiţie 

ce transcende întru-totul umanul. 

„În continuare, Mahāmati, un Bodhisattva, o mare fiinţă (mahāsattva), nu 

susţine teza (pratijñā) cum că «toţi factorii (dharma) sunt lipsiţi de naştere 

(anutpanna)». O, Bodhisattva Mahāmati, mare fiinţă (mahāsattva), cauza (hetu) 

pentru aceasta este faptul că teza implică toate naturile proprii (svabhāva); din 

această cauză [ea] este caracterizată (lakaatva) de manifestare  (pravtti), 

contrazice (prati-brū) teza cum că toţi factorii sunt lipsiţi de natură, anulează 

[această] teză. Această teză, cum că toţi factorii sunt ne-născuţi, anulează [sensul] 

acestei teze datorită faptului că această teză este dependentă (apekā) de [ideea] de 

«naştere» (utpatti). ............Mahāmati, această teză despre caracterul non-născut 

(anutpattilakaa) al existenţei (sat) şi al non-existenţei (asat) este cuprinsă în 

limitele existenţei (bhāva)
34

. Mahāmati, dacă teza cum că toate entităţile (bhāva) 

sunt lipsite de naştere ar fi afirmată prin intermediul acestei teze referitoare la non-

naştere (anutpanna), s-ar ajunge la anihilarea (hāi) tezei. [Această] teză nu trebuie 

să fie susţinută datorită caracteristicilor (lakaa) de «existenţă» (bhāva) ale tezei 

referitoare la [caracterul] non-născut al existenţei şi al non-existenţei. Mahāmati, 

caracteristicile acestor teze sunt natura proprie (svabhāva) non-născută; de aceea, 

Mahāmati, aceste teze nu trebuie să fie susţinute......... Tot astfel, Mahāmati, tezele 

cum că «toţi factorii reprezintă vid (śūnya)», cum că «toţi factorii sunt lipsiţi de 

natură proprie (asvabhāva)» nu trebuie să fie susţinute
35

 de către un Bodhisattva, de 

către o mare fiinţă.”
36

 

                                                           
34

 Sintagma sanskrită „sarvabhāvābhyantarā” – literal, „în limitele / intervalul întregii 

existenţe” a fost tradusă prin varianta mai simplă „în limitele existenţei” pentru a fluidiza 

textul românesc.  
35

 Pentru cele câteva ocurenţe ale cuvântului „susţinută”, textul sanskrit foloseşte derivate ale 

rădăcinii „k” – „a face”. 
36

 „punarapara mahāmate anutpannā sarvadharmā iti bodhisattvena mahāsattvena 

pratijñā na karaīyā / tatkasya heto? pratijñāyā 

sarvasvabhāvabhāvitvāttaddhetupravttilakaatvācca / anutpannān sarvadharmān 

pratijñāya pratibruvan mahāmate bodhisattvo mahāsattva pratijñāyā hīyate / yā pratijñā - 

anutpannā sarvadharmā iti, sāsya pratijñā hīyate, pratijñāyāstadapekotpattitvāt............... 



DANUBIUS XXXVIII   513 

 „Cunoaşterea absolută (prajñā) nu discriminează (vikp) faptul că toţi 

factorii (dharma) sunt lipsiţi de naştere (anutpanna).”
37

 

„Aşa cum prin [frecarea] a două bucăţi de lemn lipsite de caracteristica 

focului ia naştere focul şi, o dată născut, le arde pe cele două bucăţi de lemn, tot 

astfel, prin [unirea] dintre ceea ce are drept caracteristici (lakaa) incorectitudinea 

(samyaktva) cu investigaţia (pratyavekā) conformă cu realitatea (yathābhūta), care 

are drept caracteristici (lakaa) corectitudinea (asamyaktva), ia naştere facultatea 

(indriya) nobilei (ārya) cunoaşteri absolute (prajñā) şi, o dată născută, [ea] distruge 

acea investigaţie a realităţii (bhūtapratyavekā).”
38

 

 

 

3.Caracterul relativ al doctrinei religioase 

  

Doctrinele drept contracarante particulare ale unor erori particulare 

 În conformitate cu Mahāyāna, doctrina religioasă reprezintă doar un 

instrument, o cale ce conduce la realizarea realității ultime, având ca punct de 

plecare o formă particulară a înlănţuirii. Mahāyāna nu își consideră propria sa 

doctrină drept un aspect al realității înseşi, drept o „descriere” a realităţii ultime, ci 

doar drept un instrument de purificare, ce acționează asupra unor erori umane. În cel 

mai simplu mod cu putință, doctrina eliberează conștiința de anumite erori 

particulare însă fără să îi reveleze vreun „adevăr”. O doctrină religioasă nu 

reprezintă altceva decât o cale ce mediază între o formă particulară de eroare, de 

înlănțuire, și experiența realității autentice, însă fără a face vreo precizare cu privire 

la realitatea însăși. 

 „Calea (mārga) nu este stabilită (pratihita) în rezultat (phala), ci constituie 

o cauză (kāraa) a acelui rezultat.”
39

 

                                                                                                                                                      

sā hi mahāmate pratijñā sarvabhāvābhyantarā sadasatoranutpattilakaāt / yadi mahāmate 

tayā pratijñayā anutpannayā anutpannā sarvabhāvā iti pratijñā kurvanti, evamapi 

pratijñāhāni prasajyate / pratijñāyā sadasatoranutpattibhāvalakaatvātpratijñā na 

karaīyā / anutpannasvabhāvalakaā hi mahāmate teā pratijñā bhavati / ataste 

mahāmate pratijñā na karaīyā......... eva śūnyā asvabhāvā sarvadharmā iti mahāmate 

bodhisattvena mahāsattvena pratijñā na karaīyā”  

Lakāvatāra-sūtra, cap. III, Nanjio, op.cit., pp.166-167. 
37

 „anutpannā sarvadharmā prajñayā na vikalpayet /” 

Lakāvatāra-sūtra, cap. III, vers 50, Ibidem, p. 168. 
38

 „yathā kāhadvayādanagnilakaādagnirjāyate jātaśca tadeva kāhadvayam dahati / 

evamasamyaktvalakaāyā yathābhūtapratyavekāyā samyaktvalakaamārya 

prajñendriyam jāyate / jāta ca tāmeva bhūtapratyavekā vibhāvayati /” 

Vasubandhu, Madhyāntavibhāgabhāya, ad.V.26, Anacker, op.cit., pp. 460-461. 

Traducerea engleză a lui Anacker la acest pasaj nu este tocmai corectă. 
39

 „phalāpratihito mārgas tatphalasyāpi kāraam /” 
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Orice doctrină religioasă reprezintă doar un contracarant al unui tip 

particular de eroare, de înlănţuire. Această abordare a doctrinei face ca ea să fie în 

bună măsură dependentă, în privinţa conţinutului ei, de cazul particular, de fiinţa 

individuală înlănţuită căreia i se aplică. Nu doar că există o astfel de dependenţă de 

natura individului ce trebuie eliberat, dar, mai mult decât atât, conţinutul fenomenal 

al doctrinei depinde în mod univoc de destinatarul ei, iar aceasta deoarece 

budhismul consideră doctrina, în mod strict, ca pe un demers critic, negativ, care nu 

construieşte nimic, ci doar anihilează o formă particulară de eroare. Condiţia 

absolută neputând fi relevată la nivel conceptual, tot ceea ce face doctrina este să 

elibereze conştiinţa de erorile, de experienţele iluzorii ce împiedică relevarea prin 

sine a absolutului.  

„Învăţăturile (deśanā) doctrinare (dharma) sunt date de mine şi de ceilalţi 

eliberaţi (tathāgata), de ceilalţi Arhat şi de ceilalţi perfect iluminaţi 

(samyaksabuddha) în conformitate cu manifestările (pravtta) înclinaţiilor (āśāya) 

fiinţelor (sattva), cu multiplicitatea (nānā) fiinţelor caracterizate de [multiple] 

convingeri (adhimuktika), şi cu scopul (artha) de a face să înceteze (vyāvtti) 

conştiinţa (citta), mintea (manas) şi conştiinţa mentală (manovijñāna). [Învăţăturile 

nu sunt date] în vederea stabilirii (pratyavasthāna) şi accederii (adhigama) la 

cunoaşterea nobilă (āryajñāna) [care este obţinută doar] prin propriul sine 

(svapratyātman).”
40

 

Astfel că doctrina, sub oricare dintre înfăţişările ei, are întotdeauna un 

conţinut particular; mai exact, este vorba despre o abordare nihilistă a unui tip 

particular de eroare la care, în mod obişnuit, fiinţele umane aderă. Ceea ce în 

experienţa comună este abordat cu o atitudine ontologică asertivă, la nivelul 

experienţei religioase, este abordat cu o atitudine critică. Este vorba doar despre 

schimbarea atitudinii ontologice faţă de un acelaşi conţinut fenomenal particular în 

trecerea de la profan la religios. 

Valabilitatea doctrinei, justificarea sa, nu au un caracter absolut, nu se 

realizează prin sine, ci acestea au doar un caracter contingent, relativ la existenţa 

unor anumite tipuri de înlănţuire; doar datorită existenţei factorilor alteraţi 

particulari care trebuie contracaraţi doctrina îşi găseşte o raţiune de a fi. 

Imperativele doctrinare nu trebuie interpretate ca având valabilitate 

necondiţionată, universală, ca reprezentând imperative categorice. Doar existenţa 

unei anumite forme de înlănţuire justifică predicarea unei anumite doctrine, care 

                                                                                                                                                      

Asaga, Triatiky Prajñpramit Kriksaptati, 31, Tucci, op.cit., p. 69. 
40

 „sattvāśayapravttatvānnānādhimuktikānā sattvānā dharmadeśanā kriyate 

cittamanomanovijñānavyāvttyartha mayā anyaiśca tathāgatairarhadbhi 

samyaksabuddhai, na svapratyātmāryajñānādhigamapratyavasthānāt...” 

Lakāvatāra-sūtra, cap.III, Nanjio, op.cit., p.194. 
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altfel nu îşi are rostul. Mahāyāna evită astfel o absolutizare a propriei sale căi 

soteriologice; deşi universal propovăduită în textele şcolii, vacuitatea a tot ceea ce 

înseamnă construcţie conceptuală nu reprezintă o doctrină având o valabilitate 

absolută. Doar tendinţa generală a fiinţelor umane de a adera la realitatea constituită 

în mod iluzoriu pe baza construcţiei teoretice justifică caracterul general al predicării 

vacuităţii (śūnyatā), şi nu o eventuală valabilitate prin sine a acestei teorii. 

 

Determinarea conţinutului doctrinei exclusiv de către conţinutul 

erorilor particulare contracarate, şi nu de un eventual „adevăr” 

Ceea ce toate diversele instanţieri ale doctrinei budhiste au în comun este 

faptul că au o raportare negativă faţă de atitudinea ontologică comună; aceasta însă 

indică prea puţin cu referire la conţinutul lor, atitudinea ontologică necesitând 

întotdeauna un anumit conţinut particular asupra căreia să fie direcţionată. Doctrina 

se prezintă, simplu, sub forma transmutării atitudinii ontologice faţă de un tip 

particular de eroare, şi astfel eroarea particulară ce ţine individul înlănţuit dă seama 

de conţinutul efectiv al doctrinei, perspectiva religioasă reflectându-se doar prin 

schimbarea atitudinii ontologice. Ceea ce, în experiența comună este considerat a fi 

real, din perspectiva budhismului este prezentat ca având o natură pur iluzorie.  

Doctrina nu construiește nimic nou ci, mai degrabă, de-construiește registrul 

conceptual iluzoriu preexistent în mintea umană. Prin urmare, nu „sacrul” determină 

conținutul unei doctrine ci orice afirmație religioasă își are punctul de plecare în 

niște construcții umane preexistente. Conținutul doctrinei este reprezentat tocmai de 

aceste construcții conceptuale iluzorii, la care doctrina face referire pentru a le nega 

substanțialitatea. 

Conținutul oricărei doctrine depinde astfel în mod exclusive de cei cărora le 

este adresată. Doar preexistența unui anumit tip de înlănțuire justifică propovăduirea 

unei anumite doctrine. 

Aportul „religios” al doctrine constă doar din transmutarea atitudinii 

ontologice față de registrul conceptual. Nu se revelează nimic „sacru”, 

propovăduirea doctrinară neimplicând niciun element ce ar transcende conceptualul 

iluzoriu. Doctrina religioasă nu este despre o eventuală „realitate absolută”, ci doar 

despre entități iluzorii cărora le este negată realitatea. 

„Doctrina (dharma) este indicată prin intermediul realităţii ultime (tathātva), 

al entităţilor (bhūta), şi pe calea (gati) caracteristicilor (lakaa) înclinaţiilor 

(anuśaya) particulare (viśea) ale fiinţelor (sattva).”
41

 

                                                           
41

 „sattvaviśeānuśayalakaagatibhūtāstathātvāya dharma deśayanti” 

Lakāvatāra-sūtra, cap.III, Ibidem, p.196. 
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„...deoarece [doctrina] se arată în moduri diverse (vicitra). Se arată în mod 

divers, ca elementele componente (sabhāra) ale căii (mārga), şi nu doar ca 

vacuitate (śūnyatā).”
42

 

În felul acesta statutul doctrinei devine în foarte mare măsură similar 

statutului unui remediu destinat să înlăture un anumit neajuns, unui medicament 

destinat vindecării unei anumite boli. Un astfel de statut implică un nivel foarte 

ridicat de relativitate al doctrinei; aşa cum nu există un remediu universal, ci doar 

remedii necesare în diferite cazuri particulare, tot astfel nu există o doctrină 

universal valabilă, o doctrină absolută, ci doar diferite forme particulare de doctrină. 

Doctrina Mahāyānei nu se pretinde a fi un adevăr universal, o cale universală, ci 

doar un instrument particular ce contracarează eroarea interpretării în mod 

substanţial a construcţiei conceptuale. În felul acesta, Mahāyāna nu face altceva 

decât să elimine niște elemente ce obstrucționează transluciditatea conștiinței. 

„Doctrina (dharma), doctrina cea bine compusă (sunibaddha) şi având opt 

ramuri (aāpada), este expusă în conformitate cu fiinţele (sattva) caracterizate de 

multiple (nānā) convingeri (adhimuktika).”
43

 

„Astfel că învăţătura (deśanā) este expusă în moduri diverse (citra) şi ea 

poate fi contrazisă (vyabhicārin). Ceea ce într-un caz reprezintă învăţătură, într-un 

alt caz nu reprezintă învăţătură. 

Aşa cum un doctor prescrie medicamente (dravya) diverşilor bolnavi 

(ātura), tot astfel cei iluminaţi (buddha) le vorbesc fiinţelor (sattva) despre 

unicitatea conştiinţei (cittamātra).”
44

 

„Totuşi, datorită diferenţelor dintre fiinţe, există diferite moduri în care ele 

pot fi învăţate ce anume să practice.”
45

 

 

Varietatea doctrinelor justificată de diversitatea erorilor ce înlănţuie 

indivizii umani  

Gradul ridicat de generalitate al valabilității doctrinei vacuităţii este 

justificat prin nevoia de a contracara presupoziţiile ontologice realiste ale simţului 

comun, presupoziţii care sunt adoptate de totalitatea „oamenilor obişnuiţi” 

                                                           
42

 „vicitrasyākhyānāt / vicitraścātra sabhāramārga ākhyāyate na kevala śūnyatvaiva /” 

Vasubandhu, Mahāyānasūtrālakārabhāya, ad. I.15, Limaye, op.cit., pp.14-15. 
43

  „aāpadasunibaddhadharmā nānādhimuktikatayā sattvebhyo dharma deśayati /” 

Lakāvatāra-sūtra, cap.VI, Nanjio, op.cit., p. 227. 
44

 „deśanāpi tathā citrā deśyate 'vyabhicāriī / 

deśanā hi yadanyasya tadanyasyāpyadeśanā // 

āture āture yadvadbhiadragvya prayacchati / 

buddhā hi tadvatsattvānā cittamātra vadanti vai //” 

Lakāvatāra-sūtra, cap.II, vers 122-123, Nanjio, op.cit., pp. 48-49. 
45

 Mahāyānaśraddhotpāda, part.3, cap.II, Hakeda, op.cit., p. 85. 
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(pthagjana) şi care reprezintă cadrul ontologic al simțului comun. Realismul 

ontologic adoptat de simțul comun face ca predicarea vidului, a vacuității (ūnya, 

ūnyatā) să reprezinte un mesaj cu valabilitate aproape generală.   

Însă nu doar perspectiva simțului comun, cu tendinţe înspre realism, 

constituie o obstrucţie în calea perceperii realităţii ultime, obstrucţie ce trebuie 

înlăturată, ci, în egală măsură, anumite concepţii filosofice, cum ar fi aceea a 

nihilismului (ucchedavāda), care neagă orice formă de realitate, indiferent de care ar 

fi aceasta. Pentru a contracara o astfel de obstrucţie, filosofii budhişti au predicat nu 

vacuitatea, ci existenţa (astitva). Nu este nimic contradictoriu în posibilitatea de a 

predica atât vacuitatea (śūnyatā) cât şi existenţa (astitva) întrucât doctrinele 

religioase sunt lipsite de încărcătură cognitivă, reprezentând simple contracarante, a 

căror justificare depinde în exclusivitate de situaţia particulară căreia i se aplică. Este 

astfel admisibil ca în situaţii opuse să se predice doctrine opuse.
46

 

 „În continuare, Mahāmati, învăţătura (upadeśa) despre existenţă (bhāva) 

[este dată] cu scopul de a [permite] comprehensiunea (parigrāha) existenţei 

înlănţuite (sasāra), cu scopul (artha) de a elimina (nivāraa) nihilismul (uccheda) 

care afirmă că [nimic] nu există (nāsti), cu scopul de a [permite] comprehensiunea 

diferitelor (vicitra) tipuri de karma, de naştere (upapatti) şi de domenii ale 

experienţei senzoriale (āyatana). Prin comprehensiunea termenului (śabda) 

«existenţă (bhāva)» se realizează comprehensiunea existenţei înlănţuite. 

Mahāmati, indicaţia (nirdeśa) referitoare la caracterul (lakaa) de existenţă 

iluzorie (māyābhāva) al naturilor proprii (svabhāva) [este dată] cu scopul (artha) de 

a anihila (vyāvtti) caracteristicile de existenţă (bhāva) ale naturilor proprii 

(svabhāva) [acceptate] de cei imaturi (bāla) şi de oamenii obişnuiţi (pthagjana). 

Arăt că toţi factorii (dharma) sunt caracterizaţi de natura proprie a unei iluzii, a unui 

vis (svapna), cu scopul de a elimina aderenţa (abhinivia) la caracteristicile de 

«cauză (hetu)», de «condiţie (pratyaya)», de «acţiune (kriyā)» şi de «naştere 

(utpatti)» [acceptate] de aceia care nu înţeleg (avadhārin) că [toate] sunt doar 

obiecte percepute (dśya) de propria lor conştiinţă şi de aceia cărora le apar tendinţe 

(āśaya) către [acceptarea] caracteristicilor conforme unor opinii eronate (kudi).”
47

 

                                                           
46

 Dependenţa doctrinei budhiste de condiţia acelora cărora ea li se adresează este studiată în 

Ch'ien, op.cit., pp. 392-393. 
47

 „bhāvopadeśa punarmahāmate sasāraparigrahārtha ca nāstītyucchedanivāraārtha 

ca / macchiyāā vicitrakarmopapattyāyatanaparigrahārtha bhāvaśabdaparigrahea 

sasāraparigraha kriyate / māyābhāvasvabhāvalakaanirdeśena mahāmate 

bhāvasvabhāvalakaavyāvttyartha bālapthagjanānā kdilakaapatitāśayānā 

svacittadśyamātrānavadhāriā hetupratyayakriyotpattilakaābhinivihānā 

nivāraārtha māyāsvapnasvabhāvalakaān sarvadharmān deśayāmi /” 

Lakāvatāra-sūtra, cap.II, Nanjio, op.cit., pp. 111-112. 
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„Discriminarea (kalpa) non-existenţei (abhva), a existenţei (bhva), a 

supraimpoziţiei (adhi), a negaţiei (apavda), discriminările unităţii (ekatva), ale 

multiplicităţii (nn), ale caracteristicilor proprii (svaviea), discriminarea [ce 

constă din] aderarea (abhinivea) la [considerarea] numelui (nman) [ca şi cum] s-ar 

conforma obiectului (yathrtha), [acestea] trebuie evitate de cei născuţi dintr-o 

persoană victorioasă (jintmaja)
48

.”
49

 

„Există zece tipuri de discriminare (vikalpa) pe care un Bodhisatva trebuie 

să le evite (parivj). Discriminarea non-existenţei (abhva) este aceea a cărei 

contracarant (pratipaka) este ceea ce s-a spus în Prajñpramit: «Un Bodhisatva 

este cu adevărat un Bodhisatva». Discriminarea existenţei (bhva) este aceea a cărei 

contracarant este o [afirmaţie] ca «Nu poate fi perceput (samanud) niciun 

Bodhisatva» ş.a.m.d. Discriminarea supraimpoziţiei (adhyropa) este aceea a cărei 

contracarant este ceea ce s-a spus: «riputra, forma (rpa) este vidă (nya) de 

natură proprie (svabhva)». Discriminarea negaţiei (apavda) este aceea a cărei 

contracarant este ceea ce s-a spus: « [Factorii] nu sunt vacuitate (nyat)».”
50

 

Eficacitatea doctrinei nu se justifică prin sine, ci doar prin existenţa fiinţelor 

înlănţuite prin eroarea considerării construcţiei conceptuale într-o manieră 

substanţială; chiar dacă această eroare afectează totalitatea fiinţelor umane, aceasta 

se petrece doar în mod accidental, factual, şi astfel aplicabilitatea universală a 

doctrinei budhiste dobândeşte, în egală măsură, un caracter factual, accidental. Doar 

situaţia factuală a răspândirii universale a bolii îi conferă doctrinei o valabilitate 

universală, valabilitate care în niciun caz nu este dobândită prin sine. 

 

 

 

 

                                                           
48

 „Jintmaja” – literal, „cel născut dintr-un sine victorios”, desemnează pe aceia care 

aparţin „familiei celor iluminaţi” (buddhakla). Mai frecvent întâlnită este denumirea 

„jinaputra” – „fiu al celui victorios”. Exprimarea relaţiei de co-substanţialitate, de 

împărtăşire a unei unice naturi, dintre o persoană eliberată şi absolut prin relaţia fiu-tată 

poate fi întâlnită şi în alte religii. Pentru modul în care relaţia este considerată în creştinism 

vezi: „Efeseni” 1:5;  „Romani” 8:29; „I Ioan” 3:1; „Ioan” 1:12; „Galateni” 3:26.  
49

 „abhvabhvdhyapavdakalpa ekatvannsvavieakalp / 

yathrthanmbhiniveakalp jintmajai saparivarjany //” 

Asaga, Mahynastrlakra, XI.77, Limaye, op.cit., p. 218. 
50

 „daavidhavikalpo bodhisatvena parivarjanya / abhvavikalpo yasya pratipakeha / 

prajñpramitymiha bodhisatvo bodhisatva eva sanniti / bhvavikalpo yasya 

pratipakeha / bodhisatva na samanupayattyevamdi / adhyropavikalpo yasya 

pratipakeha / rpa riputra svabhvena nyamiti / apavdavikalpo yasya 

pratipakeha / na nyatayeti /” 

Vasubandhu, Mahynastrlakrabhya, ad. XI.77, Ibidem, p. 218. 
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 4. Vacuitatea (śūnyatā) ca principala strategie doctrinară a budhismului 

 

 Afirmarea vacuităţii universale ca principală reacție soteriologică a 

budhismului 

 Ideea de vid/vacuitate (nya, nyat) sintetizează răspunsul budhismului 

la problema existenţei umane, a condiţiei umane înlănţuite. Propovăduirea vacuității 

universale (śūnya, śūnyatā) reprezintă acel instrument religios care contracarează 

ontologia realistă prevalentă, susținută implicit de simțul comun. Tocmai de aceea, 

mesajul vacuității reprezintă cel mai important element al propovăduirii budhiste. 

Prin acest mesaj nu se face nicio afirmație cu privire la Univers sau la om, ci doar li 

se neagă acestora realitatea, favorizând astfel eliberarea din starea de înlănțuire pe 

care o induc. 

Întregul demers filosofic al şcolilor budhiste tinde către justificarea 

caracterului vid al experienţei ce înlănţuie. Afirmarea vacuităţii condiţiei alterate 

reprezintă reacţia budhismului la constatarea caracterului înlănţuit al existenţei 

umane. A înţelege vacuitatea a tot ceea reprezintă înlănţuire înseamnă a respinge 

realitatea condiţiei alterate şi a considera drept real doar ceea ce mai rămâne după ce 

tot ceea ce a fost declarat ca „vid” (nya) a fost anihilat. Susţinerea vacuităţii a tot 

ceea ce înseamnă înlănţuire constituie punctul către care converg toate teoriile 

soteriologice ale budhismului.  

 Tocmai datorită acestei consecinţe soteriologice, termenul este important în 

budhism. Chiar şi Hnayna, care îşi reduce la minimum aparatul metafizic, acordă 

importanţă temei vacuităţii iar aceasta deoarece starea vidă (nyat) a existenţei 

înlănţuite în manifestare (sasra) constituie condiţia ontologică a posibilităţii 

eliberării (mok, nirva). Dacă individul, experienţa ce înlănţuie, ar fi avut 

substanţialitate, existenţă necesară, eliberarea definitivă ar fi fost fie imposibilă fie ar 

fi avut acelaşi statut ontologic ca şi înlănţuirea. În acest ultim caz actualizarea 

eliberării ar fi fost condiţionată, ar fi necesitat eforturi înspre menţinerea sa şi astfel 

starea eliberată nu ar mai fi avut un caracter ultim, definitiv.  

În schimb, dacă înlănţuirea este vidă (nya), ea nu doar că poate fi anihilată 

dar, mai mult chiar, starea eliberată constituie condiţia firească, esenţială, alteraţia 

având doar un caracter accidental. Indiferent de modul în care ar fi înfățișată 

condiția eliberată – ca vid absolut sau ca un alt nivel al realităţii, transcendent în 

raport cu manifestarea – aceasta este supraordonată din punct de vedere ontologic 

condiţiei alterate, în cazul în care alterația este vidă. 
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 Sensul termenului „vid” (nya) 

 Sensul literal al cuvântului „vid” (nya) este acela de „gol”, „zero”; sensul 

său ontologic ar putea fi aproximat ca „non-substanţial”, „accidental”.
51

 Termenul 

reprezintă un termen-cheie în toate şcolile budhismului dar sensul său exact sau 

raţiunile ce stau la baza afirmării sale variază în oarecare măsură. Însă, indiferent de 

interpretarea care i se dă din perspectivă ontologică, consecinţa în plan soteriologic 

este întotdeauna aceeaşi: ceea ce este desemnat drept „vid” (nya), ne-având 

realitate, substanţialitate, poate fi supus anihilării. Toate componentele personalităţii 

umane, ale individualităţii determinate, întreaga experienţă a multiplicităţii, toate 

acestea, fiind vide, pot fi anihilate şi astfel se poate pune capăt înlănţuirii pe care ele 

o provoacă. 

 Un bun sinonim al termenului „nya” este acela de „nisvabhva” – 

„lipsit de natură proprie”, „lipsit de existenţă proprie”, „lipsit de existenţă 

autonomă”. „Svabhva”, tradus în general prin „natură proprie” desemnează ceea ce 

există prin sine, ceea ce are existenţă autonomă (sva-bhva). Termenul este frecvent 

folosit şi pentru desemnarea realităţii ultime. Particula „ni” are un sens privativ şi 

astfel „nisvabhva” înseamnă ceea ce nu are existenţă proprie, ceea ce nu există în 

mod autonom, sens care aproximează îndeaproape înţelesul cuvântului „nya”. 

 De la adjectivul „vid” (nya) este construit, cu ajutorul particulei „t”, care 

abstractizează, substantivul „nyat” („starea vidă”, „starea de vacuitate”). 

Termenul pare să sugereze o anumită stare pozitivă, diferită de vidul absolut, care 

este „vidă”, „lipsită” de obiectele determinate a căror vacuitate a fost afirmată; în 

unele texte, cum ar fi cele ale lui Sthiramati, termenul „nyat”, interpretat în acest 

mod, desemnează existenţa absolută, a cărei vacuitate constă nu într-o eventuală 

non-existenţă absolută, ci doar în lipsa determinaţiilor, într-un vid relaţional („vidă” 

de tot ceea ce înseamnă determinaţie). Chiar dacă semantica intrinsecă a termenului 

„nyat” nu conţine ideea acestei condiţii pozitive totuşi modalitatea sa de folosire 

în textele budhiste sugerează o astfel de specificare a sensului.
52

 

  

                                                           
51

 Pentru o analiză etimologică a termenului „nya”, care insistă şi asupra aspectelor 

filosofice ale termenului, vezi Richard King, Early Yogācāra and Its Relationship with the 

Madhyamaka School, „Philosophy East and West”, vol. 44, nr.4, 1994, p. 665! Etimologia 

termenilor „ūnya” şi „ūnyat” discutată şi în articolul lui Frederick J. Streng în Lindsay 

Jones, Encyclopedia of Religion, ed. a II-a, vol. 13,  Macmillan Publishers, 2005, pp. 8855-

8856.  
52

 Vezi Madhyntavibhga, Madhyntavibhgabhya, Madhyntavibhgabhyak, 

Mahynaraddhotpda.  
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 Caracterul vid al întregii experienţe umane 

 În textele budhiste, termenul „nya” are o aplicabilitate universală în ceea 

ce priveşte registrul experienţei umane alterate. Tot ceea ce este discriminat, orice 

formă determinată de existenţă, reprezintă vid. Însuşi actul prin care se constituie 

individul este unul vid şi astfel nimic din ceea ce înseamnă individ, experienţă 

individuală, nu are realitate. Este afirmat caracterul vid atât al subiectului experienţei 

(bhokt), cât şi al întregii experienţe (bhojana). 

Pot fi întâlnite uneori diviziuni ale registrului experienţei şi, în acord cu 

aceste diviziuni, diferite specii ale vacuităţii. Însă, indiferent de modul în care este 

realizată această împărţire în specii, vacuitatea acoperă întotdeauna întregul registru 

al existenţei umane. În textele Vijñnavda, probabil că cea mai detaliată diviziune a 

vacuităţii este cea întâlnită în comentariul lui Vasubandhu şi în cel al lui Sthiramati 

la Madhyntavibhga I.16-I.17 însă semnificaţia filosofică a diviziunilor operate 

este una redusă.
53

  

 „Aici, prin vacuitatea subiectului experienţei (bhokt) sunt vizate domeniile 

(yatana) personale (dhytmika); acestea sunt ochiul (cakus) ş.a.m.d. până la 

minte (manas).”
54

 

„Vacuitatea experienţei (bhojana) se referă la cele exterioare (bhya), la 

forme (rpa) ş.a.m.d. până la obiectele conceptualizate (dharma)
55

.”
56

 

 Vacuitatea subiectului implică caracterul vid al tuturor determinaţiilor fizice 

şi psihice ale unui individ, al tuturor sentimentelor, valorilor, al tuturor necesităţilor 

individuale. Orice individ uman este înlănţuit de toate acestea însă doar într-un mod 

ne-esenţial, această înlănţuire fiind vidă în esenţa sa. Vacuitatea obiectului 

experimentat neagă caracterul real, substanţial al oricărei experienţe determinate. 

Ceea ce mai rămâne după considerarea subiectului şi a obiectului ca fiind vide este o 

condiție nedeterminată care însă, în plan soteriologic, echivalează cu absenţa 

suferinţei. 

                                                           
53

 O discuţie detaliată asupra celor 16 tipuri de vacuitate discutate în Madhyntavibhga în 

Thomas A. Kochumuttom, A Buddhist Doctrine of Experience. A New Translation and 

Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogcrin, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999, 

pp.77-84. 
54

 „tatra bhoktnyat dhytmiknyyatannyrabhyeti / tni ca cakurdni 

yvanmanaparyantni /” 

Sthiramati, Madhyntavibhgabhyak, ad. I.17 (18), Pandeya, op.cit., p. 44. 
55

Aici „dharma(n)” are sensul de obiect, aşa cum se înfăţişează el conştiinţei-mentale 

(manovijñna), adică într-o formă conceptualizată. 
56

 „bhojananyat bhynti rpdni yvat dharmaparyantni /” 

Sthiramati, Madhyntavibhgabhyak, ad. I.17 (18), Ibidem. 
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Afirmarea vacuităţii unui obiect, la fel de iluzorie ca şi obiectul însuși 

Vacuitatea este conţinută în mod analitic în conceptul obiectului, este 

intrinsecă oricărui obiect atunci când acesta este considerat din perspectiva a ceea ce 

există în mod real. În mod obişnuit obiectele nu sunt percepute ca vide deoarece 

perspectiva comună este una afectată de ignoranţă, nu este totuna cu perspectiva 

realităţii. Este important însă faptul că, din perspectiva realităţii, vacuitatea şi 

obiectul nu pot fi disociate. Vacuitatea nu reprezintă o negaţie a obiectului, negaţie 

care este efectuată ulterior afirmării obiectului (fie ea şi doar una implicită). Din 

perspectiva realităţii obiectul nu a existat niciodată ca natură proprie, ci întotdeauna 

a fost vid, lipsit de substanţă, şi-a conţinut întotdeauna propria-i vacuitate.  

Obiectul determinat conceptual şi predicarea vacuităţii acestui obiect ţin 

doar de nivelul iluziei subiective, ţin de un nivel ontologic ce nu are realitate 

absolută. Negarea substanțialității iluziilor reprezintă un act deopotrivă iluzoriu; 

eliberarea nu este cu nimic mai reală decât înlănțuirea, ambele fiind la fel de iluzorii. 

Respingerea iluziei ține tot de sfera experiențelor iluzorii, căreia îi este imputată și 

starea de confuzie și înlănțuire a ființelor umane. Religia și demersul religios de 

respingere a iluziei nu sunt cu nimic mai „serioase” sau mai reale decât acceptarea 

iluziei și înlănțuirea în aceasta. Practica religioasă, deopotrivă iluzorie, se remarcă 

totuși prin caracterul său „benefic”, întrucât, în loc să le întrețină, pune capăt 

perturbațiilor induse de iluzie. Obiectul autonom şi negaţia sa realizată prin 

predicarea vacuităţii nu ţin de realitate. Din perspectiva realităţii, vacuitatea, ca 

negaţie a obiectului autonom, este în egală măsură iluzorie, ireală, ca şi obiectul 

autonom pe care îl contracarează. 

„Doar dacă o persoană chiar ar exista, doar atunci negaţia acelei persoane ar 

putea fi acceptată. Caracteristica absenţei naturii proprii a fenomenelor este ea însăşi 

vidă datorită vacuităţii negaţiei obiectelor. Doar dacă fenomenele ar exista, doar 

atunci negaţia lor ar exista.”
57

 

Tocmai din acest motiv textele Mahynei vorbesc despre „vacuitatea 

vacuităţii” (nyatnyat) şi despre „vacuitatea non-realităţii” (abhvanyat). 

Vacuitatea, ca negare a substanţialităţii obiectelor, este la fel de vidă ca şi obiectele 

înseşi. Vacuitatea constituie un mod specific de raportare la obiecte şi astfel, dată 

fiind non-substanţialitatea obiectelor, orice este constituit pe baza lor este, în egală 

măsură, vid. Respingerea, contracararea unui obiect nu pot avea realitate atâta vreme 

cât obiectul însuşi este ireal. Dispariţia unei apariţii iluzorii nu poate fi un proces 

real deoarece nimic real nu este implicat în constituţia sa. Tot astfel, 
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 Jñnagarbha, ryamaitreyakevalaparivartabhya, J. Powers, Jnanagarbha's Commentary 
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Delhi, 1998, p. 41. 
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comprehensiunea vacuităţii obiectelor, a lipsei lor de substanţialitate, este ea însăşi 

vidă, non-substanţială.
58

 

„Vacuitatea cunoaşterii vacuităţii (nyatjñna), adică a aceleia prin care 

domeniile interne (dhytmikyatana) şi celelalte sunt văzute ca fiind vide (nya), 

reprezintă vacuitatea vacuităţii (nyatnyat)”
59

 

Experienţa umană este vidă sub toate aspectele ei; chiar şi atunci când 

experienţa umană este direcţionată nu înspre menţinerea sa, ci înspre propria sa 

anihilare, ea este tot vidă. Acele demersuri umane prin care se relevă vacuitatea 

experienţei reprezintă deopotrivă vid. Astfel că se poate vorbi despre vacuitatea 

demersului prin care vacuitatea este relevată, despre „vacuitatea vacuităţii” 

(nyatnyat). Un sens similar cu „vacuitatea vacuităţii”, dar o folosire mai rară, 

o au termenii „vacuitatea non-existenţei” (abhvanyat) şi „vacuitatea naturii non-

existenţei” (abhvasvabhvanyat). 

„Vacuitatea (nyat) este şi a aceluia prin care aceste lucruri (artha) sunt 

văzute (da) astfel, [adică ca fiind vide].”
60

 

„Non-existenţa (abhva) existenţei ireale (asadbhva) a persoanelor 

(pudgala) şi a factorilor (dharma) este vacuitate (nyat). Existenţa reală 

(sadbhva) a non-existenţei (abhva) acestora constituie vacuitatea naturii non-

existenţei (abhvasvabhvanyat).”
61

 

Chiar şi activitatea de eliberare a fiinţelor, activitate pe care o desfăşoară un 

Bodhisattva, este considerată tot vidă, iar aceasta deoarece întregul registru al 

experienţei umane, chiar şi atunci când se află într-un proces de regresie, este tot 

vid.
62

 Vacuitatea activităţii salvatoare vizează chiar şi activitatea lui Buddha 

kyamuni, adică a întemeietorului istoric al budhismului. 
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„ «Tot timpul (sarvakla), în toate modurile (sarvkra), eu trebuie să fac 

bine (hita) fiinţelor (sattva)» – vacuitatea acestui [angajament] reprezintă vacuitatea 

lipsită de sfârşit (atyantanyat).”
63

 

 

Vacuitatea vacuităţii (nyatnyat) şi caracterul vid al demersului 

religios 

Afirmarea vacuităţii vacuităţii sau a vacuităţii non-existenţei reprezintă, într-

o perspectivă mai largă, afirmarea vacuităţii căii (mrga) propuse de budhismul 

Mahyna. Religia nu ține de un registru ontologic superior lumii. Religia nu este 

stabilită în sacru iar lumea în profan; ambele țin, deopotrivă, de același registru al 

iluziei. Religia nu are nimic de-a face cu absolutul, reprezentând, la fel ca orice altă 

activitate umană, o „joacă” desfășurată în registrul iluzoriu al construcției 

conceptual. Ceea ce o diferențiază de alte „jocuri” este caracterul său purificator, 

direcționat înspre stingerea jocului uman și nu înspre o continuă complacere în 

acesta. 

Aceasta nu înseamnă respingerea căii, ci doar expunerea caracterului ei 

iluzoriu, convenţional. Calea propusă de Mahyna constituie un mod de a parcurge 

distanţa dintre iluzoriu şi realitate, dar ea însăşi nu ţine de realitate, ci de iluzoriu şi, 

prin aceasta, deşi eficientă, este ea însăşi vidă. Raportată la un anumit tip de 

înlănţuire, şi anume la înlănţuirea umană, calea este eficientă prin faptul că are 

capacitatea de a anihila înlănţuirea dar această natură de contracarant (pratipaka) al 

înlănţuirii nu este ceva care să ţină de realitatea ultimă. 

Tocmai din acest motiv calea însăşi trebuie abandonată atunci când întreaga 

construcţie conceptuală a fost anihilată prin eficienţa sa; altfel, calea însăşi, prin 

faptul că se raportează la obiecte, şi deci nu le transcende cu totul, riscă să devină o 

piedică în calea realizării realităţii, stare ce este absolut lipsită de determinaţii.  

„Pentru cel care cunoaşte caracterul inexprimabil al obiectelor 

(lakaatathatrthapratisavedin), pentru acela iau naştere noţiunile de absenţă a 

identităţii proprii a persoanei (pudgalanairtmya), de absenţă a identităţii proprii a 

factorilor (dharmanairtmya), cea a existenţei unice a ideaţiei (vijñaptimtra) şi cea 

a realităţii ultime (paramrtha). Acestea sunt eliminate de către noţiunea vacuităţii 

infinite (atyantanyat), a vacuităţii non-existenţei (abhvanyat), a vacuităţii 

naturii non-existenţei (abhvasvabhvanyat) şi a vacuităţii realităţii ultime 

(paramrthanyat)……..Pentru acela care meditează la vacuitatea ce 

                                                                                                                                                      

commented by Vasubandhu and Sthiramati, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1976, pp. 90-94, 

Pandeya, op.cit., pp.45-46. 
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 „sarvkra sarvaklañca may sattvahita kartavyamiti tacchnyat ’tyantanyat” 

Sthiramati, Madhyntavibhgabhyak, ad. I.18 (19), Pandeya, op.cit., p.45. 
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contracarează aceste noţiuni (tannimittapratipaka), ia naştere noţiunea vacuităţii. 

Ea este anihilată de către vacuitatea vacuităţii (nyatnyat).”
64

 

Iar comentariul lui Jñnagarbha la acest pasaj afirmă: 

„Orice cunoaştere a vacuităţii care anihilează toate aceste noţiuni este ea 

însăşi vidă.”
65

 

Afirmarea vacuităţii vacuităţii, a caracterului vid al căii propovăduite, 

reuşeşte să evite o tentaţie căreia foarte multe curente religioase îi cedează şi anume 

absolutizarea căii ce conduce la idealul soteriologic propus de religia în cauză, 

localizarea ei abuzivă la nivelul ontologic al realităţii ultime sau măcar conectarea 

ei, într-un fel sau altul, cu acest nivel.  

Dat fiind faptul că, în majoritatea religiilor idealul soteriologic este 

constituit dintr-o anumită împărtăşire a naturii divine, este firesc ca acest ideal să 

aibă o natură unică, absolută. Însă modalitatea prin care se poate ajunge de la 

condiţia umană decăzută în multiple feluri la unicul şi absolutul ideal împărtăşeşte, 

în mod firesc, multiplicitatea naturilor decăzute care reprezintă, în fiecare caz, 

punctele de plecare ale căii religioase.  

Ba chiar, mai mult decât atât, calea însăşi are sens doar atâta timp cât există 

un drum ce încă mai trebuie parcurs; altfel spus, calea prezintă interes doar din 

perspectiva naturii umane decăzute şi, în niciun caz, valabilitatea ei nu trebuie 

dedusă, în mod univoc, din natura divinităţii. Deoarece nu poate face abstracţie de 

natura decăzută, deoarece în conceptul căii o anumită reprezentare a naturii decăzute 

este inerent prezentă, atunci când această natură decăzută încetează calea însăşi 

încetează.  

 

Termenul „vid” (nya) ca simplă metodă (upya) lingvistică eficientă în 

contracararea discriminării conceptuale, şi nu ca un anumit concept 

Decât a fi un concept, „vid/vacuitate” (nya, nyat) reprezintă mai 

degrabă instrumente prin care unei entități îi este negată substanțialitatea; în acest 

sens, predicarea vacuității reprezintă mai degrabă un proces psihologic decât unul 

cognitiv. 

Vacuitatea nu este un predicat al entităților care, odată atribuit lor, le-ar 

aduce acestora noi determinaţii. Afirmarea vacuităţii unei anumite entități nu 

echivalează cu a predica un nou atribut entității respective, a îmbogăţi reprezentarea 

sa. Sensul termenului „vacuitate” acoperă întregul domeniu al manifestărilor, 

considerate însă ca neavând substanţialitate. Vacuitatea nu este ceva distinct de 

factorii despre care este afirmată, ci este însuşi factorul în cauză, considerat însă ca 
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fiind lipsit de substanţialitate. Ceea ce stipulează termenul „vacuitate” este mai 

degrabă o schimbare de atitudine decât un aport cognitiv aferent entității la care se 

face referire. 

„Forma (rpa) reprezintă vacuitate (nyat) şi vacuitatea reprezintă forma. 

Vacuitatea nu există separat (pthak) de formă şi nici forma nu există separat de 

vacuitate. Ce este forma, aceea este şi vacuitatea, ce este vacuitatea, aceea este şi 

forma.”
66

 

Sensul vacuităţii nu poate fi disociat de obiectele cărora ea li se aplică 

deoarece vacuitatea nu este atât un nou termen, un nou atribut, un nou concept, ci, 

mai degrabă, o metodă (upya) de natură lingvistică prin care iluzia autonomiei, a 

naturii proprii (svabhva), iluzie pe care o induce conceptul, noţiunea (sajñ, 

vikalpa), este anihilată. A afirma vacuitatea înseamnă, pur şi simplu, a parcurge în 

sens invers drumul de la considerarea unui obiect ca având o natură proprie, la a-l 

considera pe acesta ca iluzoriu, ca lipsit de substanţă. Termenului „vacuitate” îi este 

astfel asociată o transmutare a atitudinii ontologice față de o manifestare particulară; 

sensul termenului depinde întotdeauna de entitatea particulară căreia îi este aplicat. 

Nu există un anumit sens autonom al termenului „vid” (nya), care să se combine, 

de exemplu, cu sensul termenului „persoană” (pudgala) şi astfel să dea naştere unui 

nou termen mai detaliat, îmbogăţit semantic, şi anume „vacuitatea persoanei” 

(pudgalanyat). 

„În continuare, Kyapa, cu siguranţă că vacuitatea (nyat) nu este 

distrugerea (vina) existenţei persoanei (pudgalabhva), ci persoana însăşi este 

vacuitate.”
67

 

„Cu scopul (artha) de a evita aceste extreme (anta) calea de mijloc 

(madhyampratipad) nu consideră că prin [existenţa] unei vacuităţi (nyat) 

entităţile (dharma) sunt vide (nya), ci [consideră] că entităţile însele sunt vidul 

(nya).”
68

 

„Persoană” (pudgala) şi „persoană vidă” (nyapudgala) au un acelaşi 

conţinut factual, trimit la un acelaşi tip de manifestare, termenul „vid” 

nesuplimentând conţinutul semantic al compusului, atâta doar că într-un caz iluzia 

ontologică a substanţialităţii este prezentă pe când în celălalt ea este absentă. Doar 
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atitudinea ontologică din care este privit obiectul se schimbă atunci când acestuia i 

se predică vacuitatea, nu şi determinaţiile, particularităţile sale. 

Termenul „vacuitate” funcţionează mai degrabă ca o metodă (upya) ce 

contracarează (pratipaka) discriminarea conceptuală (vikalpa) şi substanţialitatea 

iluzorie instituită pe baza acesteia decât să constituie el însuşi un nou concept. Acest 

aspect este foarte important pentru păstrarea unei atitudini consecvent critice faţă de 

conceptualizare în filosofia Mahynei. În Vijñnavda conceptul este incriminat 

pentru crearea iluzorie a naturilor proprii determinate, este respins cu vehemenţă, şi 

astfel propovăduirea vacuităţii ar intra în conflict cu această atitudine în cazul în care 

vacuitatea ar fi avut un sens determinat şi nu doar pe cel negativ, contracarant 

(pratipaka), pe care îl are de fapt. Propovăduirea vacuității este mai degrabă 

benefică decât „adevărată”, reprezentând mai degrabă o reacție existențială decât o 

„teorie” cu încărcătură cognitivă. A „înțelege” vacuitatea nu înseamnă a dobândi noi 

cunoștințe ci a realiza o transmutare a atitudinii ontologice față de lume și față de 

propria persoană. Afirmarea vacuităţii conduce la o stare de vid, în care niciun 

concept nu mai subzistă şi tocmai prin aceasta vacuitatea se distinge de conceptele 

care produc nu vid, ci determinaţie. 

Eficiența doctrinei religioase este astfel mai degrabă psihologic-existențială 

decât cognitivă. Doctrina religioasă nu afirmă ceva, ci, mai degrabă, schimbă 

atitudinea față de orice. 

 

 


