ÎNCREDINȚAREA ȘI GURU YOGA

ÎNCREDINȚAREA
În văzduh, chiar în fața mea, pe un tron înalt, împodobit, de opt falnici lei susținut, șede pe jilț de
Lotus, pe disc de Soare și de Lună, Gurul meu rădăcină (principal) sub înfățișarea Victoriosului
Șakyamuni. De culoarea aurului pur îi este corpul iar în creștetul capului are o ușnisa1; are un chip și
două brațe. Cu mâna dreaptă arată spre pământ ca și când l-ar atinge iar în mâna stângă, în postura de
meditație, ține un bol de milostenie plin cu nectar neînceput. În robe sacre de culoarea șofranului
înveșmântat, corpu-i cristalin, strălucitor, esența luminii având, cu simbolurile principale și auxiliare e
fresc înzestrat. El șede în postura vajra în nimb de lumină ce chiar din el izvorăște.
În jurul lui șed maeștrii direcți și cei ai tradiției, divinitățile de meditație, Buddhașii,
Bodhisattvii, Viras, Dakinis și Protectorii Dharmei.
În fața fecăruia din ei, pe mici suporturi prețioase, se afă volume de Scrieri ce au esența luminii.
Toți, câmp de merite find, mă privesc cu nemărginită afecțiune iar la rândul meu, de însușirile și
bunătatea lor aducându-mi aminte, mă las pătruns de o credință profundă.
Din vremuri fără de-nceput, eu și toate făpturile, mamele mele, în ciclul de existențe, iar mai
ales în tărâmurile nefericite trăind, dureri făr’de sfârșit îndurat-am. Cu toate acestea, nu este deloc lesne
să știm când aceste grele suferințe vor lua sfârșit.
Am acum acest trup uman deosebit, greu de dobândit, prețios, iar întâlnind Învățăturile lui
Buddha, la care nu se ajunge ușor, îndată trebuie să depun eforturi ca suprema liberare de toate
suferințele ciclului de existențe s-ating și starea-Buddha să’mplinesc. De nu, voi f nevoit să continuu a
trăi toate durerile din samsara2 iar mai cu seamă pe cele din trei stări inferioare de existență.
Fiindcă Învățătorul Suprem și Nestemata Trinitate, în fața mea așezați, ne pot feri de toate aceste
suferințe, spre binele tuturor fințelor, mamele mele, voi atinge starea-Buddha, drept pentru care mă
încredințez3 Învățătorului Suprem și celor Trei Nestemate.
Mă încredințez Învățătorului Suprem (Guru)
Mă încredințez lui Buddha
Mă încredințez Dharmei
Mă încredințez Comunității Supreme (Sangha)

(3x)

Până la Iluminare mă încredințez lui Buddha, Dharmei și Comunității Supreme.
Mulțumită meritelor pe care le-am acumulat practicând mărinimia și alte binefaceri,
fe să pot atinge Iluminarea pentru binele tuturor fințelor.
(3x)
CELE PATRU GÂNDURI NEMĂRGINITE
Fie ca toate fințele să fe fericite și cu ale fericirii cauze înzestrate,
Să se izbăvească de suferință și de cauzele ei,
Să fe fericite și de suferință să scape pe vecie
Și toate, necontenit să fe în starea, mereu aceeași, cea făr' de atașare și făr' de dușmănie!

1 Protuberanța din creștetul capului lui Buddha Șakyamuni.
2 Ciclul de existențe
3 Încredințarea (definiție din DEX): faptul de a se încredința; lăsare în grija, în seama sau în păstrarea unei persoane de
încredere.
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GURU YOGA – GANDEN LHAGYAMA
Ivindu-te din inima Oblăduitorului celor o sută de Divinități
De pe-al Fericirii Tărâm,
Ce pe vârful norilor albi, strălucitori, șezi,
Tu, Atotștiutorule Losang Trakpa, al Dharmei Suveran,
Cu ai tăi fi spirituali alături,
Aici, în ăst loc, rogu-te, vino!
În văzduh, în fața mea, pe tron de lei susținut,
Pe Lotus și discul de Lună,
Prețuiții Guru surâd încântați.
Tu, suprem câmp de merite
din mintea-mi pătrunsă de credință născut,
Rogu-te, nu pleca, ci timp de-o sută de eoni4
Propovăduiește Învățăturile!
Întreaga sferă a obiectelor cunoașterii
înțeleapta-ți minte cuprinde.
Vorba-ți plină de tâlc la urechea celor ce-au norocul s-o asculte-i podoabă
iar frumosul tău corp strălucește, de glorie împodobit, de bine renumit.
Văzându-te, auzindu-te, de tine aminte aducându-mi,
nemărginitele-ți binefaceri primesc!
O, preaînalt câmp de merite,
mă plec în fața ta!
Îmbietoare prinosuri de apă,
fori de culori felurite, tămâie răspândind miresme suave,
lămpi scântietoare, nor de prinosuri necuprinse,
toate, cele aievea și cele de mintea-mi închipuite,
ție, câmp de merite desăvârșit, în dar ți le-aduc!
Tot ce cu mintea, cu vorba și trupul greșit-am
din vremi făr’ de-nceput,
încălcarea celor trei legăminte mai ales,
din întreaga-mi fință căindu-mă amarnic, le mărturisesc!
Cu întreaga-mi fință mă bucur, Preamărite,
pentru tot ce făptuit-ai,
căci cu sârg te-ai instruit,
în aste vremi de declin Învățăturile ai aplicat
și la desăvârșire dus-ai
ale ăstei vieți însușiri însemnate,
ale ei alese-nzestrări.
4 Eon: era cosmică de o durată extrem de lungă.
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Din al norilor vârtej de-nțelepciune și-nduioșare
în al vostru văzduh Dharmakaya adunați,
rogu-vă, voi prețuiți, Învățători desavârșiți,
Faceți ca ploaia Dharmei,
nețărmurită și cu-adânc înțeles,
peste pământul învațăceilor voștri
prielnic să se reverse veșnic, necontenit!
Înfățișându-se de unde-i lumina pură, senină,
deși corpul contopirii nu apare, nici nu dispare,
faceți ca întruchipările voastre,
așa cum ele se-arată vederii obișnuite,
să dăinuie aceleași pân’ce samsara-ncetează.
Fie ca meritele ce-n urma rugii mele dobândit-am,
folos să aducă doctrinei și făpturilor toate!
Fie ca preceptele de adâncă-nsemnătate
ale Învățăturilor prețiosului Losang Trakpa, mai ales,
să se răspândească veșnic și lumină s-aducă!
OFRANDA MANDALA
Pământul miresmat și presărat cu fori,
muntele falnic, cele patru Tărâmuri,
Soarele și Luna,
drept câmpul lui Buddha
de mine toate-nchipuite,
prinos ți le-aduc
iar ăst Tărâm imaculat
fe să încânte făpturile toate!
Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami
RUGĂCIUNEA MIGȚEMA
Avalokiteșvara ești, al compătimirii făr’ de-nchipuiri tezaur,
Prealuminatul înțelepciunii imaculate supreme, Manjușri,
și Vajrapani, biruitorul hoardelor de demoni,
Tu, diadema Învățaților din Țara Zăpezilor,
Țongkhapa Losang Trakpa, rogu-te, binecuvântează-mă!
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RUGĂCIUNEA LAM RIM
Dumerindu-mă că încrederea în Învățătorul prețios,
rădăcina tuturor însușirilor bune,
este temelia Căii,
Binecuvântează-mă ca dându-mi osteneala
și cu adâncă prețuire,
lui să mă-ncredințez!
Pricepând că viața umană, de înaltă-nsemnătate,
cu libertăți și înzestrări diverse,
extrem de anevoios obținem
dar de astă dat-am dobândit,
Binecuvântează-mă ca gândul de-a benefcia de ea cât mai roditor
să mă preocupe zi și noapte, ne-ncetat!
Ferm convins find că, precum bășicile de apă,
trupul și viața-s grabnic pieritoare,
De moarte aducându-mi, dară, aminte,
că după ea urmările faptelor mele bune și rele
Se vor ține de mine precum umbra niciodinioară de trup nu se lasă,
Binecuvântează-mă ca nicicând nici cea mai măruntă vină să nu mai făptuiesc
și-ntotdeuna cu sârg doar fapte bune să-mplinesc!
Văzând că-n cercul de existențe, oricât ne-am bucura
de avuția ce-am putea avea,
Neajunsurile lui nu ne-aduc mulțumirea, că-i al durerilor toate izvor
și că-n el, dară, încredere nu pot avea,
binecuvântează-mă ca gândului de-a căuta cu ardoare fericirea
ce liberarea-mi va aduce, fință să-i dau!
Binecuvântează-mă ca astfel cu mintea în veghe,
cu vigilență și rigoare,
etica propriei liberări
pe care Învățătura sprijin își are,
să pun primordial în aplicare!
Văzând cum, ca și mine,
făpturile toate, măicuțele mele,
îs hărăzite ca-n oceanul samsarei
să fe mereu, ca și-acum, prăvălite,
binecuvântează-mă ca mintea supremei treziri
să-mi pot cultiva
și astfel menirea să-mi fe
ca din acest cerc al durerii
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întruna să le pot scăpa!
Limpede văzând că fără ca cele trei etici
să pot cultiva,
doar gândul de trezie
Iluminarea nu poate realiza,
Binecuvântează-mă ca astfel, cu râvnă-nsufețită,
legămintele filor Victoriosului
să pot neîntrerupt urma!
Binecuvântează-mă ca-n minte, grabnic,
să pot contopi cugetu-mi liniștit (șamatha)
ce-alungă-mprăștierea spre tot ce-i greșit,
cu viziunea pătrunzătoare (vipașyana) ce, cum se cuvine,
scrutează semnifcația perfectă!
Calea comună cultivând
și astfel potir potrivit find,
Binecuvântează-mă ca lesne în vehiculul Vajra,
cale supremă a făpturilor norocite
și dintre vehicule mai presus decât toate,
neîntârziat să pășesc!
Convingerea veritabilă dobândind
că baza adeveririi celor două Împliniri (siddhi)
e a legămintelor (samaya) și-a jurămintelor respectare,
chiar și cu prețul vieții să le pot ține,
dă-mi, rogu-te, binecuvântare!
Ale celor două faze puncte cruciale,
esența Tantrelor, cu mintea pătrunzând
și yoga-n patru sesiuni făr’ de răzlețire practicând,
Rogu-te, dă-mi binecuvântare
ca după a desăvârșiților Învățători povață
să le pot pune-ntruna-n aplicare!
Ca Învățătorii ce astă nobilă cale precizează
și prietenii care pe ea cum se cuvine-naintează,
mult să trăiască și orice stavilă,
lăuntrică sau din afară,
pe deplin să le dispară,
Dă-ți, rogu-te, binecuvântarea!
Ale Căii și-ale Etapelor bune însușiri
cu totul și cu totul ducând la împliniri,
Fie ca-n viețile toate
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de Învățătorul desăvârșit
nicicând să nu fu despărțit,
să mă bucur oricând de-a Dharmei măreție
și-n starea Vajradhara mintea-mi îndată să fe!
CERERI SPECIALE
Prețios, nobil Învățător,
fă ca, rogu-te, cunoașterea în urma studiului,
a cugetării și-a meditării să-mi sporească
și stiința predării, a analizei amănunțite (dezbaterii)
și-a compunerii, să-mi crească!
Fii bun, consimte ca împlinirile obișnuite și supreme
să pot primi și, ca tine, grabnic, să pot deveni!
Rogu-te, Învățător făr’ de seamăn,
fă ca-n mine înalta cunoaștere
a marii fericiri s-apară
și-ntinările de percepția iluzorie
a existenței reale pricinuite, să dispară!
Sfâșie, rogu-te, ițele ce-n minte-mi
urzesc îndoieli
și, ca tine, grabnic, binecuvântează, s-ajung! (3x)
O, preamărit, suprem Învățător-rădăcină
pe Lotus și Lună în inima mea așezat,
în nemărginita-ți bunătate, rogu-te,
mă ocrotește și-mplinirile trupului, cuvântului și minții
consimte să le pot primi!
O, preamărit, prețios Învățător-rădacină,
pe Lotus și Lună în inima mea așezat,
în nemărginita-ți bunătate, rogu-te,
ai grijă de mine și-mplinirile obișnuite și supreme,
fi bun, consimte să le pot primi!
O, preamărit, suprem Învățător-rădăcină
pe Lotus și Lună în inima mea așezat,
în nemărginita-ți bunătate, rogu-te,
până ce-ating chintesența Treziei,
fi lângă mine statornic neîncetat!
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RUGĂCIUNEA DE DEDICARE A MERITELOR
În viețile toate de Victoriosul Țongkhapa povățuit
fe ca nicicând, nici chiar o clipă,
să nu m-abat de la astă nobilă Cale
de toți Învingătorii slăvită!
Cele două yoga supreme,
cea a beatitudinii și cea a vacuității, cultivând,
fe ca Învățăturile Victoriosului suprem Învățător Losang,
cu măreața temeritate a conduitei filor Învingătorului înzestrat
și-a cărui viață eminentă a celei mai pure etici poartă,
să le pot întâlni ne-ncetat!
Purtare curată având și cu viziunea pătrunzătoare îmbinând,
fe ca la desăvârșire să duc arta de-a trăi după Învățătura lui Losang,
al doilea Biruitor, cu disciplină morală înzestrat,
de-o înaltă erudiție și-n practica Bodhisattvilor exersat!
Supremilor Învățători lungă să le fe viața
și-ale lor pure fapte-n cele zece zări să se răspândească,
lumina-nvățăturii lui Losang cele trei lumi să-mpânzească,
să dăinuie de-a pururi, ca bezna neștiinței făpturilor să izgonească!
Prin a Învățătorului suprem bunătate-am întâlnit
Dharma Învățătorului neasemuit.
Toate meritele prin aste fapte căpătate, așadar,
făpturilor toate le aduc în dar
ca fără dram de părtinire, tuturor,
ocrotire să le fe desăvârșitul Învățător!
Tot ce pân-acum, eu și toți alții,
prin fapte chibzuite drept virtuți adunat-am
și cele ce vom mai strânge-mpreună
de-acum înainte și pân’ la Trezie,
bună prevestire astei lumi să fe
a întrupării supremului Învățător,
indestructibil, vajra5, puternic, neschimbător!
____
Traducere din limba franceză de Mircea Costin Glăvan

5 Vajra, cuvânt sanscrit însemnând „indestructibil” precum diamantul și „puternic” ca fulgerul.
În contextul mantrei secrete poate desemna contopirea Metodei cu Înțelepciunea, marea înțelepciune atotștiutoare
sau totala fericire spontană.
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