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Espiritualitat..., ¿des de quina perspectiva abordarem un tema tan ampli? 
Ens referirem a una experiència que és visió i comprensió i a les actituds que la 
fan possible. Què és el que distingeix als “mestres espirituals”? Quin és el seu 
“saber específic”?  
 
 Parlarem d’aquelles persones que han estat i són testimonis de la riquesa, 
de la profunditat, de la transcendència o del misteri –que cadascú li posi el nom 
que millor li sembli- que impregna  la realitat. Testimonis d’una realitat 
amarada de sacralitat, que converteix cada moment, cada ésser, en infinitament 
valuós.  

Els homes i dones de saviesa, provinguin de l’entorn cultural que 
provinguin, apunten a l’experiència de testimoniatge de presència del 
Transcendent, en la Realitat, en les vides personals. [D’Ell són l’Orient i 
l’Occident, miris on miris, allà hi ha el Rostre de Déu. -Alcorà, 2,115-] 

Testimonis de l’Absolut, del sense forma, d’aquell Rostre de la realitat que 
sobrepassa qualsevol concepte, del qual només se’n pot parlar amb imatges, 
amb símbols. El seu missatge: “hi ha més, la realitat no acaba allà on la nostra 
mirada egocentrada posa el límit”.  

Una comprensió que expressen en termes de llum, coneixement, immensa 
pau, llibertat profunda, infinit interès o amor per tota cosa... una comprensió 
que dissol fins l’ultima molècula d’importància personal que algú es pugi 
atorgar, perquè reconeix que el que realment val, en cadascú, no és un jo o un 
tu, sinó aquell U, Presència Única, que veritablement És. 

Una certesa que no els deixa mai indiferents, que els incita a contagiar-la, a 
empènyer a d’altres pel camí que han recorregut, amb grans esforços. Alguns 
d’ells ajudats per altres, d’altres ben sols. Què és aquest camí?  

De fet no és camí, perquè no vas enlloc: tornes a casa, com diu Sta. Teresa 
de Jesús, amb aquella agudesa de llenguatge que la caracteritza: ¿pensais que 
importa poco para un alma derramada entender esta verdad y ver que no ha 
menester rezar a voces? ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en 
soledad y mirar dentro de sí  (Camino de Perfección 46,2)  

No és fàcil, perquè de natural estem “derramados”, acostumbrados a 
andar el alma y el pensamiento a su placer que es menester mucho artificio 
para que torne a tomar amor y acostumbrarse a estar en su casa. Creed que si 
con cuidado os acostumbráis a considerar que traís con vos a este Señor, 
sacaréis gran ganancia. (Camino de Perfección 46,3) 
 

D’això és del que voldríem parlar avui: què ens diuen les religions dels 
“artificios” per buscar el tresor amagat? quins consells? quines pistes? La natura 
humana és ben igual, sigui quin sigui el temps, l’espai, la cultura. I si alguna 
cosa tenim en comú son els obstacles amb els que ensopeguem quan volem 
posar-nos en camí. La perspectiva des de la que avui mirarem l’oferiment 
“d’espiritualitat” que ens fan les religions serà aquest: apropar-nos a allò que 

                                                
1 Text de la conferència presentada a Palma de Mallorca, el març de 2004, en el marc d'unes 
Jornades organitzades per la Confederació de Religiosos de les Balears.  



ens proposen per tal de fer possible l’experiència espiritual (actituds, treballs, 
orientació....). Veiem a grans trets a què ens referim.  
 
 Probablement ens ajudarà si partim d’un llenguatge que ens és ben 
familiar, el de St.Joan de la Creu. Sant Joan és un gran sistematitzador del camí 
espiritual, que no va estalviar esforços per aclarir-nos objectius, medis, ajuts, 
obstacles, com distingir errors i encerts... En un llibre que recull escrits de 
Swami Siddheswarananda, de l’Ordre de Ramakrixna (i deixeble seu), podem 
llegir que el Swami recomanava als visitants occidentals que comencessin per 
estudiar i aprofundir en l’obra del gran mestre yogui d’Occident, Sant Joan.  

Què ens diu Joan de la Creu? 
 

esta luz nunca falla en el alma; pero por las formas y velos de criatura 
con que el alma está velada y embarazada, no se le infunde. Que si quitase 
estos impedimentos y velos del todo .... se transforma el alma en la pura y 
sencilla Sabiduría que es el Hijo de Dios. (Subida al Monte Carmelo II,15) 

El que ens cal és poder ‘veure-comprendre-conèixer’ allò que ja hi és, que 
sempre és present. Com? Quitando velos e impedimentos.  

Per Sant Joan, això és AMOR, perquè amar es obrar en despojarse y 
desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios (Subida...II,5,6). Un procés (una 
nit, en termes de St. Joan) que más se puede y se debe llamar cierta 
reformación que purgación (Noche oscura II,3,1) 
 

De què cal despojarse, o què és el que cal reformar i perquè? Para juntarse 
dos extremos (cual es el alma y la divina Sabiduría) será necesario que 
vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre sí... (Subida...II,16,7) 

Aleshores és quan ens explica en La subida al Monte Carmelo i en La noche 
oscura, què és el que cal posar de la nostra part per a procurar aquesta 
semejanza. Com fer per a que les capacitats puguin ser aptes per aquest 
coneixement.  

[“I la Gràcia?” -deu estar pensant més d’un en aquest moment-. Sant Joan 
no negaria pas l’acció de la Gràcia, però la síntesi dels seus consells potser 
podria ser “a Dios rogando y con en mazo dando”: quines són les actituds 
personals que ajuden, en quina direcció orientar el propi esforç... sense esperar 
res a canvi.] 

 
El impedimento és l’ego, el nostre petit jo, que governa les capacitats al 

servei dels seus interessos, sotmeses a les seves necessitats. Els nostres 
mecanismes de supervivència biològics, psíquics, culturals, ens construeixen 
una “entitat” -som subjectes, amb una entitat pròpia, una personalitat- que ens 
permet moure’ns en l’entorn al preu de limitar aquest entorn,  limitar-lo 
radicalment. El “jo” llegeix l’entorn com si fos un escenari al servei de l’actor 
principal, ell mateix. Sempre situat al bell mig de l’escenari jutja, selecciona, 
interpreta, en funció dels seus interessos  

[de Simone Weil: per poder admirar veritablement l’univers, l’artista, l’home 
de ciència, el pensador, el contemplatiu, han d’arribar a traspassar la pel·lícula 
d’irrealitat que el vela i que el converteix en un somni, en un decorat de teatre2.]  
 

Es tracta de passar d’un us de les nostres capacitats al servei dels nostres 
interessos a un ús alliberat d’aquesta submissió connatural.  

                                                
2 A la espera de Dios. Madrid, Trotta, 2000,p.105 



En la terminologia de St. Joan la persona és la conjunció de memòria, 
entendimiento, voluntad. Així concep el seu temps les capacitats humanes, les 
potencias, i és a partir d’elles que proposa treballar. 

La memòria és l’argamassa que dóna consistència a la individualitat, que 
recrea i alimenta constantment el monòleg interior entorn a la història personal, 
la revisió i repetició del que ja ha sigut, la projecció dels desigs i les pors del que 
serà...: reforma la teva memòria -ens diu-; amb tanta constància com et sigui 
possible, substitueix aquest monòleg que no fa més que girar en torn teu -jo, jo, 
jo- per l’Altre, l’Altre, l’Altre. Amb repeticions de frases, tenyint la memòria 
amb altres pensaments... (en els seus escrits trobem multitud de pistes) 

Enteniment és tot l’àmbit de l’intel·lecte, de la comprensió i el 
coneixement... Un cop més, esforçar-se per fer-ne un uso sobrenatural (és a dir, 
més que natural, més que al servei -natural- a mi mateix). De nou, vegeu les 
concrecions en la seva obra). 

Voluntat, fa referència als aspectes afectius, la volició, sentir, desigs, 
sentiments, esperances, ... la caixa de ressonància emocional que som.  

L’actuació -el color de la nostra actuació- és indissociable del “color” que 
tinguin  el conjunt i la interacció de memòria-enteniment-voluntat. Pot ajudar a 
canviar el color, però no ho farà si no hi ha lucidesa respecte aquest. Per sí 
mateixa, si no hi ha lucidesa pel que fa a memòria-enteniment-voluntat, 
l’actuació és simple expressió exterior del que en veritat mou i alimenta a les 
potències internes.   
 

Dins del conjunt de l’obra de Sant Joan, la Subida al Monte Carmelo i la 
Noche Oscura, serien molt especialment els manuals pràctics del treball 
espiritual, del com preparar el terreny per a fer possible el juntarse esos dos 
estremos, alma y divina sabiduría. 
 Projectar la memòria més enllà de la nostra petita història personal, 
buidar l’enteniment dels “sabers” fets a la nostra mesura, tant els referits a les 
coses d’aquest món com els de l’altre... de manera que el entendimiento 
humano se haga divino unido con el divino, i de igual manera la voluntad, 
informada de amor divino, ... lliure, eixamplada, il·limitada com és l’Amor 
mateix. 

Com dur a terme aquesta mutació de les facultats, aquesta reformació? 
Entrenant a l’ésser humà a viure sense fer peu en la pròpia volició o desig. 
Com? 

Practicant un treball amb l’enteniment, amb la comprensió, amb totes les 
dimensions mentals, que porti més enllà del pensament lligat al jo. A l’Índia en 
diran Gnani yoga, la pràctica amb el coneixement. 

Practicant el silenciament del sentir, la voluntat, totes les dimensions 
emocionals, informándola de amor divino, el  Bakhti Yoga, dels mestres hindús. 

I, conjuntament, cultivar l’actuar gratuït, sense buscar res, ni respostes en 
aquesta vida ni mèrits per l’altra... el Karma Yoga, el Yoga de l’acció gratuïta. 

Són aspectes que poden combinar-se en proporcions equivalents o 
posant més l’accent en un o en un altre. Hi ha mestres, escoles, tarannàs 
personals, que preferiran triar, com a pilar de la vida espiritual, el treball a 
partir d’una de les capacitats (ment, cor, acció...) i, a partir d’ella, arrossegar les 
altres. Altres, per igual. És com qui vol punxar un globus, amb un punxó poc 
afilat... Pot anar picant una i una altra vegada en el mateix punt, fins que esclati, 
o pot anar-ho fent alternativament a dalt, al mig, a baix,... la qüestió és fer-lo 
esclatar. Un “fer-lo esclatar” que es viu com un autèntic canvi de registre, com 
el poder copsar l’existir des d’una altra ona, una ona de fondària, valor 



il·limitat... Una ona que ens mostra que tenemos el cielo dentro de nosotros 
(Sta. Teresa. Camino de perfección), el mateix Cel que tot ho amara... Ara bé,  

es suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este estado de 
unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales. 
Porque las naturales potencias no tienen pureza, ni fuerza ni caudal para 
recibir las cosas sobrenaturales al modo de ellas, sinó sólo al suyo que es 
humano (....) Se oscurecen de su natural lumbre en esta noche porque puedan 
ser ilustradas acerca de lo sobrenatural (...) y así vengan a quedar templadas 
todas las potencias para poder recibir y sentir lo divino y sobrenatural alta y 
subidamente. (St.Joan, Noche... II,16,4) 
 
 Sant Joan -a l’estil clàssic dels mestres hindús- s’esforça per sistematitzar, 
per analitzar a fons com anar avançant en la reformación, pas a pas. Altres 
ofereixen la flamarada, la intuïció, amb un pensament, una frase que ho engloba 
tot. Si volgués sintetitzar el mestratge de Sant Joan en una sola frase (o dues), 
una frase que ens donés la pista de com orientar memoria, entendimiento y 
voluntad, tot l’ésser, podríem triar aquestes paraules del Profeta Muhàmmad:  
 treballa pel bé en aquesta vida, com si haguessis de viure sempre; 
estigues, però, ben despert, com si només disposessis d’un dia abans de 
morir.  
 Treballar pel bé amb tot l’interès, sense límits, alhora, sense buscar cap 
fruit per un mateix, ja que estàs vivint el teu últim dia... Aquest hadith3 del 
Profeta ha presidit la vida espiritual d’innombrables comunitats musulmanes.  
 Sense perdre de vista a Sant Joan, volia proposar-vos avui que miréssim 
vers “Orient”. ¿Què ens diuen de les actituds interiors que fonamenten el camí 
espiritual? ¿Què proposen? 
 Com que és impossible que en aquesta estona vegem “totes” les 
religions, pensava que el tema d’avui podria ser idoni per a comprendre millor 
la perspectiva de les anomenades “tradicions orientals” (hinduisme, 
buddhismes, taoisme...) i deixar enrera uns quants estereotips. Des d’aquí fem 
una interpretació força simplista del que hi ha en la base dels “espirituals 
d’Orient”. Ens els presenten ben quiets i asseguts, sembla que només es 
preocupen de la seva pròpia pacificació personal, que “passen” del món i dels 
problemes de la gent.... En comparació, l’actitud espiritual cristiana seria molt 
més generosa.... Per acabar-ho d’arrodonir, Occident espigola d’aquí i d’allà 
quatre tècniques deslligades del seu món i del seu sentit profund, les aplica a la 
“relaxació i el creixement personal...” i, a nosaltres, això ens acaba de confirmar 
el poc valor que té la postura oriental en comparació amb el compromís que 
caracteritza l’espiritualitat Occidental.  
  

- - - - - 
 

Cap el s.VII a.C. la tradició espiritual de l’Índia fa un gir en la direcció 
d’un retorn creatiu vers la recerca interior. L’antiga tradició vèdica havia quedat 
anquilosada en complicats ritualismes, fonamentats -d’alguna manera- en els 
Vedes, uns venerables reculls d’himnes i poemes mítics. Dalt de la piràmide 
social hi havia la casta superior, la dels brahmans, els sacerdots, gestors de tot 
aquell cúmul de rituals que calien per a tot i per a qualsevol ocasió.  

                                                
3 L’Alcorà recull la revelació. Els hadith són les paraules i exemples del Profeta en el seu dia a 
dia, recollides pels qui eren prop seu. Alcorà i Hadiths són les dues fonts fonamentals de 
l’espiritualitat musulmana. 



Religió i poder s’havien fusionat, en una societat estrictament 
estratificada. 
  Del segle VII a.C. són els Upanixads més antics, una mena d’apunts de 
classe, que recullen els diàlegs dels mestres amb els seus deixebles. “Upanixad” 
vol dir, precisament, “asseure’s atentament als peus de...” Als peus de qui? Als 
peus dels buscadors espirituals, els rixis, que s’havien retirat als boscos, apartats 
de tot el muntatge dels brahmans. Els Upanixads més nous (d’entre els clàssics) 
són del s. V d.C, aproximadament). Els rixis insistien en ensenyar que la via no 
és acumular mèrits per mitjà de sacrificis o tributs oferts als déus. Que del que 
es tracta és de buscar Aquell que sobrepassa tot nom i tota forma.  

Mostren que els déus no són més que representacions simbòliques dels 
diversos rostres o aspectes de la presència transcendent que impregna tota la 
realitat, sense forma, inefable, inabastable: aquest és l’U, l’Absolut. L’anomenen 
Brahman... més petit que un gra d’arròs, més gran que tot l’univers  -com ens 
diu l’Upanixad Chandogya:  
 
Allò que anomenem Brahman és l’espai exterior a l’home, exterior a l’home. 
És l’espai interior de l’home, interior de l’home. 
És l’espai interior del cor. És ple. És immutable. 
Llum que supera tot esplendor, llum que brilla sobre la terra i més enllà dels cels més 
alts. Aquesta és la Llum que brilla en el nostre propi cor. 
Tot és, en veritat, Brahman. És l’origen, la fi i la subsistència de tota cosa. 
És ment i vida, és llum i veritat, és l’espai immens. Són d’ell totes les activitats, tots els 
desigs, tots els perfums i tots els gustos.  
Més petit que un gra d’arròs, o que un gra d’ordi, o que un gra de mostassa, o que un 
gra d’escaiola, habita en el meu cor. 
Més gran que la terra, més gran que el firmament, més gran que els cels, més gran que 
tots els móns, habita en el meu cor. 
Abraça tot l’univers i, en silenci, és Amor envers totes les coses.  
Aquest és Brahman. 

(Índia, Chândogya Upanixad, s. VII a.C.) 
 

Es succeeixen els diàlegs que volen posar els deixebles en la perspectiva 
de la recerca. “Tu ets això” - tat tvan asi- és la pedra de toc de l’ensenyament. 
Comprèn, sigues veritable testimoni, de la veritable essència de cada ésser, de 
cada cosa: tot és Brahman, tot és Ell. l’Absolut, el que És, el Transcendent.  

No hi ha “dos”, l’has de descobrir aquí, en la realitat, si no el veus aquí, si 
el situes en un “altre” món, és una imaginació que t’estàs fent. Adores un 
fantasma.  

És aquí on cal veure’l i trobar-lo. Aquesta és la comprensió que capgira la 
manera d’actuar, de sentir, de viure; la comprensió que et farà tractar cada ésser 
amb tot l’amor que mereix.  

Veure-ho, reconèixer Brahman en mi mateix i en tota cosa és el que transforma, 
transforma la nostra actuació, transforma el món mateix.  
Per això, els rixis posen l’accent de l’espiritualitat en l’esforç de comprensió. Les 
indagacions de com silenciar els moviments del cor i de la ment, els mitjans que 
proposen, no tenen altra finalitat que aquest donar prioritat als nivells de la 
persona capaços de la visió.  
 De nou, com en Sant Joan, la preocupació per el “com” fer-ho.  

Poden variar molt els llenguatges, però l’afirmació continua sent 
taxativa: si aturem el constructor de la nostra relació amb l’entorn , que no és 
altre que el nostre mecanisme de necessitats, i ho fem amb lucidesa, amb interès 



profund per l’existència, el resultat no és quedar-se com pedres, quedar-se 
catatònics, sinó obrir-se a la Presència, al Ser veritable. 
 

Els mecanismes de la necessitat (biològica, psíquica, de consistència i 
supervivència personal) són poderosos, posen en dansa tota la nostra 
maquinària per tal de satisfer-se, d’alimentar-se, per tal de que cadascú de 
nosaltres en cada moment faci peu en la seva “personalitat”, en la seva 
convicció de “ser algú i alguna cosa”.  

Sigues ningú, d’una manera lúcida (res a veure amb nihilismes) i 
descobriràs el que veritablement ÉS. 

Des de cada tradició espiritual, els mestres apunten a la necessitat de 
silenciar aquest “jo dominador”, s’esforcen per fer veure que es tracta d’un 
veritable tresor amagat que demana “vendre-ho tot”, deixar les maneres de ser, 
de pensar, de funcionar, d’estimar...: reformar-les. 

Aquesta “reforma” de la que ens parlava  St. Joan, la podem dur a terme 
treballant alhora els diversos aspectes del que som: ment, cor, acció, o posant 
l’accent particularment en algun d’ells. Per a que el globus es desinfli, pots 
intentar punxar-lo des de diferents punts o insistir en un de sol. L’objectiu és 
foradar-lo.  

Aturar el monòleg mental, aprenent a fer un us de la ment radicalment 
diferent, com una llum lúcida, capaç d’atendre i penetrar d’una manera 
“impersonal”, universal -podríem dir- silencia el desig, el sentir entorn a sí 
mateix, i l’acció guiada per aquest interès personal.  

O l’acció: qui reforma la seva acció i actua sense cap recerca de desig 
propi, situa tot el seu ésser en una altra perspectiva, interessada per tot, des del 
no-interès propi. 

El sentir, substituint l’estimació per sí mateix, per l’estimació de l’Altre, 
abocant l’estimació cap aquest absolut sense forma, per mitjà de saber-lo 
present en la forma dels altres, de les persones, o per mitjà de saber-lo present 
en les formes divines, omplint aleshores el cor de l’actitud de devoció (Bakti 
Yoga, Yoga de l’amor, que en diuen en el món hindú). 

Tècniques de concentració, de silenciament, d’acció desinteressada, tot va 
lligat per un únic objectiu, arribar a ser veritablement persones: Que el fantasma 
del nostre petit jo no ens cegui la visió, no ens tanqui els cors i enfosqueixi les 
ments.  

Com bellament escrivia Tagore:   
Que només quedi de mi, aquella mica amb la que et pugui anomenar el meu tot. 
Que només quedi de la meva voluntat, aquella mica amb la que et pugui sentir en tota 
cosa i tornar a Tu en tot instant. 
Que només quedi de mi, aquella mica amb la que mai no et pugui amagar. 

(R. Tagore. Gitanjali, 34) 
O Sant  Joan:  
Amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios.  

(Subida...II,5,6) 
O Halladj, el gran sant musulmà del s.IX:  
En el fons del meu no res, sigui el teu Tu, per sempre. 
Entre Tu i jo, hi ha un “jo sóc” que em turmenta. 
Lluny de mi tot pensament de “dos”, 
¡Que el teu “Jo sóc” esborri el meu “jo sóc”, 
Que el teu espai en el meu cor sigui el meu cor sencer. 

Husayn Mansûr Halladj (Pèrsia, s.IX) 
  
 



Yoga és aquest esforç, estratègicament planejat i buscat, per desfer la 
xarxa que ens separa de la vida oberta a la consciència del que ÉS, per desfer 
l’al·lucinació, la falsa visió, que oculta el veritable Rostre de l’existir. Un esforç 
que no tindria cap sentit positiu si no anés acompanyat de l’atenció “a la noticia 
silenciosa que se dice en el fondo del alma” (Joan de la Creu). L’esforç per 
llegir els versicles sagrats en l’Univers, com llegim en l’Alcorà (l’Univers és ple de 
versicles4 –de signes divins- per aquell qui vol comprendre. Alcorà 2,164). Un esforç 
per canviar de registre, per parar l’oïda... si vol mostrar-se, si vol deixar-se 
sentir.  
 

He dubtat sobre el que podria resultar-vos més interessant en aquesta 
xerrada, amb indecisió respecte quin material triar. Es tracta de tradicions 
mil·lenàries, amb una riquesa de textos impressionant. Quina mena de selecció 
podia resultar més útil, més entenedora? Finalment he optat per a cenyir-me a 
dues petites obres molt significatives; petites pel que fa al gruix, immenses pel 
contingut i el ressò que han tingut per a milions de persones: el Bhagavad Gîta i 
el Dhammapada. Tenen, per a nosaltres, un altre valor afegit: les primeres 
traduccions al català les va dur a terme un mallorquí universal: Joan Mascaró. 
Mascaró va néixer a finals del s.XIX i la descoberta del Gîta en la seva joventut 
el va animar a endinsar-se en la cultura hindú i a estudiar sànscrit i pali (la 
llengua clàssica de gran part textos buddhistes). Va passar la vida com a 
professor a Cambridge i a Oxford, i va traduir nombrosos textos a l’anglès, 
sense oblidar de fer alguna traducció catalana, com la d’aquestes dues petites 
grans obres.  

 
Dic que són significatives perquè representen dos tarannàs ben diferents 

de l’espiritualitat nascuda a l’Índia: el Bhagavad Gîta, o Cant del Benaurat, és un 
dels episodis del Mahabarata, la gran epopeia de la literatura hindú. Veureu com 
recull l’esperit dels rixis dels Upanixads, transmetent-lo embolcallat d’imatges 
mítiques i simbòliques, amb aquell equilibri tan característic de la tradició 
hindú, entre l’Absolut sense forma, la Transcendència, i el seu aspecte 
d’immanència prenent forma en les realitats, persones i déus. El Gîta  és el nucli 
del nucli, la condensació d’una riquíssima tradició espiritual, llibre de capçalera 
de Gandi, Tagore, i tants altres... 

El Dhammapada és una altra obra nuclear, però en aquest cas de la 
tradició buddhista. És tracta d’un recull ben sintètic dels ensenyaments del 
Buddha. Si el Gîta ens ajudarà a veure la profunditat religiosa del plantejament 
del Yoga (tal com s’entenia en el seu món d’origen), amb el Dhammapada 
tindrem l’oportunitat d’apropar-nos al sentit profund del “buit” buddhista i de 
la insistència del Buddha en l’actitud de recerca personal i lucidesa. 
 En aquest primer moment, només subratllaré algun fragment de la 
selecció que teniu a les mans, per ajudar a aclarir la perspectiva. Havent dinat 
tenim una hora de tallers, que podrem dedicar a treballar en grups aquests 
textos i parlar-ne entre tots a la posada en comú.  
 
 Llegint-los, de seguida veureu què poc té a veure l’actitud de quietud i 
concentració amb aquella interpretació que ho veu com a passotisme, no-
actuació, mirar-se el melic, etc. Alguns occidentals en poden haver fet aquest us. 
És cert. Sense conèixer el que realment hi ha de fons, agafen alguna tècnica, 
algun aspecte, i el converteixen en recepta de relaxació o de “creixement 
personal”. Que el pobre ús que en puguin fer alguns no ens faci menysprear 
                                                
4 en àrab, versicle i signe comparteixen la mateixa arrel 



una actitud espiritual sincera, generosa, que no té altre mòbil que el de poder 
viure en el món des del profund amor que neix del desinterès per sí mateix i de 
la descoberta del tresor amagat, en totes i cadascuna de les realitats, en cada 
instant, en cada ésser.  
       

- - - - - 
 



Breu introducció a la lectura dels textos 
 
Escrit probablement vers els s.IV-II a.C., ja he comentat que el Bhagavad 

Gîta és un episodi de la monumental epopeia hindú, Mahabarata. La història de 
famílies enfrontades, de prínceps i guerrers moguts per interessos egoistes i les 
d’altres més virtuosos,  fa del Mahabarata un text molt ric en ensenyances. I molt 
especialment el Gîta.   

En aquest episodi  el noble guerrer Arjuna es veu obligat a llençar els 
seus exèrcits contra cosins i amics, contra els exèrcits d’una branca de la família 
que injustament vol fer-se amb el poder. Un Arjuna horroritzat (perquè faci el 
que faci provocarà la mort i la destrucció entre els seus), voldria desaparèixer, 
fondre’s, evitar com fos aquella situació. Resulta que qui està guiant el seu 
carruatge és Krixna, el poder diví revestit d’una de les seves formes humanes. 
Arjuna exposa els seus dubtes a Krixna, li explica que ell no vol ni l’èxit en la 
batalla ni res de res, que només desitjaria la pau, li pregunta  com pot fer per 
evitar aquell desastre.  

Krixna l’amorra a la realitat d’aquell moment: no ho podràs evitar. Avui, 
facis el que facis hi haurà mort. Però hi ha una manera sàvia de viure i d’actuar, 
de conrear el bé, de posar la llavor de la saviesa en el món siguin quines siguin 
les circumstàncies en la gran batalla que es lliura en les nostres vides. És l’oblit 
absolut de sí mateix per mitjà de la devoció, l’adoració, el lliurament al veritable 
existir de la realitat. L’oferiment generós, a l’Essència de tota la realitat, aquella 
Essència que també tu, veritablement, ets. 

Com puc fer això? -pregunta Arjuna-. Krixna li respon parlant de l’esforç, 
-el Yoga- del coneixement, el de l’acció i el de l’amor, els tres esforços, els tres 
yogues, que li permetran ser testimoni de la Veritat i actuar en conseqüència. Li 
diu que, amb determinació, posi tot el seu cor en l’acció, però mai en la recompensa. 
Pendent de recompenses o aprovacions, l’acció no fa més que servir-nos a 
nosaltres mateixos. Quan no busques res per a tu és quan pots actuar lliure de 
pors i de desigs, amb pau interior, amb veritable interès il·limitat.  

Sense serenitat interior, el desig campa al seu aire, els interessos 
personals ho envaeixen tot. Es fa imprescindible la vigilància, la lucidesa 
interior. Sense concentració no és possible ni la lucidesa ni la serenitat. 
Concentració, vigilància, harmonia de ment, cor i actuació,... polarització 
absoluta en la recerca del que És. Un esforç que dilueix el poder de l’ego, dissol 
les fronteres i límits que aquest petit jo imposa, aleshores és quan:    

es veu ell mateix dins el cor de tots els éssers i veu tots els éssers dins 
el seu cor. 
 Aquesta és la visió del savi en harmonia, de l’U, el Brahman, Déu.  
 No hi ha saviesa per algú sense harmonia, i sense harmonia no hi ha 
contemplació. Sense contemplació no hi pot haver pau, sense pau, ni amor ni 
joia. 

Quan el savi em veu en tot i tot ho veu en Mi, llavors mai no 
l’abandono i ell no m’abandona mai. 

Qui en aquesta unitat d’amor, m’estima en tot allò que veu, sia on sia 
que visqui, en veritat, aquesta persona viu en Mi5.  
 
 Vegem doncs el text. No oblideu, però, que no és més que una petita 
selecció.  
 
                                                
5 la selecció del Bhagavad Gîta està basada en la traducció de Mascaró, ed. Raixa, i en la de J. 
Barrio, ed. Aguilar.  



 
 
 
  
Abans de la lectura del Dhammapada 
 

El Buddha és contemporani dels Upanixads clàssics, del s.V a.C., és a dir, 
del temps de la renovació espiritual de l’Índia. Siddharta Gautama, príncep, fill 
del rei d’un petit Estat situat entre l’Índia i el Nepal, un dia surt del seu niu d’or 
(de palau) i  queda commogut pel dolor que veu per tot arreu. Siddharta 
descobreix l’existència de la malaltia, l’envelliment i la mort. Sense saber què 
pot fer en aquella situació, qüestionant-se sobre el sentit de la vida, sense veure 
de què pot servir ser príncep, de la casta dels Ksatriyes, els guerrers, si no pot 
aportar solucions o posar barreres al dolor, deixa enrera palau i comoditats i 
s’endinsa en un intens itinerari de recerca. S’acosta als rixis del bosc, es sotmet a 
tota mena d’ascetismes, fins que finalment comprèn que no es tracta de 
destrossar-se el físic sinó d’aconseguir un “canvi de registre” vital. I que el que 
veritablement facilita el canvi, és adonar-se de l’absurditat de la roda del desig 
dins de la que girem sense parar.  

T’he descobert constructor! Ja mai més no em tornaràs a construir una 
casa. Les bigues són trencades, el sostre derruït. La meva ment s’ha alliberat 
d’allò que mou l’existència, la cadena del desig ha quedat desfeta!6 –és 
l’exclamació que fa el Buddha quan s’adona de la trampa del desig-. 

Comprèn que persegueixes fantasmes, adona’t de la irrealitat de les fites 
que vols atrapar.... [ Sta. Teresa, exactament en la mateixa línia: gran remedio es 
traer muy contino cuidado de la vanidad que es todo, y cuán presto se acaba, para quitar 
la afeción de todo y ponerla en lo que ha para siempre de durar. Camino de Perfección 
14,2] Vigilància, concentració al servei de la lucidesa, de la comprensió, al servei 
del “contino cuidado”, serà el missatge del Buddha. Quan de debó 
comprenguis, deixaràs d’estar atrapat. El títol que els seus seguidors donaren a 
Siddharta, “buddha” vol dir “il·luminat”, que se li ha fet la llum, que ha entès... 
El Buddha, el que va entendre, insisteix en aquest anar deixant sense terreny al 
jo i tota la seva trama de desigs i pretensions: adona-te’n de què ocupa la teva 
memòria, el teu enteniment, el teu cor... Llegim en el Dhammapada ,    

La condició humana està dirigida per la ment: la nostra vida és la 
creació de la nostra ment. 
Allò que som avui prové dels nostres pensaments d’ahir, i els nostres 

pensaments actuals construeixen la nostra vida de demà. 
 El savi que viu en vigilància la considera el seu més preciós tresor. 
 El savi redreça la seva ment, que és vacil·lant i inestable, com el 
constructor de fletxes fa rectes les seves fletxes. 

Més mal que el que pot fer l’enemic a l’enemic, o els odis entre els 
homes, és el mal que et pot fer la ment mal dirigida. 
 

Com Sant Joan de la Creu, el Buddha intenta fer veure de manera 
sistemàtica la necessitat i en què consisteix el treball de “reformació de les 
capacitats”. Una possibilitat per a tothom, sense distinció de castes ni de sexes. 
Això sí, cal deixar-ho tot, cap refugi, molt especialment, cap refugi mental, ... 
que les imaginacions i esperances no t’impedeixin veure Allò que veritablement 
és.   
                                                
6 la selecció del Dhammapada està feta a partir de l’edició de F.Tola i C.Dragonetti, ed.Barral, i 
l’edició catalana de l’Abadia de Montserrat. 



L’autèntica essència de la realitat és l’absència. L’absència de tot allò que 
jo prefiguro. Comprèn aquesta absència absoluta, aquest buit, fes el buit radical 
en tu mateix, i podràs ser testimoni de l’única veritable Presència. El buit no és 
buit, és una absència que és presència, és percepció lúcida, és coneixement, 
commoció, amor. El buit és buit de sí mateix per donar lloc al ple absolut, el 
Nirvana, en termes buddhistes. El buit del Buddha és parent d’aquella 
inscripció que acompanya un esquema del procés interior fet per Joan de la 
Creu: nada, nada, nada, nada y, aún en el monte, nada. Apunta a aquell “saber no 
sabiendo, entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo”.  
 

Després de la seva mort, les paraules del Buddha es van transmetre i 
repetir oralment durant uns 150 anys o més. Els seus seguidors no deixaven de 
multiplicar-se, la transmissió va començar a escriure’s i es va fer necessari 
establir el “cànon” dels ensenyaments. Reunits en concili, van fer una selecció 
dels vàlids. El Dhammapada és probablement el recull més nuclear del 
pensament del Buddha, un text que tots els corrents buddhistes comparteixen i 
veneren.   

Lluny d’aquella idea que potser algú es fa, del Buddha com a persona 
que vivia “a la lluna”, desconnectat de la realitat, còmodament perdut en les 
seves meditacions, la prèdica del Buddha posa en qüestió tot el sistema social 
de l’Índia, qüestionant el sentit d’una jerarquia hereditària que deixava sense 
esperances a tantes persones. Revoluciona el sistema de cap a peus amb el seu 
missatge d’igualtat, igualtat de tots, homes i dones, brahmins o suddres. El que 
marca la diferència no és el naixement sinó la manera d’encarar la vida: hi ha un 
camí que porta a l’existència, un altre a la no existència... –dirà-. L’amenaça pel 
sistema va ser tal, que aviat  el buddhisme va trobar més facilitats per expandir-
se a l’exterior de l’Índia que en el país i en el sí de la tradició que el va veure 
néixer:    

Ningú no és brahmin pel naixement o per les trenes. Aquell en el qual 
hi ha veritat i rectitud, a aquell sí que el podem anomenar brahmin. 

Jo no anomeno brahmin a qui procedeixi de mare brahmànica, sinó a 
aquell que no posseeix res i que està lliure de tot desig...  
 
 Acosteu-vos a aquesta petitíssima selecció des d’aquesta perspectiva i no 
us costarà gens descobrir-ne la riquesa.  
 
 
 
Conclusió 
 
 Voldria acabar tornant al punt de partença de la xerrada. Els mestres 
d’Orient i d’Occident –les persones de veritable experiència espiritual- no 
estalvien esforços ni paraules per a mostrar als seus contemporanis l’existència 
del “tresor amagat”; per a despertar a la gent, per a fer evident la veritable 
possibilitat de l’existència humana. Tat tvan asi, “tu ets això”, desperta, no et 
conformis amb menys. Ets el palau d’un gran rei. Més petit que un gra d’escaiola, 
més gran que tot l’univers, habita en el teu cor. 
 Mirad que os va mucho tener entendida esta verdad: que está el Señor dentro de 
nosotras y que allí nos estemos con Él. –ens recorda Sta.Teresa- (...) que no está la 
humildad en que si el rey os hace una merced no tomarla; sino tomarla y entender cuán 
sobrada os viene.(Camino de perfección, 46,3) 
 Els nostres contemporanis també, avui, busquen i s’apropen a qui els 
pugui oferir pistes. A vegades van ben lluny, sense tenir notícia del ric llegat de 



la pròpia tradició. Hi ha tanta grandesa amagada arreu! Qui tasta l’aigua, la 
reconeix sigui quina sigui la forma del recipient –deia Ibn Arabi-. La reconeix, 
l’aprecia, l’ofereix als altres. no es cansa de buscar-la, en qualsevol forma 
cultural que adopti...., la varietat de recipients deixa de ser obstacle.  

Acabem, doncs, amb dues mostres “d’aigua fresca”: dues síntesis 
d’espiritualitat abocades en “recipients” culturals ben diversos: un hadith del 
Profeta Muhàmmad i un fragment d’un mestre del budddhisme xinès. Tot i la 
llunyania de temps, d’espai, de tradicions religioses, què properes ens poden 
resultar aquestes paraules! 
 
 Hadith del Profeta. El Profeta digué: Déu diu: el meu servent s’acosta a mi 
quan actua amb rectitud, obrant el bé. És així que Jo l’estimo i, quan l’estimo, Jo sóc la 
seva oïda amb la que escolta, la vista amb la que veu, la llengua amb la que parla, la mà 
amb la que actua, el peu amb el que camina. Si busca refugi en Mi, li atorgo la meva 
protecció.     
  
 I el punt final el posarà el mestre Yoka Daishi, des de la Xina, al s.VII:  
 

Una sola natura, conté totes les natures, 
una sola existència, abasta totes les existències. 
Una sola lluna, és la que es reflecteix en totes les aigües, 
tots els reflexos provenen d’una sola i mateixa lluna. 
Coneix ara el tresor de la vertadera llibertat 
inexhaurible per a tu i pels altres.  
Hi ha qui Ignora la joia preciosa,  
però no hi ha ningú que no la posseeixi,  
profundament amagada en el seu interior. 
Treu-te del damunt tots els parracs que oculten el tresor! 

(fragment del Shodoka) 
 
 
 



 
El Bhagavad Gita7 

o cant del Benaurat 
 
 
 
 
(del capítol 2:) 
 
KRIXNA 

Posa tot el teu cor en l’acció, però mai en la seva recompensa. No treballis 
per  un resultat, però no deixis de fer la teva feina. 

Fes la teva feina en la pau del Yoga, impertèrrit davant de l’èxit o del 
fracàs. Yoga és l’equanimitat de la ment. 

Uneix la teva raó i la teva voluntat en la contemplació. El qui segueix 
aquest camí té un sol pensament i aquest és la Fi de la seva determinació. Però 
múltiples i infinits són els pensaments de l’home mancat de determinació.  

 
Hi ha persones que no hi veuen, però diuen moltes paraules maques. 

Segueixen els Vedes al peu de la lletra i diuen: “això és el que hi ha”. 
La seva ànima és plena de desigs egoistes i el seu cel és un altre desig 

egoista, Tenen pregàries pels plaers i els poders i n’esperen recompenses. 
Els qui estimen el plaer i el poder senten i segueixen llurs paraules: no 

tenen mai la determinació d’ésser u amb l’U.  
 
ARJUNA 

Com és l’home que ha assolit la saviesa estable? Com actua, com parla, 
com calla, com s’asseu? 
 
KRIXNA 

Oh, Arjuna, aquell que s’allibera de tot desig assoleix la vertadera saviesa 
Més enllà de la passió, de la por, de la ira, viu en pau el savi de ment resoluda. 

Lliure de tot lligam, no es complau ni s’afligeix si la sort li és favorable o 
adversa, aquell viu en saviesa serena.  

 
Com la tortuga que retreu els seus membres, el savi aparta els seus 

sentits de les atraccions. Quan l’esperit ha vist el Suprem, fins i tot el desig 
desapareix. 
 La inquieta violència dels sentits atreu amb força la ment, fins i tot la 
d’un home savi que s’esforça.  
 Portant-los cap a l’harmonia de la recol·lecció, que segui amb devoció i 
unió, amb l’ànima cercant repòs en Mi. Ja que quan els sentits són en harmonia, 
es fa possible la serena saviesa.  

Quan la ment no és en harmonia, la comunió divina és difícil 
d’aconseguir. 

Quan la ment del savi és en harmonia, sense cap desig inquiet, quan els 
desigs són en pau i la ment reposa en la quietud de la pregària, que el savi, amb 
coratge i decisió, condueixi poc a poc la ment cap a l’Esperit i que tots els seus 
pensaments siguin silenci. Que una vegada i una altra s’esforci per no apartar-
se de l’Esperit. Lliure i en pau, el savi coneixerà la joia suprema de la Unió.  

                                                
7 és un dels episodis que formen part del Mahabarata, la gran epopeia de la literatura hindú.  



Com una llàntia de claror reposada perquè crema en un lloc on els 
vents no hi són, es veu ell mateix dins el cor de tots els éssers i veu tots els 
éssers dins el seu cor. 
 Aquesta és la visió del savi en harmonia, de l’U, el Brahman, Déu.  
 No hi ha saviesa per algú sense harmonia, i sense harmonia no hi ha 
contemplació. Sense contemplació no hi pot haver pau, sense pau, ni amor ni 
joia. 

Quan el savi em veu en tot i tot ho veu en Mi, llavors mai no 
l’abandono i ell no m’abandona mai. 

Qui en aquesta unitat d’amor, m’estima en tot allò que veu, sia on sia 
que visqui, en veritat, aquesta persona viu en Mi.  
 
 
 
Del capítol 3 i 4 (el Yoga de l’acció): 
 
ARJUNA 
 Si creus que la visió és superior a l’acció, com així m’imposes aquesta 
terrible acció de guerra? 
 
KRIXNA 
 No és evitant l’acció que és possible assolir l’alliberament de l’acció. No 
per la mera renúncia. Ja que ni per un moment l’home pot estar sense acció. 
 Aquell qui s’aparta de les accions però manté els lligams en el cor, està 
sota un miratge i és un fals seguidor del Camí.  
 Sublim és aquell que, lliure de tot lligam i amb una ment que dirigeix les 
seves facultats amb harmonia, treballa en el camí del Karma Yoga, de l’acció 
sense desig, la veritable acció consagrada.  
 Lliure de tot lligam, compleix doncs el teu deure. El rei Jataka i altres 
guerrers arribaren a la perfecció pel camí de l’acció: que la teva intenció sia el bé 
de tothom, compleix així el teu deure en la vida. 
 Així com l’ignorant actua egoistament subjecte a accions egoistes, que el 
savi obri generós. 
 La veritable renuncia es la d’aquell qui no desitja ni odia. Abandona els 
lligams del jo i fes la teva feina. 

Qui coneix la relació entre les forces de la Natura i les accions, veu com 
unes forces actuen sobre unes altres i no se’n fa esclau. 
  

Ofereix-me totes les teves accions i reposa la teva ment en Brahma 
Suprem, lliure d’esperances inútils i de pensaments egoistes, amb pau interior, 
esforça’t. 
 Qui en la seva acció troba silenci i que veu que el silenci és acció, aquest 
en veritat veu la Llum i en totes les accions troba pau. 
 Qui actua lliure de tot lligam, la seva ment ha trobat la pau en la saviesa i 
la seva acció és una donació sagrada. 
 Més gran que qualsevol sacrifici terrenal és l’ofrena del sagrat 
coneixement. Ja que la saviesa és en veritat l’objectiu de qualsevol acció 
sagrada. 
 Quan la saviesa sigui teva, Arjuna, mai no et trobaràs confús, ja que 
veuràs totes les coses en el teu cor i veuràs el teu cor en Mi.  
 Qui roman en Brahman, venç tot engany. Amb el mateix amor contempla 
un brahmin, que una vaca, o un elefant o un ca. Amb la vida, la ment i la raó en 



harmonia, sense desig, ni por, ni ira, manté silenciosa la seva ànima davant la 
llibertat final.  
 Em coneix a Mi, l’Amic de tot, el qui accepto les ofrenes de tots els 
homes. Em coneix a Mi i obté la pau. 
Capítols 6-8: 
 El qui en aquesta unitat d’amor, m’estima en tot allò que veu, sia on sia 
que visqui, en veritat aquesta persona viu en Mi.  

És el yogui més gran, aquell la visió del qual sempre és una: quan el 
plaer i el dolor dels altres és el seu propi plaer i dolor.  
 
ARJUNA 
 La ment és inquieta, Krixna, impetuosa, obstinada, difícil de dominar: ser 
mestre de la ment sembla tan difícil com ser mestre dels poderosos vents.  
 
KRIXNA 
 La ment és en veritat inquieta, Arjuna: és realment difícil de dominar. 
Però amb decisió,  una pràctica constant i lliure de passions, la ment en veritat 
pot ser dominada.  
 Aquest és el camí, estima’m. Dóna’m la teva ment, dóna’m el teu cor, 
dóna’m la teva acció, i així, en harmonia i fent de Mi el teu fi suprem, en veritat 
vindràs cap a mi.  
 
 
Cap. 9-10. (El Yoga de l’ofrena, de l’amor, de la devoció):  
 
 Pels necis del món que no em reconeixen, el seu saber és en va, els seus 
pensaments són en va, les seves accions són en va.  
 Qui té una visió ofuscada pels desigs dóna el seu amor a altres déus, i 
conduït per la seva natura egocentrada segueix molts altres camins.  
 Els que em coneixen saben que jo Sóc la font de tot, m’adoren com a U i 
com a molts, perquè veuen que tot és en mi.  
 Jo sóc el sacrifici i l’ofrena. Jo Sóc el Pare d’aquest univers i també la Font 
del Pare. Jo sóc la Mare i el Creador de tot. Sóc el Suprem que es pot conèixer, 
Sóc el camí, i el Mestre que observa en silenci. El teu amic i la teva protecció, el 
teu resguard de pau.  
 Jo sóc el principi, el mig i la fi de totes les coses: la seva llavor d’Eternitat, 
el seu Tresor suprem. Sóc allò que és i allò que no és. 
 Els qui adoren els déus van cap als déus, els qui adoren els pares van cap 
als pares. Els qui m’adoren a mi, vénen cap a Mi. 
 A aquells qui m’adoren amb una pura unitat d’ànima, a aquells qui són 
sempre en harmonia, jo els augmento el que tenen i els dono el que no tenen.  
 Si un m’ofereix amb devoció just una fulla, o una flor, o una fruita, o una 
mica d’aigua, Jo ho accepto perquè amb un cor pur em fou ofert amb amor.  
 Tot allò que facis o mengis, o donis o ofereixis en adoració que sigui 
dedicat a Mi, i si sofreixes, sofreix per Mi. Així seràs lliure dels lligams, amb la 
teva ànima una en renunciació seràs lliure i vindràs cap a Mi.  
 Jo sóc el mateix per a tots els éssers i el meu amor és el mateix, però 
aquells qui m’estimen són en Mi i Jo en ells.  
 Tots aquells qui vénen a Mi, tant si són febles o humils -dones o Vaisyas 
o Sudras- tots ells arriben al Camí suprem 
 Els seus pensaments són en Mi, la seva vida és en Mi i es fan llum els uns 
als altres. 



 A aquells que són sempre en harmonia i m’ofereixen el seu amor, els 
dono el Yoga de la visió i amb ell vénen a mi. Amb la meva misericòrdia jo visc 
en els seus cors i desfaig la fosca d’ignorància amb la claror del coneixement. 
 Només qui estima em pot veure, em pot conèixer i pot venir a mi. 
 Qui actua per a Mi, m’estima, em té com a Fi suprem, lliure de lligams 
amb totes les coses, i amb amor cap a tota la creació, aquell en veritat, ve cap a 
mi.  
 
Cap. 12:  
 Els qui tenen totes les forces de l’ànima en harmonia i la mateixa ment 
amorosa cap a tot, els qui troben la joia en el bé de tots els éssers, ells en veritat 
arriben a Mi. 
 Posa el teu esperit i la teva intel·ligència en Mi, però si no ets capaç de 
reposar la teva ment en Mi, procura assolir-me amb la pràctica de la 
concentració. 
 Si no ets capaç de concentrar-te, proposa’t realitzar la meva tasca: 
dedica’m totes les teves accions. Em trobaràs si el mòbil de la teva acció és 
l’amor per Mi. 
 Si no poguessis mantenir l’atenció en Mi ni dedicar-me les teves 
accions, renuncia al fruit de les teves accions. 
 El coneixement és millor que la concentració, però superior és 
renunciar amb amor al fruit, doncs a la renúncia segueix la pau. 
 Qui ha oblidat el “jo” i el “meu”, amb l’esperit en harmonia, la ment i 
la visió interior reposant en Mi, aquesta persona m’estima i és estimada per 
Mi. 
 La persona davant la qual els altres troben pau, més enllà de l’excitació 
del desig i la por, aquesta persona m’estima i és estimada per Mi.  
 Pacient, ple de misericòrdia i interès per tots els éssers, que no busca 
res per ell mateix, lliure i amb la ment serena, aquesta persona m’estima i és 
estimada per Mi.  
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 



 
El Dhammapada8 

El camí de la perfecció 
 
 
La condició humana està dirigida per la ment: la nostra vida és la creació 
de la nostra ment. 
Allò que som avui prové dels nostres pensaments d’ahir, i els nostres 

pensaments actuals construeixen la nostra vida de demà. 
 El savi que viu en vigilància la considera el seu més preciós tresor. 
 El savi redreça la seva ment, que és vacil·lant i inestable, com el 
constructor de fletxes fa rectes les seves fletxes. 

Més mal que el que pot fer l’enemic a l’enemic, o els odis entre els homes, 
és el mal que et pot fer la ment mal dirigida. 

 
Com l’abella recull l’essència de la flor i se n’allunya sense destruir-ne la 

bellesa ni el perfum, així viu el savi entre els seus 
Prengui cadascú en consideració el que ell mateix fa i no el que els altres 

fan o deixen de fer. 
Com la flor que sembla bella i té color però no té perfum, així de 

boniques i estèrils són les paraules d’aquell que parla però no fa. 
Com la flor bella , amb color i també perfum, així són de fructíferes les 

paraules del que parla i fa el que diu. 
El camí de les riqueses és un i el del Nirvana n’és un altre. Que el 

cercador tingui això ben present i que no s’escarrassi per assolir un nom sinó 
per assolir la vertadera llibertat. 

Fins i tot els déus envegen a la persona que ha desfet l’orgull i 
l’autocomplaença, que ha aconseguit agafar les regnes dels sentits i trobar la 
calma. 

Una persona així tot ho suporta, és calm com la terra ferma, cristal·lí com 
un llac pur, visqui allà on visqui, aquell lloc esdevé un lloc excel·lent. 

 
T’he descobert constructor! Ja mai més no em tornaràs a construir una 

casa. Les bigues són trencades, el sostre derruït. La meva ment s’ha alliberat 
d’allò que mou l’existència, la cadena del desig ha quedat desfeta! 
 Qui comprèn, entén com totes les coses són condicionades, comprèn la 
impermanencia, veu l’arrel del sofriment. Amb la ment concentrada entén els 
condicionaments, entén la manca d’existència.  

De la concentració de la ment brolla el coneixement, de la manca de 
concentració, la destrucció del coneixement. Un d’aquests dos camins porta a 
l’existència, l’altre a la no-existència. 

És difícil d’obtenir la condició humana, difícil encertar amb la via de la 
Veritat. No facis el mal, treballa pel bé i purifica la teva ment: aquest és el 
missatge dels buddhes. 
 Abstenir-se de ferir ningú, abstenir-se de produir cap mal, buscar el bé 
de tots i guiar la pròpia ment amb la concentració, aquest és el missatge dels 
buddhes.  
 Qui es lliura a la dispersió i oblida la concentració, oblida el seu propi bé. 
 No us lligueu al plaer, no us lligueu al desig, deslligueu-vos de vosaltres 
mateixos i sereu lliures de la por i lliures del sofriment.  

                                                
8 un dels reculls “clàssics” de les paraules de Siddarta Gautama, el Buddha (s.V a.C.) 



 De l’aferrament prové el dolor, la por i l’angoixa. Del desig prové el 
dolor, la por i l’angoixa. 
 No hi ha millor camí que el del discerniment. Quan vaig saber com 
arrencar el fibló del desig, ja no vaig deixar de mostrar el camí. 

Arrenca de tu mateix l’amor per tu mateix, dedica’t al camí que condueix 
a la pau. Qui compren la gran felicitat que es deriva de la renuncia a una petita 
felicitat, si és sensat, abandona la petita felicitat 

Trobeu la vostra joia en l’alerta i la vigilància, vigileu la vostra ment. El 
desig creix com les plantes enfiladisses; la vida d’aquell que no ha desarmat el 
desig és com la del mico que no para de saltar d’arbre en arbre buscant les 
fruites.  

De la mateixa manera que un arbre torna a créixer si l’arrel ha quedat 
intacta, de la mateixa manera el desig i el sofriment reapareix una i una altra 
vegada fins que no desenterris l’arrel. 
 

Ningú no és brahmin9 pel naixement o per les trenes. Aquell en el qual hi 
ha veritat i rectitut, a aquell sí que el podem anomenar brahmin. 

Jo no anomeno brahmin a qui procedeixi de mare brahmànica, sinó a 
aquell que no posseeix res i que està lliure de tot desig.  

Aquell per al qual no hi ha aquesta ni l'altra riba, que, més enllà de tot 
temor, és lliure, aquell jo sí que l'anomeno brahmin.  

Aquell que viu en contemplació, que és pur i està en pau, que ha fet el 
que havia de fer, que és lliure de passions, que ha assolit la Suprema fi, aquell jo 
l'anomeno un brahmin.  

És brahmin aquell que no posseeix res, que res no desitja ni d’aquest món 
ni de cap altre, aquell que medita amb serenitat i que per mitjà de la seva 
comprensió ha copsat la profunditat. 

Aquell qui no fereix amb els seus pensaments, paraules o accions, que 
manté aquests tres sota control, aquell jo l'anomeno un brahmin.  

Aquell la visió del qual és profunda, que és savi, que coneix el sender i el 
que hi ha fora del sender, que ha assolit el fi més elevat, jo l'anomeno un 
brahmin.  
 

* * *  
En certa ocasió , al bosc de Jeta, el Buddha va dir : 

hi ha un comportament corporal que, cultivat, ajuda a disminuir allò que 
és perjudicial i a augmentar el que és beneficiós. ¿Quin és aquest 
comportament ? Aquell que renuncia a matar, humil i bondadós, que viu 
benèvol i compassiu vers tots els éssers vivents, no pren el que no li donen i no 
desitja el que no és seu, aquest és el comportament que disminueix el que és 
perjudicial i augmenta el que és beneficiós . 
I quin és el comportament mental que ajuda a disminuir allò que és perjudicial i 
a a augmentar el que és beneficiós ? El pensament d’aquell que amb ment 
benèvola i ben intencionada pensa : “tant de bo que tots els éssers visquin en 
pau, lliures de sofriment, sense res a témer, feliços i segurs”. Aquest és el 
comportament mental que, cultivat, ajuda a disminuir el que és perjudicial i a 
augmentar el que és beneficiós.   
                                                
9 La casta dels brahmans (o brahmins) era la casta superior en la ordenació social de la antiga 
Índia. Per al  Buddha, ja fa 2500 anys, tots els homes i les dones eren iguals per naixement. 
Superior serà aquell qui s’ha esforçat per no viure encadenat per el propi desig i els propis 
temors, aquell que ha assolit lucidesa sobre el que realment val i el que no, aquell que només 
busca el bé i la saviesa.  
 



(Majjhima Nikaya : Sermones medis del Buddha) 


