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AVORTUL DIN PERSPECTIVA RELIGIILOR 
NECRE{TINE: HINDUISM, BUDISM, ISLAM

Prep. Drd. Constantin-Iulian DAMIAN

Prezent\ înc\ din cele mai vechi timpuri, practica avortului a
atins, în prezent, cote f\r\ precedent. Motivat de ra]iuni econo-
mice, sociale, disfunc]ionalit\]i ale institu]iei familiei, legisla]ii permisive
[.a., avortul a devenit un mijloc aproape banal de a renun]a la o
sarcin\ nedorit\. Aceast\ stare de fapt nu este specific\ doar Occi-
dentului, cifre asem\n\toare ale inciden]ei avortului înregistrân-
du-se [i în alte spa]ii geografice, culturale [i religioase. Dezbaterea
derulat\ în Occident în jurul avortului, între tab\ra pro-avort sau
pentru libertatea mamei de a alege (pro-choice), [i cea pro-via]\, de
inspira]ie cre[tin\ [i care se opune avortului în numele dreptului la
via]\ al persoanei nen\scute, ne este relativ cunoscut\. Nu la fel de
familiariza]i suntem îns\ cu modul în care este perceput avortul în
alte spa]ii culturale [i religioase, cum ar fi cel hindus, budist [i is-
lamic. Din acest motiv, în paginile care urmeaz\ vom prezenta pers-
pectiva acestor trei mari religii – care definesc modul de a gândi,
a fi [i a ac]iona a mai mult de dou\ miliarde [i jum\tate de oameni
– privind avortul. Atât în cazul hinduismului, cât [i al budismului [i
islamului am insistat asupra atitudinii oficiale tradi]ionale fa]\ de
avort, f\r\ a ne opri asupra diziden]elor feministe sau „emancipa-
toare” din cadrul acestor religii. Expunerea, f\r\ a se dori exhaus-
tiv\, insist\ asupra argumentelor de natur\ scripturistic\, doctrinar\
sau moral\ pe care hinduismul, budismul [i islamul le invoc\ îm-
potriva avortului, men]ionând totodat\ [i cazurile excep]ionale în care
aceste religii totu[i îl permit.

1. Perspectiva hindus\ privind avortul

Hinduismul este mai curând un sistem de interrela]ion\ri între
multe feluri de oameni, sisteme de credin]\ [i practici, decât o re-
ligie unic\ [i unitar\, uniform structurat\, birocratic organizat\ [i
centralizat\. Din acest motiv, perspectiva hindus\ asupra oric\rui
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aspect al vie]ii, fie c\ este na[tere, moarte, c\s\torie, migra]ie, este o
însumare compozit\ a anumitor principii enun]ate în scripturile hin-
duse clasice, în diferitele comentarii ale acestora, în tradi]ii [i obi-
ceiuri vechi de milenii [i care au c\p\tat valoare de lege, în legile
seculare promulgate de diferi]i conduc\tori sau în hot\rârile juridice
moderne.1 Nu f\r\ o oarecare îndrept\]ire, se consider\ c\ nu se poate
vorbi despre atitudinea hindus\ privind un anume subiect, ci des-
pre o atitudine hindus\, care de multe ori poate fi divergent\ fa]\ de
o alta, tot la fel de hindus\; astfel încât în hinduism nu ar exista o
atitudine unic\, static\, dogmatic\, peren\ fa]\ de avort [i alte pro-
bleme ce ]in de etica vie]ii umane.2 Totu[i, în ciuda acestei opinii,
nu avem nici un indiciu c\ în hinduism este sau ar fi fost vreodat\ ac-
ceptat [i cu atât mai pu]in încurajat avortul. De[i unii încearc\ s\
justifice num\rul foarte mare al întreruperilor de sarcin\ din India
printr-o presupus\ atitudine permisiv\ a hinduismului fa]\ de avort,
percep]ia credincio[ilor hindu[i, reflectat\ în datele statistice, de-
monstreaz\ contrariul: mai mult de 80% dintre femeile indiene nu
sunt de acord cu avortul, iar 56% consider\ c\ acesta este un p\cat
grav. Aceasta pentru c\ avortul nu constituie nicidecum un subiect
de dezbatere pentru hindu[i, atitudinea de dezaprobare a acestuia
avându-[i, odat\ pentru totdeauna, originea în revela]ia, tradi]ia [i
doctrina hinduse.3 

1.1. Atitudinea textelor sacre hinduse fa]\ de avort

1.1.1. Bhrãnahan — „uciga[ul embrionului” [i „uciga[ul unui
brahman înv\]at”

Înainte de a insista asupra textelor considerate în hinduism re-
velate, ne vom opri pe scurt asupra unor preciz\ri de ordin termi-
nologic, ilustrative pentru modul în care indienii de ast\zi, dar [i
cei din perioada vedic\ percep avortul. 

1 J. Grimes, S. Mittal, G. Thursby, „Hindu Dharma”, în: S. Mittal (ed.), G. Thursby
(ed.), Religions of South Asia: An Introduction, Routledge, London, 2006, p. 15;
S. Chandrasekhar, India’s Abortion Experience, University of North Texas Press,
Denton, 1994, p. 23.

2 S. Chandrasekhar, op. cit., p. 23.
3 J.R. Rele, Tara Kanitkar, Fertility and Family Planning in Greater Bombay,

Popular Prakashan, Bombay, 1980, p. 142, apud W. Menski, „Hinduism”, în: Peggy
Morgan (ed.), C. Lawton (ed.), Ethical Issues in Six Religious Traditions, Edin-
burgh University Press, Edinburgh, 1996, p. 33.
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În limba sanscrit\, avortul este desemnat prin mai mul]i termeni:
garbhahatya (distrugerea sarcinii) sau bhrãnahatya (uciderea fetu-
sului), în timp ce pentru pierderea voluntar\ a sarcinii este folosit\
o terminologie diferit\: sra sana sau garbhasr~va, care sugereaz\
curgerea sau c\derea embrionului.4

Un alt termen, la fel de sugestiv, legat de avort este bhrãnahan,
care în majoritatea dic]ionarelor este tradus prin „uciga[ul embrio-
nului” [i „uciga[ul unui brahman înv\]at”. Aceast\ leg\tur\ se-
mantic\ între dou\ p\cate grave este explicat\ prin faptul c\ in-
dienii vedici considerau c\ dac\ cineva ucide un embrion/fetus înainte
ca sexul acestuia s\ fie cunoscut, acela ar fi putut foarte bine s\ fie
un b\iat care ar fi putut cre[te [i înv\]a Vedele, ar fi adus sacrificii
[i multe binefaceri ambelor lumi, a zeilor [i a oamenilor.5 Asocierea
dintre brahman [i embrion se face [i la un nivel mai abstract: focul
sacrificial este considerat uter sau pântece (garbha), iar cel care per-
mite stingerea focului de pe altar este asociat cu uciga[ul embrio-
nului. Dup\ cum afirm\ Satapatha Br~hmana (12. 9. 3. 10), focul
sacrificial (~havanīya) este pântecele (garbha) zeilor. {i precum
cel care ucide un embrion este dispre]uit, la fel este [i cel care las\
focul sacru s\ se sting\. Mergând mai departe, cel care are grij\ de
focul sacru este brahmanul, de unde cel care ucide un brahman
este cel care determin\, prin actul s\u, stingerea focului sacru.6

Aceast\ asociere terminologic\ demonstreaz\ c\ avortul este omo-
logat, ca [i gravitate, cu unul dintre cele mai mari p\cate pe care le
poate s\vâr[i un hindus: uciderea unui brahman.

1.1.2. Textele revelate (Ñruti)

Textele Ñruti, care cuprind „revela]ia”, f\r\ a interzice în mod ex-
plicit avortul, pe de o parte arat\ clar c\ embrionului i se cuvine
protec]ie, iar pe de alt\ parte sugereaz\ c\ avortul este un act in-
tolerabil din punct de vedere moral. În Vede, care constituie cele

4 J. Lipner, „The Classical Hindu View on Abortion and the Moral Status of the
Unborn”, în: H.G. Coward, J. J. Lipner, Katherine K. Young, Hindu Ethics: Purity,
Abortion and Euthanasia, State University of New York Press, Albany, 1989, pp. 42-43;
S. Chandrasekhar, op. cit., p. 27.

5 A se vedea mai pe larg: Laurie L. Patton, „Mantras and Miscarriage: Controlling
Birth in the Late Vedic Period”, în: Laurie L. Patton (ed.), Jewels of Authority: Women
and Textual Tradition in Hindu India, Oxford University Press, New York, 2002,
p. 59.

6 Ibidem, p. 60.
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mai timpurii scripturi hinduse (înainte de 1200 î. Hr.), zeul Vishnu
este considerat „protectorul viitorului copil” (Rgveda VII, 36, 9)7. În
opinia lui Julius Lipner, de aici rezult\ c\ embrionul are nevoie de
o protec]ie special\ datorit\ inviolabilit\]ii [i vulnerabilit\]ii sale
fizice. Aceast\ protec]ie este asigurat\ de Vishnu, care, înc\ din pe-
rioada vedic\, a fost considerat de c\tre hindu[i zeul protector al vie]ii
[i ordinii.8 În Atharvaveda, în contextul mai larg în care se vorbe[te
despre transferul (sau punerea) p\catelor asupra celui mai p\c\-
tos, se afirm\: „Intr\ în raze [de lumin\], în fum, o, p\catule; du-te
în abur [i în cea]\! Pierde-te în spuma râului! Trimite, o, Pãshan,
f\r\delegile asupra celui care s\vâr[e[te avort.” (VI, 113, 2; VI, 112, 3)9.
Zeul Pãshan, protectorul c\l\torilor r\t\ci]i, este aici [i protectorul
celor care [i-au pierdut calea în via]\. Îns\ el trebuie s\ trimit\ asu-
pra cuiva p\catele pe care le [terge, s\ g\seasc\ un „]ap isp\[itor”
care s\ le poarte. {i i se cere s\ le trimit\ asupra celui mai p\c\tos
dintre oameni, respectiv asupra celui care s\vâr[e[te avort.10 

Un sens asem\n\tor este prezent [i în Satapatha Br~hmana. Vor-
bind despre p\catul pe care îl s\vâr[esc cei care consum\ carne de
vit\, textul afirm\: „Unul ca acesta cu adev\rat se va na[te [din nou]
ca o fiin]\ stranie, [ca [i cel care are] o faim\ rea, precum: «a scos
embrionul [din pântecele] unei femei», «a s\vâr[it un p\cat»…” (III,
1, 2, 21).11 

Condamnarea avortului este prezent\ [i în Upani[ade. În Brha-
d~ranyaka Upani[ad, una dintre cele mai vechi Upani[ade (sec.
IX-VIII î. Hr.), f\cându-se referire la acea stare a con[tiin]ei în care tot
ceea ce este important pentru un hindus înceteaz\ s\ mai aib\ sens,
se afirm\: „Atunci tat\l nu mai este tat\, mama nu mai este mam\,
lumile nu mai sunt lumi, zeii nu mai sunt zei, Vedele nu mai sunt
Vede. Atunci un ho] nu mai este un ho], un uciga[ [al embrio-
nului] nu mai este un uciga[ [al embrionului], k~nd~la nu mai este

7 Dup\ The Hymns of the Rgveda, vol. II, translated by Ralph T.H. Griffith, Second
Edition, Benares, 1897.

8 J. Lipner, op. cit., p. 43.
9 Dup\ Hymns of the Atharva-Veda, translated by Maurice Bloomfield, Col.

Sacred Books of the East, vol. 42, 1897; în Hymns of the Atharva Veda, translated
by Ralph T.H. Griffith, 1895, nu apare „celui care s\vâr[e[te (practic\) avortul”, ci
„uciga[ului de prunci”.

10 J. Lipner, op. cit., p. 43; S. Chandrasekhar, op. cit., p. 24.
11 Dup\ The Satapatha Brahmana, translated by Julius Eggeling, vol. II, Col. Sacred

Books of the East, vol. 26.
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k~nd~la, paulkasa nu mai este paulkasa […]. {i meritul [i c\derea
înceteaz\ a mai avea efect […]” (IV, 3, 22)12. În mod similar se ex-
prim\ [i Kau[itaki-Br~hmana Upani[ad: „Celui care m\ cunoa[te
astfel, lumea lui nu este distrus\ prin nimic, nici prin fapte, nici
prin furt, nici prin uciderea unui fetus, nici prin uciderea mamei, nici
prin uciderea tat\lui” (III, 1)13. În toate textele Ñruti, de[i nu exist\
o interdic]ie explicit\ a avortului, aceasta este subîn]eleas\ prin locul
pe care îl ocup\ cei care se fac „uciga[i de fetu[i”: al\turi de paricizi
[i matricizi, de ho]i, de cei f\r\ cast\, fiind considera]i, dup\ cum am
v\zut, cei mai p\c\to[i [i dec\zu]i membri ai societ\]ii.

1.1.3. Tradi]ia (smrti)

În textele tradi]iei, interdic]ia avortului este exprimat\ mai di-
rect [i mai explicit, fiind stabilite [i pedepse pentru femeile care îl
s\vâr[esc.

În GautamadharmaÑ~stra se afirm\ c\: „O femeie r\mâne f\r\
cast\ dac\ s\vâr[e[te avort, dac\ are rela]ii cu un b\rbat dintr-o cast\
inferioar\ [i pentru alte nelegiuiri odioase” (XXI, 9)14, iar în }pastam-
badharmasutra: „Acum (urmeaz\ enumerarea) ac]iunile care cauzeaz\
pierderea castei. Acestea sunt furtul aurului […], crima, neglijarea
Vedelor, cauzarea avortului, leg\turi incestuoase, […]” (I, 7, 21, 7-8)15.
Dac\ avem în vedere c\ în societatea hindus\ casta determina [i
determin\ modul de via]\, statutul social [i posibilitatea eliber\rii,
pierderea castei este una dintre cele mai grave pedepse pe care le
poate primi un hindus. Pe de o parte, acesta este damnat pân\ la
sfâr[itul vie]ii din punct de vedere social, pe de alt\ parte a pierdut
orice posibilitate de eliberare. 

{i ManavadharmaÑ~stra include femeile care avorteaz\ în
rândul celor mai dec\zu]i oameni: „Pentru cei care-[i neglijeaz\ da-
toriile, pentru cei n\scu]i din amestecul necurat al castelor, pentru

12 Dup\ The Upanishads, II, translated by Max Müller, Col. Sacred Books of
the East, vol. 15, 1884. Max Müller traduce „un uciga[ nu mai este un uciga[”, îns\
la not\ men]ioneaz\ termenul sanscrit bhrãnah~n. De aceea, textul poate fi citit [i
„un uciga[ al unui brahman nu mai este un uciga[ al unui brahman”, nu doar „un
uciga[ al embrionului nu mai este un uciga[ al embrionului”, a[a cum o face J.
Lipner. Cf. J. Lipner, op. cit., p. 44.

13 Dup\ Upani[ad, trad. de Ovidiu Cristian Nedu, Ed. Herald, Bucure[ti, 2006.
14 Dup\ trad. englez\ The Sacred Laws of the }ryas, vol. II: }pastamba and

Gautama, translated by Georg Bühler, Col. Sacred Books of the East, vol. 2, 1879.
15 Ibidem. 
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cer[etorii eretici, pentru cei care se sinucid de bun\voie, nu tre-
buie s\ se fac\ liba]iuni de ap\; asemenea nici pentru femeile care
primesc obiceiurile [i felul de a se îmbr\ca al ereticilor, nici pen-
tru cele care duc via]\ dezordonat\, sau care î[i provoac\ avor-
turi, sau care-[i omoar\ b\rba]ii, sau care beau b\uturi spirtoase.”
(V, 89-90)16. În Mah~bh~rata, cei care s\vâr[esc avort, al\turi de cei
care vând b\utura sacr\ Soma, de cei care fabric\ arme, care-[i r\-
nesc prietenii, de adulterini, de cei care întineaz\ patul gurului [.a.,
sunt socoti]i „de aceea[i tic\lo[ie moral\ ca [i cei care ucid un brah-
man” (5, XXXV)17, cel mai mare p\cat pe care îl poate s\vâr[i un hindus.

Desigur, exemplele pot continua, îns\ ne-am oprit doar asupra
celor mai elocvente texte, care sugereaz\ atitudinea hindus\ gene-
ral\ fa]\ de avort.

1.2. Avortul, legea karmic\ [i ahimsa

Pe lâng\ textele revela]iei [i tradi]iei, argumentele hinduismului
împotriva avortului sunt [i de natur\ doctrinar\. Având în vedere
embriologia hindus\ [i credin]a în reîncarnarea determinat\ de karma,
„fetusul nu devine o persoan\, ci este deja o persoan\ în momen-
tul concep]iei”18. Caraka Samhit~ [i SuÑrut~ Samhit~, cele mai vechi
tratate medicale hinduse, afirm\ despre concep]ie c\, pentru a se
produce, nu este suficient\ doar întâlnirea unor elemente biolo-
gice, ci este nevoie [i de interven]ia unei for]e superioare. Caraka
Samhit~ se pronun]\ în acest sens: „Embrionul este combina]ia din-
tre s\mân]a b\rb\teasc\, ovul [i principiul vie]ii, implantat\ în pântece.
Acesta este produsul [unirii] dintre ~k~Ña (eter), v~yu (aer), tejas
(foc), áp (ap\) [i prthv ī   (p\mânt), fiind tronul con[tiin]ei. Astfel, em-
brionul este un agregat din cinci elemente (mah~bhãta), fiind locul
[în care s\l\[luie[te] con[tiin]ei, care este considerat\ ca al [aselea cons-
tituent al embrionului.”19 Rezult\ de aici c\ unirea dintre spirit sau

16 Manava-dharma-sastra sau Cartea legii lui Manu, trad. de Irineu, Mitropo-
litul Moldovei [i Sucevei, Ed. Antet, 2006.

17 The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, translated by Kisari Mohan
Ganguli, vol. II, Calcutta, 1884.

18 H. Coward, T. Sidhu, „Hindu and Sikh Bioethics”, în: P.A. Singer (ed.), A.M. Viens
(ed.), The Cambridge Textbook of Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge,
2008, p. 407.

19 Apud Sandhya Jain, „The Right to Family Planning, Contraception and Abortion:
The Hindu View”, în: D.C. Maguire (ed.), Sacred Rights: The Case for Contraception
and Abortion in World Religions, Oxford University Press, New York, 2003, p. 135.
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principiul vie]ii (atman) [i materie se realizeaz\ înc\ din momen-
tul concep]iei, embrionul fiind deja un „suflet” întrupat. Astfel c\
fiecare embrion are o identitate unic\, nefiind doar carne din carnea
mamei, ci, înc\ din momentul concep]iei, fiind considerat o via]\
distinct\, cu toate atributele unei fiin]e umane, chiar dac\ nemani-
festate înc\.20

Având în vedere acestea, avortul, în orice moment al sarcinii
ar fi s\vâr[it, este considerat de c\tre hindu[i omucidere. Mai mult,
acesta, pe de o parte, stopeaz\ în mod nenatural manifestarea – [i
implicit consumarea – energiei karmice acumulate în vie]ile ante-
rioare de c\tre persoana care ar fi trebuit s\ se nasc\. Prin urmare,
avortul afecteaz\ în mod grav destinul persoanei, mai ales c\, odat\
reîncarnat\ într-o fiin]\ uman\, aceasta ar fi putut lucra la dobân-
direa eliber\rii din ciclul chinuitor al reîncarn\rilor (sams~ra). Pe de
alt\ parte, cel care s\vâr[e[te avortul î[i procur\ karma negativ\
care se va manifesta în via]a aceasta sau în urm\toarele [i care-l va
îndep\rta considerabil de eliberare.

Desigur, dup\ cum remarc\ [i Julius Lipner, se poate argumenta
c\ avortul este determinat de karma negativ\ a f\tului, îns\, pentru
hindu[i, remarc\ acela[i autor, libertatea de alegere este o realitate,
legea karmic\ neabrogând legile dharmei, ale vie]ii corecte, în acord
cu libertatea [i responsabilitatea. Iar avortul, ca un act liber ales,
reprezint\ o înc\lcare a dharmei.21

Un alt argument împotriva avortului este cel al interdic]iei de a
ucide (ahimsa), din moment ce acesta presupune un act de vio-
len]\ îndreptat împotriva unei persoane umane, chiar dac\ înc\
nen\scute. De[i aceasta nu a atins aceea[i extindere precum în jainism
sau budism, unii hindu[i interpreteaz\ ahimsa într-un mod negativ,
ca pe o interdic]ie de a ucide forme de via]\ vulnerabile, inclusiv
embrionul sau fetusul uman, în timp ce al]ii o interpreteaz\ într-un
mod pozitiv, ca protejare a vie]ii, inclusiv a vie]ii persoanei nen\s-
cute. Dar, indiferent de modul de interpretare, rezultatul este acela[i:
avortul reprezint\ o înc\lcare a principiului non-violen]ei.

1.3. Avortul — o problem\ moral\ [i/sau social\ în hinduism?

În hinduism, grija fa]\ de persoana nen\scut\ este fundamentat\
[i pe nevoia social\ [i religioas\ de a avea urma[i, în special b\ie]i.

20 Ibidem, pp. 135-136.
21 J. Lipner, op. cit., p. 57.
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Din punct de vedere social, ace[tia sunt cei care asigur\ continui-
tatea familiei, la momentul potrivit preiau [i duc mai departe ocu-
pa]ia tat\lui [i între]in întreaga familie. Din punct de vedere religios,
la maturitate ace[tia îndeplinesc ritualurile domestice, dar mai ales
pe cele pentru str\mo[i, ritualuri obligatorii [i indispensabile. Având
în vedere aceasta, se poate considera c\ avortul este socotit de hin-
du[i mai curând ca o înc\lcare a ordinii sociale, din moment ce
acesta înseamn\ uciderea unui urma[, poten]ial b\iat.22

Având în vedere acestea, se poate considera c\ avortul repre-
zint\, pentru hindu[i, mai curând o înc\lcare a regulilor sociale,
decât a celor morale, textele sacre men]ionate mai sus putând fi
interpretate ca o interzicere a avortului doar pentru castele supe-
rioare, c\rora li se [i adreseaz\, iar nu pentru Ñãdra sau pentru cei
f\r\ cast\.23 Privit din aceast\ perspectiv\, principala ra]iune a bla-
m\rii avortului ar fi c\ acesta reprezint\ un atentat la stabilitatea [i
p\strarea ordinii sociale, iar nu pentru c\ ar fi o violare a drep-
tului la via]\ al unei persoane umane. Totu[i, înainte de a considera
drept definitiv\ aceast\ evaluare, trebuie avut în vedere faptul c\,
în dharma, valorile sociale [i morale sunt inextricabil unite, pân\
la confundare. În locurile în care textele revela]iei sau tradi]iei vor-
besc despre avort, acesta este a[ezat al\turi de fapte care nu doar c\
au consecin]e sociale grave, dar, totodat\, atrag [i o puternic\ con-
damnare moral\. Astfel, dup\ cum remarc\ Julius Lipner, avortul
este a[ezat în rând cu be]ia, incestul, amestecul ilicit al castelor –
abateri care pot fi considerate înc\lc\ri ale ordinii sociale –, dar [i
cu lipsa de castitate, furtul, întinarea patului gurului [i mai ales cu
crima, fie cu crima în general, fie cu patricidul sau matricidul – aba-
teri foarte grave, în primul rând de natur\ moral\.24 Acela[i autor
vede în interzicerea arderii so]iei îns\rcinate pe rugul funerar al so]ului
(satī) o confirmare a faptului c\ embrionul/f\tul are un statut moral
care nu este sacrificat în favoarea unor presiuni sociale. În acela[i
sens, chiar diferen]a dintre pierderea involuntar\ a sarcinii [i avort
denot\ faptul c\ acesta din urm\ cade sub inciden]a moralei, iar
nu a interdic]iilor de ordin social.25 Totodat\, de[i vor suporta toat\
via]a stigmatul social [i excluderea din rândul castelor, nu se reco-
mand\ niciodat\ avortarea copiilor rezulta]i din rela]iile ilegitime

22 Ibidem, p. 58.
23 S. Chandrasekhar, op. cit., p. 27. 
24 J. Lipner, op. cit., p. 48.
25 Ibidem, p. 49.
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(pratiloma) dintre p\rin]i apar]inând unor caste diferite. De pild\,
Manava-dharma-sastra (X), de[i condamn\ cu asprime astfel de
rela]ii, niciodat\ nu recomand\ avortul pentru a-i feri pe p\rin]i
de infamie sau pe copii de o via]\ plin\ de priva]iuni [i suferin]\,
ci elaboreaz\ reguli de via]\ [i conduit\ care îi includ într-un fel în
sistemul social hindus.26

Având în vedere acestea, putem concluziona c\ avortul cons-
tituie, pentru hindu[i, o problem\ [i moral\, [i social\. Argumen-
tul – considerând num\rul mare de avorturi din India contempo-
ran\ – c\ în hinduism exist\ o diferen]\ fundamental\ între ideal
[i ceea ce este permis sau acceptat, între comportamentul unui
sfânt [i cel cerut unei persoane obi[nuite,27 uit\ s\ ia în calcul
faptul c\, din punct de vedere religios [i moral, avortul nu a fost
[i a devenit vreodat\ acceptabil, pentru nici un hindus. Mai cu-
rând situa]ia economic\ [i social\ din India contemporan\, ce face
ca, de multe ori, s\ primeze interese de ordin material, explic\
num\rul mare al avorturilor, iar nu o dihotomie moral\ în sânul
hinduismului.

1.4. Avortul — permis numai pentru salvarea vie]ii mamei

Capitolul Chikitsasthana din Sushruta Sa?hit~ trateaz\ problema
na[terii din punct de vedere medical. Sushruta, autorul c\r]ii, con-
sider\ c\ medicul care asist\ la na[tere trebuie s\ ac]ioneze cu res-
pect [i grij\ atât pentru mam\, cât [i pentru fetus. Dar acela[i text
stipuleaz\ [i faptul c\: „Într-o situa]ie f\r\ ie[ire, este cel mai bine s\
cauzezi pierderea sarcinii, care nu trebuie neglijat\ pentru a pre-
veni moartea mamei.”28 Aceast\ percep]ie a definit medicina tradi-
]ional\ hindus\ pân\ în timpurile moderne [i se pare c\ este [i singura
situa]ie în care avortul este permis [i chiar recomandat.

În India contemporan\ îns\, confruntat\ cu probleme serioase
de s\n\tate public\, spor demografic incontrolabil [i practica ile-
gal\ foarte r\spândit\ a avorturilor, avortul a fost permis de lege,
prin aprobarea, în anul 1971, a Actului de terminare medical\ a
sarcinii, în vigoare [i ast\zi. Acesta prevede c\ avortul este legal

26 Ibidem, p. 51.
27 L.H. Tribe, Abortion: The Clash of Absolutes, W.W. Norton, New York, 1992,

p. 64.
28 Sushruta Samhita, XV, 3, 5, 10-11, apud J. Lipner, op. cit., pp. 49-50; cf. S.

Chandrasekhar, op. cit., p. 27; Sandhya Jain, op. cit., p. 136.
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în situa]ia în care continuarea sarcinii ar implica un risc pentru via]a
mamei sau i-ar aduce acesteia grave v\t\m\ri fizice sau psihice, în
cazul în care copilul care s-ar na[te ar suferi de un handicap fizic sau
mintal sever sau în cazul în care sarcina rezult\ în urma unui viol.29

Aceast\ lege, cel pu]in în unele puncte ale ei, indic\ o îndep\rtare de
perspectiva tradi]ional\ hindus\, iar consecin]a ei direct\ este c\,
la sfâr[itul anilor ’80, aveau loc în India 3,9 milioane de avorturi
anual.30 Este [i motivul pentru care legea de fa]\ a întâmpinat [i
întâmpin\ înc\ o opozi]ie puternic\ din partea hindu[ilor tradi]io-
nali[ti, percep]ia unei mari p\r]i a popula]iei fiind în continuare
fidel\ principiilor religioase privind avortul, cu toate c\ acest lucru
nu se reflect\ întotdeauna [i în cifrele statistice privind întrerupe-
rile voluntare de sarcin\.31

2. Avortul din perspectiv\ budist\

Dac\ în ceea ce prive[te chestiuni precum sinuciderea asistat\,
transplantul de organe, cercet\rile desf\[urate pe celule stem etc.
budismul nu a emis înc\ o pozi]ie clar\, în privin]a avortului, bu-
dismul tradi]ional se exprim\ categoric: avortul este o crim\. În
consecin]\, cu câteva excep]ii, avortul trebuie respins. O astfel de
atitudine are un triplu fundament: în primul rând doctrina budist\
privind identitatea persoanei, alc\tuirea omului, karma, rena[terea
[i, cel mai important, momentul când începe s\ existe fiin]a uman\;
în al doilea rând, morala budist\ – în special cel dintâi precept, al
non-violen]ei, obligatoriu atât pentru monahi, cât [i pentru laici;
în al treilea rând, regulile monahale care sanc]ioneaz\ avortul. Mai
jos ne vom opri pe rând asupra acestor trei aspecte care fundamen-
teaz\ atitudinea anti-avort a religiei budiste. 

2.1. Embriologia budist\ tradi]ional\ — argument împotriva 
avortului

La întrebarea fundamental\ „Când începe via]a unui om?”, bu-
dismul r\spunde foarte clar: în momentul concep]iei. Concep]ia
este considerat\ procesul natural care are loc atunci când sunt

29 A. Sharma, Religious Studies and Comparative Methodology: The Case for Re-
ciprocal Illumination, State University of New York Press, Albany, 2005, p. 175;
cf. L. H. Tribe, op. cit., p. 63.

30 Ibidem, p. 175.
31 L.H. Tribe, op. cit., p. 63.
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îndeplinite trei condi]ii specifice: are loc un act sexual, femeia este
în perioada fertil\ [i exist\ un „spirit” (gandharva) care s\ patro-
neze concep]ia. În acest sens, unul dintre textele budiste timpurii
afirm\: „Prin unirea a trei lucruri apare concep]ia. Dac\ este pre-
zent\ unirea sexual\ a p\rin]ilor, dar nu este perioada fertil\ a mamei
[i dac\ nu este prezent\ zeitatea care patroneaz\ generarea (sanscr.:
gandharva; pali: gandhabba), concep]ia nu are loc. Sau dac\ are loc
unirea sexual\ a p\rin]ilor [i mama este în perioada fertil\, dar f\r\
a fi prezent\ zeitatea care s\ lucreze, din nou, nu exist\ concep]ie.
Dar dac\ are loc conjunc]ia celor trei factori, atunci [i numai atunci
are loc concep]ia. Pentru nou\ sau zece luni, mama duce în pântece,
cu mare grij\, povara grea a f\tului…” (Majjhima Nik~ya, I, 266)32. 

În privin]a entit\]ilor gandhabba, ini]ial, în mitologia indian\ pre-
budist\, acestea au fost fiin]e semidivine, asem\n\toare ca [i însu[iri
îngerilor din cre[tinism. Budismul a preluat credin]a în aceste enti-
t\]i [i a considerat c\ sunt reîncarn\ri ale celor care nu au înde-
plinit decât preceptele morale minime, motiv pentru care un c\lug\r
budist trebuie s\ se reîncarneze cel pu]in ca gandhabba pentru a
putea considera c\ via]a pe care a dus-o nu a fost un e[ec total. Îns\,
ulterior, termenul a primit [i alte sensuri, ajungând s\ defineasc\
fie stadiul intermediar, între moarte [i noua reîncarnare (în Maha-
yana), fie con[tiin]a unei persoane care numai ce a murit [i caut\
s\ se reîncarneze (în budismul Theravada).33 Din acest motiv, unii
autori au interpretat textul de mai sus ca referindu-se la prezen]a
unei con[tiin]e care s\ doreasc\ s\ se reîncarneze în momentul con-
cep]iei. Astfel, con[tiin]a nu este privit\ ca o proprietate emer-
gent\ a procesului de dezvoltare a embrionului, ci una din condi-
]iile apari]iei [i form\rii acestuia (Digha Nik~ya II, 62-63)34. Dup\
momentul concep]iei, componentele materiale [i spirituale care-l
constituie pe noul individ se amestec\ [i r\mân unite „precum un
amestec de lapte [i ap\” pân\ când sunt din nou separate de

32 Dup\ trad. în limba englez\: Further Dialogues of the Buddha, translated
from the P~li of Majjhima Nic~ya by Lord Chalmers, vol. I, Oxford University Press,
London, 1926. 

33 A se vedea în acest sens: P. Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics: Foun-
dations, Values, and Issues, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 312;
R.E. Buswell Jr. (ed.), Encyclopedia of Buddhism, vol. I, Thomson Gale, New York,
2004, p. 204.

34 A se vedea Dialogues of the Buddha, translated from the P~li of the Digha Ni-
k~ya by T.W. and C.A.F. Rhys Davids, Part II, Oxford University Press, London,
1910, pp. 59-61; cf. P. Harvey, op. cit., p. 312.
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moarte.35 În Vinaya Pit?aka se afirm\: „Fiin]a uman\ înseamn\: de
la prima ivire a min]ii, de când con[tiin]a devine manifestat\ în pân-
tecele mamei, pân\ în momentul mor]ii, în acest timp este numit\
fiin]\ uman\” (III, 73)36. Astfel, dup\ cum remarc\ Shoyo Tanigu-
chi, „nu exist\ o diferen]\ calitativ\ între un fetus nen\scut [i un
individ n\scut”37.

Dintr-o alt\ perspectiv\, din moment ce embrionul se formeaz\
în jurul unei entit\]i care deja a trecut prin vie]i anterioare, acesta
reprezint\ o continuare a vie]ii, nu începerea uneia noi. De[i aceast\
entitate nu poate fi socotit\ suflet, textele budiste vorbesc de stadii
intermediare care fac tranzi]ia karmic\ de la o via]\ la alta. Spre
exemplu, [colile budiste Yog~c~ra [i Sarv~stiv~da consider\ c\ vijñ~na
(p~li: viññ~na), con[tiin]a, dup\ moarte se afl\ într-un stadiu inter-
mediar, între dou\ încarn\ri, stadiu din care iese în momentul în care
este prezent\ [i particip\ la concep]ie.38 Totodat\, aceasta este [i cea
care confer\ [i cele cinci agregate (sanscr.: skandha, p~li: kandha) –
materialitatea, senza]iile, percep]iile, activit\]ile spirituale [i con[-
tiin]a – înc\ din momentul concep]iei. De aceea, de[i acest stadiu
intermediar reprezint\ în continuare un subiect de dezbatere în
mediile budiste, este înr\d\cinat\ convingerea c\ exist\ totu[i un fel
de continuitate vital\ între o încarnare [i urm\toarea, de unde [i cre-
din]a c\ via]a nu apare în momentul concep]iei, ci o precede.39 

Acei budi[ti care accept\ avortul încearc\ s\ argumenteze c\
cele cinci agregate sunt dobândite [i se dezvolt\ gradual. De aici
rezult\ c\ embrionul nu le posed\ pe toate, ceea ce înseamn\ c\ nu
este înc\ o fiin]\ uman\. Astfel, cel de-al doilea agregat, al senza-
]iilor (vedan~) se poate considera c\ lipse[te în cazul embrionului sau
al f\tului tân\r, din moment ce senza]iile depind de dezvoltarea
creierului [i a sistemului nervos central. Îns\ tradi]ia budist\ ortodox\

35 D. Keown, Buddhist Ethics: A Very Short Introduction, Oxford University Press,
Oxford, 2005, p. 85.

36 Dup\ traducerea în limba englez\: The Book of the Discipline (Vinaya
Pit?aka), translated by I. B. Horner, Luzac & Co., London, 1949.

37 S. Taniguchi, apud R. E. Florida, „Buddhist Approaches to Abortion”, în Asian
Philosophy, vol. 1, nr. 1, 1991, p. 41.

38 Aceast\ perspectiv\ este una mult simplificat\, în budism discu]ia în
privin]a existen]ei sau nu a unui principiu care transmigreaz\ fiind mult mai
complex\. Pentru o atitudine critic\ fa]\ de aceast\ perspectiv\ a se vedea: M. G.
Barnhart, „Buddhism and the Morality of Abortion”, în Journal of Buddhist
Ethics, vol. 5, 1998, pp. 280-288.

39  R.E. Buswell (ed.), op. cit., p. 9, 175-176; R. E. Florida, op. cit., p. 41.
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afirm\ clar c\ cele cinci agregate sunt prezente înc\ din momentul
concep]iei, primul moment al existen]ei fiin]ei umane integrale. Mai
pu]in conteaz\ când se dezvolt\ sistemul nervos central sau cel
sanguin, atât timp cât el are con[tiin]a [i, cum am men]ionat mai
sus, toate cele cinci agregate care formeaz\ persoana uman\.40 Mai
mult, doctrina reîncarn\rii vede embrionul nu doar ca pe o „po-
ten]ial\ persoan\” care apare din nimic, ci ca pe o entitate care poart\
amprenta karmic\ a unei persoane recent decedate. Desigur, forma
trupului s-a schimbat prin rena[tere, îns\ forma trupului uman este
oricum în continu\ schimbare, astfel încât la momentul concep]iei
putem vorbi de acela[i individ, doar c\ aflat la un stadiu incipient
al dezvolt\rii fizice.41

Având în vedere aceast\ percep]ie a embrionului sau f\tului
ca fiin]\ uman\ in nuce, avortul este în mod clar omucidere, iar
v\t\marea sa cade sub inciden]a primului precept moral budist:
non-violen]a.

2.2. Avortul din perspectiva moralei budiste 

Esen]a moralei budiste este sintetizat\ în cele cinci precepte
(pañcasīla), obligatorii pentru to]i budi[tii, laici [i monahi: ab]i-
nerea de la a lua via]a unei fiin]e, ab]inerea de la furt, de la des-
frânare/rela]ii sexuale, de la minciun\ [i de la consumul de substan]e
narcotice (inclusiv alcool). Dintre aceste cinci precepte, primul –
ahi?s~ – este de departe cel mai important, referindu-se la inter-
dic]ia de a lua via]a nu doar a oamenilor, ci [i a animalelor, indi-
ferent de cât de mici sunt acestea.42Accentul pe aceast\ interdic]ie
se explic\ prin faptul c\ uciderea unei fiin]e îi cauzeaz\ suferin]\,

40 D. Keown, op. cit., p. 90; Karma Lekshe Tsomo, Into the Jaws of Yama, Lord
of Death: Buddhism, Bioethics and Death, State University of New York Press,
Albany, 2006, p. 50. În privin]a celor cinci agregate care constituie omul, a se vedea:
N. Achimescu, India. Religie [i filosofie, Ed. Tehnopress, Ia[i, f.a., p. 299; 

41 D. Keown, op. cit., pp. 90-91.
42 În gândirea budist\ exist\ convingerea c\ gravitatea uciderii unei fiin]e vii este

direct propor]ional\ cu m\rimea victimei. Astfel, este mai pu]in grav s\ omori un
]ân]ar decât un câine, un câine decât un elefant, un elefant decât un om. Acest mod
de a gândi se explic\ prin faptul c\ e nevoie de o inten]ie mai puternic\ pentru a
omorî un câine decât un ]ân]ar, ori un om decât un elefant, dar, pornind de la
aceast\ concep]ie, deriv\ [i argumentarea unor sus]in\tori budi[ti ai practicii avor-
tului, potrivit c\reia avortul în stadiul incipient al embrionului produce în mai mic\
m\sur\ karma negativ\ decât dac\ s-ar întâmpla în stadii mai dezvoltate ale fe-
tusului. P. Harvey, op. cit., pp. 316-318.
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pentru c\ orice fiin]\, chiar [i cea mai mic\, î[i pre]uie[te propria
via]\ [i nu-[i dore[te s\ o piard\. Mai mult, uciderea este conside-
rat\ o ac]iune cumplit\, cu consecin]e dureroase [i asupra celui care
o s\vâr[e[te.43

Având în vedere cele de mai sus, respectiv faptul c\ omul în-
cepe s\ tr\iasc\ de la momentul concep]iei, avortul cade sub in-
ciden]a primului [i celui mai important precept budist, care interzice
v\t\marea oric\rei fiin]e care are p~n?a (sanscr.: pr~n?a), care înseamn\
[i via]\, [i respira]ie sau suflu vital, adic\ suflul vie]ii, care poate fi
în]eles [i ca proces metabolic.44 Prin urmare, avortul înseamn\ uci-
derea unei fiin]e umane, cel mai grav p\cat budist, motiv pentru care
decizia de a întrerupe o sarcin\ este o responsabilitate etic\ enorm\,
care implic\ nu numai via]a de acum a f\tului [i a familiei, ci [i pe
cele viitoare, având în vedere c\ orice fapt\ sau inten]ie nu doar c\
marcheaz\ identitatea prezent\, ci [i identit\]ile [i circumstan]ele
vie]ilor viitoare, iar prin avort, atât cel care ia decizia, cât [i cel care îl
s\vâr[e[te [i cel care trebuia s\ se nasc\ se îndep\rteaz\ de elibe-
rare [i se adâncesc [i mai mult în suferin]a ciclului reîncarn\rilor
(sam?s~ra).45

Motivul pentru care avortul este respins atât de categoric este
acela c\ via]a uman\, cu poten]ialul s\u de dezvoltare moral\ [i spi-
ritual\ [i eventual iluminare, este considerat\ o rar\ [i pre]ioas\ opor-
tunitate în lungul [ir al reîncarn\rilor. Pentru fiin]a care a ajuns în
pântecele mamei pentru ca apoi s\ fie ucis\, aceast\ oportunitate
este distrus\. De[i în mod naiv se poate argumenta c\ prin avort
reîncarnarea doar a fost amânat\, aceasta putându-se petrece ulte-
rior, în alt trup [i în alt timp, totu[i legea karmic\ va lucra, f\tul
sim]ind furie [i fric\, tr\iri care îi vor afecta în mod negativ karma,
astfel încât viitoarea sa reîncarnare s-ar putea s\ nu mai fie la fel de
fericit\ pe cât ar fi putut fi cea atât de brutal întrerupt\ prin avort.46

Pe lâng\ uciderea unei fiin]e umane, consider\ budi[tii, avor-
tul implic\ [i alte p\cate cumplite pentru cel care îl s\vâr[e[te, pre-
cum l\comia, ura [i iluzia. L\comia este ata[area de ceva anume
[i determin\ persoana care s\vâr[e[te avort s\ ia în calcul numai
propriile-i interese [i pl\ceri. Ura sau du[m\nia vor motiva persoana
care s\vâr[e[te avortul s\ încerce s\ elimine o alt\ persoan\ care

43 Karma Lekshe Tsomo, op. cit., p. 131.
44 Ibidem, pp. 128-129; cf. D. Keown, op. cit., pp. 86-87.
45 Karma Lekshe Tsomo, op. cit., p. 152; cf. R.E. Florida, op. cit., p. 42.
46 P. Harvey, op. cit., pp. 314-315; cf. Karma Lekshe Tsomo, op. cit., p. 147.
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îi cauzeaz\ un disconfort, anume copilul. Iluzia o duce la respin-
gerea faptului c\ f\tul este o fiin]\ uman\ sau la apatie, dac\ nu
face decât s\ urmeze sfaturile altora de a recurge la avort. De ase-
menea, duce la ideea c\ „eu” de]in f\tul [i „eu” fac ceea ce doresc
cu el, în contextul în care budismul vorbe[te de un „non-eu” (sanscr.:
an~tman; pali: anatt~). Aceste trei p\cate fundamentale î[i au origi-
nea în dec\derea în]elepciunii (prajñ~) [i a compasiunii (karu?~).47

Oricum, celor care produc avorturi, vie]ile viitoare le vor fi pline de
chinuri. O povestire din J~taka (V, 269) arat\ c\ ace[tia merg în
iad, al\turi de matricizi [i adulterini, iar un poem din Petavatthu
(I, 6, 7) vorbe[te de dou\ femei care i-au provocat, din invidie, avort
alteia, iar dup\ moarte au devenit stafii urât mirositoare care î[i de-
vorau proprii copii.48 Dincolo de rolul de a „speria” credincio[ii sim-
pli, aceste pedepse înt\resc convingerea c\ avortul reprezint\ un p\cat
cu repercusiuni extrem de grave.

În timp ce în Occident este în plin\ desf\[urare dezbaterea în
jurul dreptului de a alege al mamei în privin]a propriului trup [i,
implicit, a f\tului, din perspectiv\ budist\ mama nu este st\pâna f\p-
turii pe care îl poart\ în pântece; acesta este, înc\ din momentul
concep]iei, o persoan\ cu o identitate separat\, nu parte din trupul
mamei. Dimpotriv\, textele budiste vorbesc de bun\tatea mamei
care a adus pe lume un copil, a îndurat durerile na[terii, a supor-
tat greut\]ile cre[terii unui copil, dar nic\ieri nu se afirm\ dreptul
de proprietate al mamei asupra copilului.49 Pe de alt\ parte, ceea ce
urm\resc budi[tii este auto-perfec]ionarea prin urmarea c\ii pe care
le-a ar\tat-o Buddha. Aceasta implic\ renun]area la l\comie, ur\ [i
iluzie în favoarea iubirii, compasiunii, altruismului [i st\pânirii de
sine. Moralitatea, medita]ia [i în]elepciunea merg împreun\ pe aceast\
cale a în]elepciunii (prajñ~) [i compasiunii (karu?~). Din acest punct
de vedere, orice sarcin\ ar trebui privit\ ca o oportunitate de a ajuta
o alt\ persoan\ de a parcurge aceast\ cale.50

2.3. Gravitatea p\catului avortului reflectat\ în textele 
regulilor monahale budiste

În privin]a textelor budiste, vechile scripturi pali ale {colii The-
ravada nu interzic în mod explicit avortul. Desigur, aceasta nu implic\

47 R.E. Florida, op. cit., p. 42.
48 P. Harvey, op. cit., p. 315; cf. D. Keown, op. cit., p. 88.
49 Ibidem, p. 326; cf. Karma Lekshe Tsomo, op. cit., pp. 154-155.
50 R.E. Florida, op. cit., p. 42.
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acceptarea sa. Ceva mai târziu, codul de disciplin\ monahal\ Vi-
naya Pit?aka va interzice în mod explicit implicarea c\lug\rilor
(bikkhu) sau c\lug\ri]elor (bikkhumi) în practicarea avortului, sti-
pulând [i sanc]iunile pentru aceast\ abatere.51 Astfel, „Dac\ un c\-
lug\r ia în mod inten]ionat via]a unei fiin]e umane sau ajut\ pe cineva
s\-[i ia via]a sau laud\ frumuse]ea mor]ii sau incit\ pe cineva la moarte
zicând: «Hei, omule, la ce-]i folose[te aceast\ via]\ grea [i rea? Moar-
tea este mai bun\ pentru tine decât via]a.» […] el este învins, nu este
în comuniune” (III, 73). În acela[i loc se explic\ ce înseamn\ a fi
învins: „a[a cum o piatr\ plat\ care a fost spart\ în dou\ nu mai
poate fi lipit\ la loc, a[a [i c\lug\rul care a luat inten]ionat via]a
unei fiin]e umane nu mai este un adev\rat pustnic, nu mai este un
adev\rat fiu al lui Sakya [i, prin urmare, este numit cel care a fost
înfrânt.” (III, 74). Având în vedere c\ tot aici se vorbe[te [i despre
când începe [i când se sfâr[e[te existen]a unei fiin]e umane (vezi
Vinaya Pit?aka III, 73, citat supra), c\lug\rilor le este interzis\ in-
clusiv realizarea sau incitarea la avort. 

Acelea[i reguli monastice subliniaz\ [i importan]a inten]iei în
realizarea unui avort. Astfel, dac\ o so]ie infidel\ care îi cere unui
c\lug\r un preparat abortiv îl prime[te [i copilul moare, atunci c\-
lug\rul este învins; o so]ie care nu poate face copii cere un astfel de
preparat pentru rivala sa, iar f\tul acesteia moare – c\lug\rul este
învins; îns\ cel care d\ un astfel de preparat mamei, dar copilul nu
moare, ci moare mama, atunci, având în vedere lipsa inten]iei – in-
ten]ia era de a ucide copilul, nu mama – , atunci reprezint\ doar un
p\cat [.a.m.d. (Vinaya Pit?aka III, 83-84).

Aceste prescrip]ii se adreseaz\ c\lug\rilor, pentru c\, dup\ cum
consider\ Damien Keown, ace[tia erau frecvent consilieri ai fami-
liilor, de multe ori fiind confiden]i [i sf\tuitori ai membrilor fami-
liei. Prin urmare, ei aflau [i despre sarcinile nedorite [i li se cerea
sfatul în privin]a solu]ion\rii acestora. Conform interdic]iei de mai
sus, nu doar s\vâr[irea avortului de c\tre c\lug\r, prin intermediul
cuno[tin]elor medicale pe care le avea, dar chiar [i instigarea la avort
sunt sanc]ionate cu alungarea din comunitatea monahal\ (sangha)
pentru totdeauna, cea mai grea pedeaps\ pe care o poate primi un
c\lug\r budist.52 Din aceast\ pedeaps\ atât de drastic\ pe care o

51 R.W. Perrett, „Buddhism, Abortion and the Middle Way”, în Asian Philo-
sophy, vol. 10, nr. 2, 2000, p. 101.

52 D. Keown, op. cit., pp. 87-88.
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prime[te c\lug\rul care fie [i numai incit\ la avort putem deduce
gravitatea p\catului avortului în morala budist\.

2.4. Situa]iile în care budismul permite avortul

Exist\ îns\ [i cazuri în care budismul permite avortul. O astfel de
situa]ie este avortul s\vâr[it pentru salvarea vie]ii mamei. De[i tex-
tele theravada nu prev\d avortul terapeutic, prin faptul c\ nu îl
men]ioneaz\, se consider\ c\ nu îl interzic. O atitudine similar\ se
înregistreaz\ [i în cazul sarcinii rezultate în urma unui viol, de[i
acceptarea unei astfel de sarcini de c\tre mam\, din compasiune
pentru f\t, îi procur\ acesteia numeroase merite.53

Lucrurile stau cu totul altfel în cazul în care fetusul este diag-
nosticat cu un handicap sever, budismul respingând ferm avortul în
astfel de situa]ii, handicapul fiind considerat o manifestare a karmei
copilului [i a p\rin]ilor. Un alt considerent ar fi [i cel uman. Shoyo
Taniguchi se întreab\ retoric: „Cine este mai uman, o persoan\ cu
un handicap sever, dar plin\ de iubire (mett~), sau un medaliat cu
aurul olimpic, plin de invidie [i l\comie?”54La fel, din perspectiv\
budist\, dificult\]ile financiare [i materiale pe care le-ar parcurge
p\rin]ii sau mama nu justific\ niciodat\ avortul.

3. Perspectiva islamic\ privind avortul

În lumea islamic\, etica medical\ este formulat\ în jurul opi-
niilor emise de c\tre bine-cunoscu]i juri[ti islamici, muftii sau [eici,
care î[i exprim\ punctul de vedere în „decrete” numite fatwa. Aces-
tea sunt elaborate sub forma succesiunii întrebare-r\spuns [i publi-
cate, în ]\rile majoritar musulmane, în ziare, periodice, bro[uri [i
volume sau mediatizate la posturile de radio [i televiziune. Din
moment ce aceste opinii nu reprezint\ sentin]e definitive, de multe
ori, pentru aceea[i spe]\, acestea sunt diferite sau chiar contra-
dictorii.55 Aceast\ situa]ie este cât se poate de evident\ [i în cazul
atitudinilor foarte diferite pe care le adopt\ juri[tii musulmani fa]\

53 P. Harvey, op. cit., pp. 321-324.
54 S. Taniguchi, „Biomedical Ethics from a Buddhist Perspective”, în The Pacific

World: Journal of the Institute of Buddhist Studies, New Series no. 3, 1987 p. 82,
apud ibidem, p. 322.

55 V. Rispler-Chaim, „The Right Not to Be Born: Abortion and the Disadvan-
taged Fetus in Contemporary Fatwas”, în The Muslim World, vol. 89, nr. 2, 1999,
pp. 131-132.
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de avort, diversitate dat\ de interpret\rile variate ale textelor co-
ranice [i hadithurilor care fac referire la natura fetusului, la pro-
cesul de dezvoltare pe care îl parcurge acesta [i la momentul când
devine o persoan\ uman\, elemente de antropologie definitorii în
conturarea unei atitudini teologice fa]\ de avort. Din acest motiv,
Peter Riddell consider\ c\ nu ar trebui s\ ne întreb\m „Ce spune
islamul despre persoana uman\?”, ci „Care sunt diferitele opiniile pe
care le au musulmanii privind persoana uman\?”.56 Fundamentate
pe r\spunsurile la aceast\ ultim\ întrebare, exist\ o palet\ foarte
larg\ de opinii în privin]a avortului, care merg de la interzicerea
categoric\ a acestuia, pân\ la acceptarea sau tolerarea sa, cel pu]in
în primele 120 de zile de sarcin\. 

Pornind de la textele coranice [i hadithurile pe care se funda-
menteaz\ antropologia islamic\, vom încerca sistematizarea princi-
palelor atitudini din interiorul islamului privind avortul. 

3.1. Momentul însufle]irii

În privin]a dezvolt\rii fetale, Coranul afirm\: „{i Noi l-am f\cut
pe om din lutul cel mai curat, apoi l-am a[ezat ca o pic\tur\ într-un
loc sigur, apoi l-am f\cut sânge închegat [i sângele închegat l-am f\cut
carne, [i carnea am f\cut-o oase [i oasele le-am acoperit cu carne,
apoi l-am scos la iveal\ ca o alt\ f\ptur\ [i binecuvântat fie Dum-
nezeu, cel mai bun f\c\tor.” (XXIII, 12-14; XXII, 5; XXXV, 12; XXXIX,
8)57. Având în vedere aceste texte, savan]ii musulmani consider\ c\
f\tul trece printr-o serie de etape, începând ca un organism [i deve-
nind, dup\ încheierea ultimei etape, o fiin]\ uman\. Prin urmare,
fetusul nu este om pân\ în momentul în care stadiul pl\smuirii
din carne nu s-a încheiat. Totu[i, aceste texte nu men]ioneaz\ ni-
mic de sufletul omului [i când anume are loc coborârea sufletului
în trup. Aceast\ informa]ie este oferit\ de cel\lalt izvor al islamu-
lui, hadith. 

Astfel, într-un hadith se spune c\ Mahomed a afirmat: „Fiecare
dintre voi se formeaz\ în pântecele mamei pentru 40 de zile ca s\-
mân]\ (nutfa), apoi devine cheag de sânge (alaqa) pentru alte 40
de zile, apoi o bucat\ de carne (mudgha) tot pentru 40 de zile,

56 P. Riddell, „Islam, Personhood and … Where Is God in All This”, în Evange-
lical Quaterly, vol. 77, nr. 1, 2005, p. 47. 

57 Dup\ versiunea în limba român\: Coranul, traducere din arab\ de dr. Silvestru
Octavian Isopescul, Editura Eta, Cluj-Napoca, f.a.
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apoi îngerul este trimis [i sufl\ duhul (ruh) în el.”58 Astfel, sunt în
total 120 de zile de la concep]ie pân\ la momentul „însufle]irii”.
Alte dou\ hadithuri afirm\ c\ îngerul coboar\ în a 40-a sau a 45-a
noapte de când a avut loc concep]ia, sau vine s\ dea form\ dup\
ce s\mân]a a petrecut 40 de zile în uter.59 

Dup\ cum se poate observa, sunt men]ionate perioade dife-
rite, îns\ cea mai popular\ credin]\ este c\ însufle]irea are loc în a
120-a zi. Altele, mai pu]in populare, consider\ c\ se petrece în a
40-a zi, dup\ 40 de zile [i 40 de nop]i, dup\ 42 sau 45 de nop]i.
Dup\ cum remarc\ [i Dariusch Atighetchi, absen]a unei autorit\]i
supreme care s\ stabileasc\ modul corect sau unic de interpretare
a textelor pentru to]i credincio[ii a permis numeroase moduri de in-
terpretare, inclusiv în privin]a momentului când are loc însufle]irea.60 

Însufle]irea are o importan]\ fundamental\ din dou\ motive:
în primul rând subliniaz\ importan]a omului în compara]ie cu ce-
lelalte creaturi ale lui Dumnezeu, iar în al doilea rând introduce o
distinc]ie între cele dou\ faze ale dezvolt\rii f\tului, cea dintâi f\r\
suflet [i cea de a doua cu suflet.61 Din acest ultim motiv rezult\ [i dou\
atitudini diferite fa]\ de f\tul de pân\ la momentul însufle]irii [i
cel de dup\ momentul însufle]irii. Pân\ la cele 120 de zile, f\tul
este pic\tur\, cheag sau carne, dar nu este om. Dar, dup\ însu-
fle]ire, acesta devine o fiin]\ uman\ [i implicit un membru al comu-
nit\]ii musulmane, cu toate drepturile ce decurg de aici: pedeaps\
în cazul uciderii sale, drept la mo[tenire pentru rudele sale [i în-
mormântarea într-un cimitir musulman. Spre exemplu, conform unor
juri[ti musulmani, f\tul care a dep\[it 120 de zile trebuie înmor-
mântat precum un musulman. Dac\ o femeie nemusulman\ r\mâne
îns\rcinat\ cu un b\rbat musulman [i moare înainte de a 120-a zi
de sarcin\, atunci nu este înmormântat\ într-un cimitir musulman.

58 Book of Qadr, hadith nr. 4781, apud Sa’ddya Shaikh, „Family Planning, Con-
traception, and Abortion in Islam”, în: D.C. Maguire (ed.), Sacred Rights: The Case
for Contraception and Abortion in World Religions, Oxford University Press,
New York, 2003, p. 120; cf. Glossary of the Hadiths, în: I. Nazer et. al., Islam and
Family Planning: A Faithful Translation of the Arabic Edition of the Proceedings
of the International Islamic Conference Held in Rabad (Morocco), December
1971, vol. II, Beirut, 1974, pp. 539-540, apud D. Atighetchi, Islam Bioethics: Pro-
blems and Perspectives, Springer, f. l., 2007, p. 93.

59 Ibidem, p. 93.
60 Ibidem, p. 94.
61 Ibidem, pp. 92-93.



114 TEOLOGIE {I VIA}|

Dar, dac\ a trecut de a 120-a zi, cea a însufle]irii, pentru c\ f\tul
este musulman, ea trebuie înmormântat\ în cimitirul comunit\]ii. De
asemenea, fetusul trecut de 120 de zile va fi înviat în Ziua Jude-
c\]ii, în timp ce acela care nu a dep\[it acest stadiu se va transforma
în ]\rân\.62 

Aceast\ atitudine diferen]iat\ î[i pune amprenta [i în privin]a
perspectivei musulmane asupra avortului, anume una determinat\
de timpul s\vâr[irii acestuia. Munawar Ahmad Anees afirm\ în acest
sens: „Este evident c\ evaluarea juridic\ musulman\ a legalit\]ii avor-
tului este ancorat\ de un singur factor determinant: transformarea
dintr-o fiin]\ «biologic\» (care poate fi considerat\ echivalentul sta-
diului animal al dezvolt\rii) într-o fiin]\ uman\. Aceast\ transfor-
mare are loc atunci când sufletul este insuflat în fiin]a biologic\.”63 

Putem concluziona c\, în islam, se consider\ în general c\ fe-
tusul devine om dup\ a 120-a zi de sarcin\, motiv pentru care majo-
ritatea [colilor musulmane de jurispruden]\, de[i îl condamn\, accept\
avortul din motive justificate în primele 120 de zile. De aceea, pu-
tem considera c\ însufle]irea [i momentul în care aceasta are loc
constituie grani]a dintre avortul aprobat [i cel condamnat de c\tre
islam sau, altfel spus, între avort [i crim\.64 

3.2. Avortul — între v\t\mare corporal\ [i omucidere

În islam, uciderea f\tului însufle]it este echivalent\ cu uciderea
unei persoane umane, act interzis explicit de Coran (XVII, 35).
Tot Coranul condamn\ [i uciderea copiilor (VI, 141), în acest sens
fiind interpretat\ interven]ia lui Dumnezeu pentru a opri jertfirea
lui Ismael de c\tre Ibrahim (Avraam) (XXXVII, 99-113).65 Sub in-
ciden]a interzicerii uciderii intr\ avortul provocat – inten]ionat sau
nu – dup\ momentul însufle]irii. Ahmad Ibn Hazm consider\ c\
mama care inten]ionat încearc\ s\ piard\ o sarcin\ în primele 120
de zile trebuie s\ fac\ o peniten]\ ca [i cum ar fi înc\lcat un
jur\mânt. Dar dac\ cineva cauzeaz\ avort dup\ 120 de zile, trebuie s\
pl\teasc\ o desp\gubire, un pre] al sângelui (dyya). Îns\ nu este

62 Ibidem, p. 100; cf. Therisa Rogers, „Islamic Ethics of Abortion in the Tradi-
tional Islamic Sources”, în The Muslim World, vol. 89, nr. 2, 1999, p. 123, 128.

63 M.A. Anees, Islam and Biological Features, Mansell Publishing, London, 1989,
p. 177, apud Therisa Rogers, op. cit., p. 126.

64 Cf. A.J. Sajoo, Muslim Ethics: Emerging Vistas, I.B. Tauris Publishers, London,
2004, p. 14.

65 Therisa Rogers, op. cit., pp. 123-124.
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impus\ hadd pentru uciderea f\tului.66 Observ\m de aici c\ de[i
avortul provocat înainte de însufle]ire este condamnat din punct
de ve-dere moral, nu este considerat ucidere. Acesta intr\ mai
curând în categoria v\t\m\rilor corporale sau înc\lc\rii unui
jur\mânt, presu-punând un anumit tip de peniten]\. Mai
problematic\ este pedep-sirea avortului f\tului însufle]it, opinia
lui Ibn ?azm fiind departe de a fi unanim acceptat\.67 Dar este
cvasiunanim acceptat faptul c\, dup\ însufle]ire, avortul constituie
o crim\, justificabil\ [i permis\ numai în anumite circumstan]e. 

3.3. Avortul în jurispruden]a islamic\

În cele ce urmeaz\, vom insista asupra circumstan]elor în care
este permis avortul înainte [i dup\ însufle]ire, având în vedere
faptul c\ [i în aceast\ privin]\ exist\ numeroase opinii contra-
dictorii. Astfel, în privin]a avortului înainte de a 120-a zi de sar-
cin\, [eicul Jad al-Haq a identificat patru atitudini principale: (1)
permisiunea necondi]ionat\, care nu presupune nici o justificare
întemeiat\ a acestui act; (2) permisiune condi]ionat\ de o justifi-
care acceptabil\ a avortului, îns\ dac\ aceasta nu exist\, avortul este
dezaprobat (makruh), dar nu interzis (haram); (3) condamnarea
avortului, indiferent de circumstan]e; (4) interzicerea necondi]io-
nat\ (haram) a avortului.68 

Principalele [coli juridice musulmane adopt\ atitudini diferite
fa]\ de avort. {coala Hanafi (preponderent\ în Turcia, Orientul Mij-
lociu [i Asia Central\) este cea mai tolerant\ în privin]a avortului,
sus]inând c\ acesta este permis, chiar [i f\r\ acordul so]ului, în pri-
mele 120 de zile de sarcin\, cu condi]ia s\ existe un motiv justificat.
{coala shafi’it\ (prezent\ mai ales în Asia de Sud-Est, sudul Ara-
biei [i estul Africii), bazându-se pe cele [apte stadii ale dezvolt\rii
descrise în Coran, consider\ c\ p\catul avortului cre[te progresiv,
direct propor]ional cu stadiul de dezvoltare al f\tului. De[i îl soco-
tesc un act detestabil, majoritatea juri[tilor shafi’i]i accept\ avortul în
primele 40 sau 42 de zile ale sarcinii, fiind îns\ necesar [i acordul
so]ului femeii îns\rcinate. {coala Hanbali (preponderent\ mai ales

66 Ali b. A?mad Ibn ?azm, al-Mu?allah, translated by Fouad Muhammad Ayad,
Texoma, 1985, pp. 278-279, apud ibidem, p. 128

67 Ibidem, p. 99, apud ibidem, p. 129.
68 Jad al-Haq Ali Had al-Haq, al-Fatawa al Islamiyya min Dar al-Ifta al-

Misriyya, vol. 9, Wazara al-Awqaf/ al Majlis al-A'la li al Shu'un al-Islamiyya, Cairo,
1983, pp. 3093–3109, apud Sa’ddya Shaikh, op. cit., pp. 121-122.
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în Arabia Saudit\ [i Emiratele Arabe Unite) este divizat\ în pri-
vin]a pozi]iei fa]\ de avort. În timp ce unii membri ai s\i accept\
avortul pân\ în a 40-a sau 120-a zi, al]ii consider\ c\ pân\ [i
avortarea unui embrion deja format reprezint\ o înc\lcare a legii.
{coala Maliki, din Nordul [i Centrul Africii, este cea mai restrictiv\
în privin]a avortului. Considerând c\ embrionul este o creatur\
care a[teapt\ s\-[i primeasc\ sufletul de la Dumnezeu, majoritatea
exponen]ilor s\i resping avortul chiar [i în primele 40 de zile de
sarcin\, îns\ accept\ avortul terapeutic în primele 120 de zile, dar
niciodat\ dup\ trecerea acestei perioade.69 Shii]ii consider\ avor-
tul strict interzis (haram) dup\ 120 de zile, chiar dac\ este primej-
duit\ via]a mamei. Numai dac\ ar fi atât mama, cât [i f\tul în
pericol de a muri, atunci este acceptat\ salvarea vie]ii mamei. De
asemenea, nu este acceptat avortul f\tului rezultat în urma adul-
terului sau violului.70 În cazul [colilor necanonice, zahiri]ii nu per-
mit avortul nici dup\, nici înainte de însufle]ire [i la fel [i shii]ii
Ja’fari]i [i secta ibadi]ilor.71

Se pare c\, pentru musulmani, nu exist\, de fapt, o contra-
dic]ie în varietatea de opinii fa]\ de avort, fiecare dintre acestea
avându-[i propriile justific\ri. {colile sau persoanele cu autoritate în
jurispruden]a musulman\, care accept\ avortul, î[i fundamenteaz\
atitudinea pe faptul c\, pân\ la momentul însufle]irii, f\tul este
doar o fiin]\ biologic\, pe când cei care îl interzic au în vedere res-
pectul fa]\ de via]a uman\ poten]ial\, respectiv fa]\ de trupul pe care
probabil Dumnezeu îl va alege pentru a-i da suflet [i a-l face om.
Prin urmare, nu se poate considera c\ unii au dreptate, iar ceilal]i
gre[esc, având în vedere c\ ambele argumenta]ii sunt valabile.72 

Dac\ în privin]a avortului de dinainte de însufle]ire au nume-
roase opinii contradictorii, juri[tii musulmani ajung întrucâtva la
un punct de vedere comun în privin]a interzicerii întreruperii vo-
luntare a sarcinii dup\ însufle]irea f\tului, aceasta fiind asociat\ cu
uciderea unei persoane umane deja n\scute. Îns\, [i în aceast\ si-
tua]ie, exist\ opinii divergente privind condi]iile în care poate fi
totu[i acceptat avortul dup\ a 120-a zi. Unii accept\ numai avortul
terapeutic, în urm\toarele situa]ii: (1) continuarea sarcinii poate

69 D. Atighetchi, op. cit., pp. 95-97; cf. K. Aramesh, „A Shiite Perspective Toward
Abortion”, în Daru [Suppl. no. 1], January 2006, p. 37; cf. P. Riddell, op. cit., p. 57.

70 K. Aramesh, op. cit., p. 38.
71 D. Atighetchi, op. cit., p. 97.
72 Sa’ddya Shaikh, op. cit., p. 122.
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duce la moartea mamei; (2) continuarea sarcinii ar avea consecin]e
serioase asupra s\n\t\]ii fizice sau mentale a mamei; (3) mama
al\pteaz\ un alt copil, iar continuarea sarcinii i-ar provoca oprirea
lacta]iei, condamnându-l la înfometare pe cel\lalt copil (în ultima
vreme, acest argument este din ce în ce mai pu]in invocat, având în
vedere infirmarea sa de c\tre cercet\rile medicale).73 Al]ii interzic
avortul în acest stadiu sub orice form\, indiferent de motiva]ia sa.
Cert este c\ atât pentru unii, cât [i pentru ceilal]i, avortul dup\ în-
sufle]ire constituie omucidere.

3.4. Când accept\ jurispruden]a musulman\ avortul

În prezent, în islam, dezbaterea în jurul avortului se poart\ în
jurul accept\rii sau nu a avortului în urma unui viol, incest,
adulter – mai ales c\ în societatea musulman\ nu exist\ institu]ia
adop]iei – ori a f\tului care se va na[te cu un handicap sever. 

Atrocit\]ile comise de solda]i în r\zboaiele din Kuweit, în 1991, [i
Bosnia, la sfâr[itul anilor ’90, au adus în discu]ie acuta problem\ a
sarcinilor rezultate în urma violului, muftiii fiind presa]i de femeile
care au trecut prin astfel de traume s\ aprobe avortul în cazul sar-
cinii rezultate în urma siluirii. Aceasta pentru c\ o femeie siluit\,
mai ales dac\ nu este c\s\torit\, va na[te un copil bastard (walad
zina), condamnat, la fel ca [i mama sa, ca toat\ via]a s\ tr\iasc\ la
periferia societ\]ii. În aceast\ privin]\, hot\rârile juri[tilor islamici
sunt diferite. Unii s-au ar\tat mai în]eleg\tori [i au permis avortul
în cazul violului74, îns\ majoritatea au respins avortul, un astfel de
copil fiind considerat legitimat de sharia, iar a-l ucide înseamn\ a
mai ad\uga înc\ un p\cat la cel deja comis.75 Desigur, o astfel de
atitudine a atras criticile vehemente ale mi[c\rilor feministe isla-
mice de emancipare, muftiii care nu au acceptat aceast\ reven-
dicare fiind acuza]i c\ au mai multe în comun cu etica cre[tin\
fundamentalist\ decât cu jurispruden]a islamic\.76

Din ra]iuni sociale, s-a pus [i problema avortului în cazul sarci-
nilor rezultate din rela]ii adulterine: copiii rezulta]i din astfel de leg\turi

73 D. Atighetchi, op. cit., p. 98.
74 Legisla]ia din Africa de Sud accept\ avortul în aceste situa]ii, dar pân\ la

120 de zile. La fel [i Comitetul de Etic\ al Asocia]iei Medicale Islamice din Ame-
rica de Nord, îns\ ambele reprezint\ o perspectiv\ islamic\ progresist\ asupra
subiectului. Ibidem, pp. 112, 117.

75 Ibidem, pp. 116-117; V. Rispler-Chaim, op. cit., p. 137.
76 Cf. ibidem, p. 117; ibidem, p. 24.
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(walad zina) au parte doar de desconsiderare [i reprezint\ membrii
cei mai de jos ai societ\]ii, astfel c\, pentru a nu ajunge a[a, unii au
sugerat legalizarea avortului în asemenea cazuri. Îns\ opinia teo-
logilor este cvasiunanim\77 în aceast\ spe]\: avortul nu este nicio-
dat\ justificat. Aceasta pentru c\, în islam, ca [i în cre[tinism, de
altfel, rela]iile sexuale sunt legitime numai în cadrul c\s\toriei, alt-
minteri fiind catalogate drept zina [i pedepsite drastic. Îns\,
conform Coranului – „Nimeni nu poate purta povara altuia” (XVII, 15),
copilul nu are nici o vin\ pentru p\catul p\rin]ilor s\i adulterini,
astfel încât uciderea lui nu poate fi în nici un caz justificat\.78

În privin]a f\tului diagnosticat cu handicap sever, [i aici opi-
niile sunt împ\r]ite, unii considerându-l acceptabil pân\ în a 120-a
zi de sarcin\, al]ii acceptându-l, dar numai în cazuri de handicap
sever, iar al]ii interzicându-l complet. În Kuweit, de pild\, în astfel
de situa]ii este permis avortul pân\ la trei luni. În Iran, ayatollahul
Ali Khameni a emis o fatwa care permite avortul în primele zece
s\pt\mâni de sarcin\, dac\ f\tul a fost diagnosticat cu boli gene-
tice grave. Muftiul al-Qarad~wî îl consider\ acceptabil, dar pân\ la
40 de zile. J~d al-Haqq, conduc\torul Universit\]ii Islamice din Cairo,
îl respinge, considerând c\ o boal\ care nu poate fi vindecat\ ast\zi
poate va avea vindecare în viitor.79

Oricum, în ciuda diversit\]ii de opinii, în ]\rile musulmane
exist\ tendin]a puternic\ de a restric]iona drastic practica avor-
tului. În nici un caz nu exist\ un grup proeminent de gânditori
islamici care s\ militeze pentru avortul la cerere, lucru evident [i
din datele statistice. Astfel, 47% dintre ]\rile Organiza]iei Consiliu-
lui Islamic permit avortul numai pentru salvarea vie]ii mamei, 18%
[i pentru cazurile de viol [i incest, [i numai 18% permit avortul la
cerere.80

77 Spunem cvasiunanim\ pentru c\ exist\ [i sporadice opinii contrare. Spre
exemplu, Ebrahim Moosa, un savant islamic contemporan, reluând opiniile mai
vechi ale savan]ilor islamici indieni, consider\ permis avortul în cazul sarcinilor re-
zultate din leg\turi în afara c\s\toriei, pornind de la premisa c\ femeile cu astfel
de copii nu au [anse s\ se mai c\s\toreasc\ vreodat\, fiind condamnate la stigma-
tizare social\ pentru tot restul vie]ii. Prin urmare, consider\ acesta, avortul ar cons-
titui o metod\ de salvare a acestor femei. Sa’ddya Shaikh, op. cit., p. 123.

78 D. Atighetchi, op. cit., p. 115.
79 V. Rispler-Chaim, op. cit., pp. 134-137; cf. Sa’ddya Shaikh, op. cit., p. 122.
80 Leila Hessini, „Islam and Abortion: The Diversity of Discourses and Practices”,

în IDS Bulletin, vol. 39, nr. 3, 2008, p. 19; P. Riddell, op. cit., p. 58.
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Din multitudinea de atitudini fa]\ de avort putem trage con-
cluzia c\, în general, islamul nu încurajeaz\ avortul, dar în anumite
cazuri justificate îl accept\, îns\ doar ca pe o solu]ie excep]ional\.

4. Avortul — între legea moral\ natural\ [i secularizare

În linii mari, atitudinea acestor trei mari religii – poate c\ într-o
mai mic\ m\sur\ a islamului – seam\n\ izbitor cu cea a cre[tinis-
mului: embrionul/fetusul impune respect, are drept la via]\, avor-
tul este asociat cu crima sau pruncuciderea, cel care s\vâr[e[te acest
act abominabil va suporta, în aceast\ via]\ sau într-una viitoare,
consecin]ele p\catului grav pe care l-a s\vâr[it [.a. Din punct de ve-
dere teologic, aceast\ identitate de opinii este cât se poate de fireasc\.
A[a cum crima, furtul, desfrânarea etc. sunt fapte interzise în tot locul
[i dintotdeauna, indiferent de religie, pentru c\ to]i oamenii au
„fapta legii scris\ în inimile lor” (Rom. 2, 15), la fel [i avortul. În
cazul tuturor celor care „din fire fac ale legii” (Rom. 2, 14), acesta,
fiind asociat cu omuciderea, reprezint\ o înc\lcare a legii morale
naturale, a unui minim [i esen]ial cod moral al întregii umanit\]i.

În ciuda acestui fapt, informa]iile statistice semnaleaz\ o cre[-
tere din ce în ce mai mare a num\rului de avorturi. În cazul Indiei,
am v\zut mai sus c\ se înregistreaz\ anual 3,9 milioane de avor-
turi. În Thailanda, o ]ar\ budist\ unde avortul este ilegal, mama
fiind pasibil\ de închisoare pân\ la trei ani sau amend\ [i la fel [i
medicul care provoac\ avortul, statisticile oficiale înregistrau la nive-
lul anilor ’60 un num\r de cinci avorturi pe an. Totu[i, neoficial,
num\rul acestora se pare c\ se ridica la 300.000 pe an (37 de avor-
turi la 1000 de femei, comparativ cu 11,1 în Canada, 24,2 în SUA,
35,2 în Ungaria etc.). O situa]ie de propor]ii asem\n\toare se înre-
gistreaz\ [i în Japonia, doar c\ aici avortul este legal.81 Din rândul
]\rilor cu popula]ie preponderent musulman\, Azerbaidjan, Tadji-
kistan, Turkmenistan [i Kazahstan se afl\ printre primele locuri în
lume în ceea ce prive[te num\rul de avorturi.82 

Aceast\ situa]ie nu se explic\ nicidecum printr-o atitudine per-
misiv\ a hinduismului, budismului sau islamului fa]\ de avort, ci
explica]ia trebuie c\utat\ în alt\ parte, respectiv în secularizarea

81 D. Keown, op. cit., pp. 92-96.
82 Gilda Sedgh et. al, „Legal Abortion Worldwide: Incidence and Recent Trends”,

în International Family Planning Perspectives, vol. 33, nr. 3, 2007, p. 110.
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tot mai accentuat\ prezent\ [i în aceste ]\ri, care r\stoarn\ scara
fireasc\ de valori. Dac\ aceste religii sunt, prin preceptele lor,
garante ale legii morale naturale, [i acestea încep s\ piard\ tot mai
mult teren în privin]a ponderii pe care o ocup\ în via]a credin-
cio[ilor lor. De[i [i pentru hindus, budist sau musulman avortul
reprezint\ un p\cat grav, interesele de moment, economice sau
sociale, au început s\ primeze în fa]a respect\rii preceptelor re-
ligioase. În concluzie, putem afirma c\ num\rul avorturilor sau
u[urin]a cu care acesta este acceptat de c\tre o societate sunt di-
rect propor]ionale cu gradul de secularizare al acesteia. Astfel c\,
indiferent de religie, credinciosul secularizat, for]at s\ tr\iasc\ numai
pentru aici [i acum, este gata s\ sacrifice nu numai convingerile
religioase, ci [i via]a unei persoane nen\scute, pentru a-[i atinge
obiective lume[ti mai mult decât efemere. 
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Abortion through the eyes of the non-Christian 
religions: Hinduism, Buddhism, and Islam

Assist. Drd. Constantin-Iulian DAMIAN

Although it triggers back in the old times, the practice of abor-
tion has nowadays reached unprecedented dimension not only in
the West, but also in other geographical, cultural and religious
areas. The present article deals with abortion as seen by Hinduism,
Buddhism, and Islam. Having the sacred texts as a guiding foun-
dation, Hinduism forbids abortion. Buddhism, based upon the tra-
ditional embryology, moral precepts, and some texts of the monas-
tic rules, also forbids abortion. As for Islam, there is a distinction
between the “before the en-soulment” embryo / foetus and the en-
souled one, 120 days after the conception; anyway, since the 121st

day abortion is strictly forbidden in Islam.
Despite these, abortion is practiced in all the countries where

these religions hold the majority. The explanation is that there is
correlation between the level of secularization and the increasing
number of abortions.


