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Cursul 5
Conform î	nvă� ţ�ă� ţurilor lui Geshe Michăel, 

ţrăducere ă conferinţ�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecţia 2

Subiecţul cursului nosţru esţe căpiţolul păţru ăl ţexţului Abhidhărmăkoshă, căpiţol dedicăţ î	n 
î	nţregime kărmei. 

Acesţ ţexţ î	ncepe cu urmă� ţoăreă frăză� :

Le le jikten natsok kye

Primul Le î	nseămnă�  kărmă. Sensul cuvă	nţului kărmă esţe fapte. Că	nd ne referim ăici lă făpţe ne
referim lă gă	nd, vorbă�  s� i ăcţ�iune. Al doileă le, chiăr dăcă�  esţe scris că s� i primul î	n limbă ţibeţănă�
ăre cu ţoţul ălţ sens s� i ănume din. Trăducereă cuvinţelor Le le esţe: din karma.

Î)nţrebăreă urmă� ţoăre esţe: Căre esţe sensul cuvă	nţului lume?

Cuvă	nţul jikten esţe formăţ din două�  silăbe s� i ănume jik s� i ten 
Jik î	nseămnă�  a distruge, iăr
Ten î	nseămnă�  baza.

Căre esţe legă� ţură dinţre lume, băză�  s� i ă disţruge?

Dăcă�  ţ�ineţ�i minţe, primul căpiţol din Abhidhărmăkoshă se referă�  lă cine sunţ cei căre suferă� ,
unde suferă�  s� i cum suferă� , iăr căpiţolul păţru se ocupă�  î	n î	nţregime de lumeă suferinţ�ei. Lumeă
suferinţ�ei esţe o lume căre merge spre disţrugere, o lume căre se ridică�  s� i ăpoi se ruineăză� , s� i
din nou se ridică�  s� i din nou se ruineăză� .  Cu ălţe cuvinţe lumeă fenomenelor esţe ţrănziţorie.
Cuvă	nţul  lume  î	n  limbă  ţibeţănă�  exprimă�  ăceăsţă�  î	nsus� ire  ă  ei,  î	n  căre  ţoţul  esţe  ţrecă� ţor.

Cuvă	nţul natsok esţe formăţ din două�  silăbe, na s� i tsok s� i î	nseămnă�  varietate său diversitate.
Kye î	nseămnă�  creat său născut.
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Frăză esţe ţrădusă�  Diversitatea lumilor se naște din karma, cu sensul de lumi suferinde. Deci
puţem spune că�  ţoăţă�  lumeă î	n căre ţră� im s� i ţoţ ceeă ce esţe î	n eă vine din kărmă. 

Că	nd ne referim ăici lă lumeă noăsţră� , nu ne referim număi lă lumeă pe căre o experimenţă�m ci 
lă ţoăţe formele de exisţenţ�ă� , descrise de Buddhă, pe căre î	n mod normăl nu le percepem.

Căpiţolele unu, doi s� i ţrei ne descriu diverse forme de exisţenţ�ă� :  de cele din infern, spiriţele
flă�mă	nde, zei s� i semizei. Ele ne descriu s� i lumile de pe miliărde de plăneţe, iăr căpiţolul păţru
î	ncepe cu frăză : „ţoăţe ăcesţe lumi de exisţenţ�ă� , fă� ră�  excepţ�ie, vin din kărmă”.

Măesţrul Văshubăndu ă ăles să�  î	nceăpă�  ăcesţ căpiţol din măi mulţe moţive, unul dinţre ele fiind
de ă dezbăţe s� i ălţe concepţ�ii ăsupră lumii căre exisţău lă vremeă respecţivă�  î	n Îndiă, concepţ�ii
căre  fă� ceău  părţe  din  hinduism.  Deoărece  ţexţul  ă  fosţ  ţrănsmis  de  enţiţă� ţ�i  iluminăţe,
bineî	nţ�eles că�  el nu ă fosţ desţinăţ număi publicului indiăn. 

Măesţrul Văshubăndu ă fosţ un iluminăţ, el puţeă să�  vădă�  pe fiecăre dinţre noi, de ăceeă scopul
ăcesţei frăze esţe să�  ră� spundă�  necesiţă� ţ�ilor noăsţre, necesiţă� ţ�ile fiecă� rui elev dhărmă din orice
momenţ.

Fiecăre dinţre noi ăm crescuţ î	n diverse idei, pe căre le-ăm ădopţăţ. Î)n măre mă�sură�  ăm ăsimilăţ
diverse idei s� i opinii î	n legă� ţură cu creăţ�iă lumii. 

Î)n culţură noăsţră� ,  Bibliă ocupă�  un loc imporţănţ. Eă ne explică�  cum s-ă formăţ lumeă. Vom
vedeă  măi  ţă	 rziu  cum  măesţrul  Văshubăndu  ăduce  ărgumenţe  solide  conţră  ăcesţei  ţeorii,
purţă	nd dispuţe cu cele trei concepţii asupra lumii căre erău ră� spă	ndiţe pe vremeă lui, dăr
căre le ăvem s� i noi ăsţă� zi.

Cele trei concepţii asupra lumii

 1. Primă concepţ�ie

Gyu Takpa

Gyu î	nseămnă�  cauză
Takpa î	nseămnă�  invariabil

Î)n limbă ţibeţănă�  că	nd dorim să�  negă�m cevă ădă�ugă�m cuvă	nţul  mi.  Deci  Mitakpa î	nseămnă�
variabil, temporar. Takpa î	nseămnă�  constant, permanent, care nu se schimbă.

Gyu Tăkpă î	mpreună�  î	nseămnă�  cauza originală, cauza invariabilă.
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Aceăsţă�  concepţ�ie  ăsupră lumii  esţe ăsemă�nă� ţoăre concepţ�iei  s�ţiinţ�ifice de ăsţă� zi.  Se s�ţie  că�
ăsţrofizicienii ău dezvolţăţ ţeoriă Big Băng, căre susţ�ine că�  ă exisţăţ o explozie primordiălă� , eă
fiind căuză formă� rii lumii noăsţre.

Că	nd un budisţ ăude ăcesţ lucru, vă î	nţrebă imediăţ ce ă deţerminăţ ăceăsţă�  explozie. 

Deoărece din puncţul lor de vedere ăcesţ lucru nu se poăţe î	nţă	mplă. Esţe imposibil că cevă
invăriăbil să�  creeze ţoţul, s� i să�  nu fie căuzăţă�  de nimic. Aceăsţă�  ţeorie ă Big Băng-lui ă î	ncepuţ să�
fie  modificăţă�  cu  ţimpul,  spună	ndu-se  că�  de  făpţ  ău  exisţăţ  o  serie  infiniţă�  de  explozii.

2. A doua concepţie:

Tsowo

Cuvă	nţul î	nseămnă�  primar. Sensul ăcesţui cuvă	nţ esţe de energie primordială, său o forţ�ă�  
primordiălă�  căre ă creăţ lumeă.

3. A treia concepţie:

Wangchuk

Acesţ  cuvă	nţ  î	nseămnă�  Dumnezeu,  Creăţor,  Enţiţăţe  creăţoăre.  Cuvă	nţul  Wăngchuk  esţe
ţrăducereă î	n limbă ţibeţănă�  ă numelui Îshvără său Îndră.

Î)n vecheă Îndie, Îndră său Îshvără eră considerăţ că fiind zeul suprem său Dumnezeu.

Acesţeă  sunţ  cele  ţrei  concepţ�ii  ăsupră  lumii  său  căuzele  căre  ău deţermiăţ  ăpăriţ�iă  lumii,
concepţ�ii cu căre măesţrul Văshubăndu se ăflă�  î	n dispuţă� .

----------------

 Cele ţrei concepţ�ii se poţ î	mpă� rţ�i î	n două�  căţegorii:

1.  Primă s� i  ă  două concepţ�ie,  gyutakpa s� i  tsowo făc părţe  din căţegoriă căre  consideră�  că�
ăpăriţ�iă lumii se dăţoreăză�  unei cauze invariabile.

2. A ţreiă concepţ�ie, wăngchuk consideră�  că�  formăreă lumii se dăţoreăză�  unui creator, o fiinţă
care se schimbă, căre reăcţ�ioneăză�  lă ceeă ce se î	nţă	mplă�  s� i căre se schimbă�  odăţă�  cu ţimpul.
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Deci creăţorul ăpăre î	n ă ţreiă concepţ�ie, căuzele primelor două�  concepţ�ii sunţ legăţe măi mulţ
de energii.

Căre sunţ ărgumenţele conţră primelor două�  concepţ�ii ăsupră lumii?

Dăcă�  vom consideră primă căţegorie ce ăţribuie formă� rii lumii o căuză�  fixă, invariabilă, vom
puţeă spune logic că�  dăcă�  lumeă ăr puţeă fi  creăţă�  î	nţr-o clipă�  dinţr-o energie primordiălă� ,
ăţunci nu vor puţeă exisţă schimbă� ri î	n ţimp. Toţul esţe creăţ î	nţr-un momenţ.

După�  cum s�ţim, î	n viăţ�ă noăsţră�  lucrurile se schimbă�  î	n permănenţ�ă� , ele se desfă� s�oără�  î	nţr-un
proces  conţinuu,  exisţă�  căuze,  exisţă�  rezulţăţe.  Dăcă�  ăţribuim  lucrurilor  o  căuză�  căre  esţe
invăriăbilă� , fixă�  ăţunci ţoţ sensul ţimpului vă dispă� reă. 

Sensul unui proces ţrepţăţ său ă eţăpelor progresive, dispăre. De ăceeă nu esţe logic să spunem
că�  formăreă  lumii  se  dăţoreăză�  unei  căuze  fixe,  ăcesţ  lucru  nu  corespunde  experienţ�elor
noăsţre de viăţ�ă� .

Dăcă�  observă�m lumeă î	n căre ţră� im, din experienţ�ele s� i impresiile noăsţre s�ţim dejă că�  exisţă�  î	n
permănenţ�ă�  flucţuăţ�ii î	n lume – sunţ urcus�uri s� i coboră	 s�uri, progres s� i declin, lucrurile se născ
s� i ăpoi mor, exisţă�  lucruri căre deţermină�  ălţe lucruri. Î)nţrebăreă esţe: De ce ţoăţe ăcesţeă se
î	nţă	mplă� ? De ce ţrebuie să�  î	mbă� ţră	nim, de ex.? De ce vorbim despre vă	 rsţă�  s� i de ce exisţă�  î	n
ăceăsţă�  lume î	mbă� ţră	nireă s� i moărţeă?

Căuză  ăcesţor  lucruri  esţe  energiă  cu  căre  ne-ăm  î	ncepuţ  ăceăsţă�  viăţ�ă� ,  energie  căre  esţe
perisăbilă�  s� i căre se epuizeăză�  î	n ţimp. Î)n viăţ�ă noăsţră�  energiile sunţ î	n permănenţă�  schimbăre
s�i ele se exprimă�  de exemplu, prin făpţul că�  noi î	mbă� ţră	nim.

Un lucru sţăbil,  invăriăbil,  căre nu flucţueăză� ,  nu poăţe fi căuză unui lucru văriăbil.  Dăcă�  eu
î	nsumi, sunţ un fenomen căre se schimbă�  permănenţ de-ă lungul vremii, căuză dăţoriţă�  că� ruiă
sunţ ceeă ce sunţ î	n ăceăsţă�  clipă� , se ăflă�  î	n ceeă ce ăm fosţ î	n clipă ănţerioără� , iăr căuză ă ceeă
ce ăm fosţ î	n clipă ănţerioără�  se ăflă in clipă ănţerioără�  ăcesţeiă. Deci căuză î	nsă� s� i, se schimbă� ,
s� i rezulţăţul se schimbă� .

Puţem spune s� i ălţfel: rezulţăţul ăre o năţură�  văriăbilă�  deoărece căuză căre o deţermină�  esţe
văriăbilă� , s� i măi mulţ rezulţăţul vă fi î	nţoţdeăună similăr căuzei. Din experienţ�ă vieţ�ii noăsţre
puţem  î	nţ�elege  că�  explicăţ�iă  cum  că�  ăr  exisţă  o  căuză�  invăriăbilă�  căre  deţermină�  o  lume
schimbă� ţoăre nu esţe logică� , nu esţe posibilă� .

Khen Rinpoche spuneă că�  după�  ce ăm ăsculţăţ ţoăţe ăcesţeă, vă ţrebui să reflecţă�m, să�  mediţă�m,
să�  vedem î	n ce fel  se peţrec lucrurile î	n lumeă noăsţră� ,  s� i  dăcă�  esţe posibil  cumvă, că cevă
imuăbil [fix] î	n ţimp s�i spăţ�iu să�  creeze o lume î	n căre nu exisţă�  nici o sţăbiliţăţe, o lume î	n
permănenţă�  schimbăre î	n ţimp s� i î	n spăţ�iu. 

Î)n budism, se foloses�ţe foărţe mulţ cuvă	nţul dripa căre î	nseămnă�  obscur. Dripa esţe cevă căre
obsţrucţ�ioneăză�  î	nţ�elegereă noăsţră�  spiriţuălă�  său esţe un obsţăcol pe căleă î	nţ�elegerii noăsţre.

Conform budismului, minţeă noăsţră�  esţe plină�  de obscuriţă� ţ�i, esţe lipsiţă�  de clăriţăţe dăţoriţă�
î	nţregului  sisţem de credinţ�e  pe  căre le-ăm ăsimilăţ  î	n  copilă� rie  de lă  pă� rinţ�ii  nos�ţri,  de lă
socieţăţeă î	n căre ţră� im, din mediul î	nconjură� ţor; mulţ�i  dinţre noi ăm preluăţ ideile căre ne
spun de unde provine lumeă noăsţră� , idei pe căre le-ăm î	mpă� rţ�iţ măi î	năinţe î	n două�  căţegorii.
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Chiăr s�i  ăceiă dinţre noi căre nu sunţ religios� i,  ăvem deseori î	n subcons�ţienţ credinţ�ă î	nţr-o
puţere supremă� , credinţ�ă î	n cevă exţerior nouă�  căre ăre grijă�  de noi.

Măesţrul Văshubăndu deschide căpiţolul cu frăză :  „Diversiţăţeă lumilor vine din kărmă”. El
dores�ţe să�  renunţ�ă�m lă prejudecă� ţ�ile noăsţre căre s-ău î	nră�dă� cinăţ î	n minţeă noăsţră� . S� i de ce?
Pentru că atâta timp cât vom mai avea și cea mai mică fărâmă de credinţă, că există ceva
exterior nouă care a creat această lume, nu ne vom putea elibera din suferinţă. Nu vom
avea nici o șansă de eliberare.

Unică căle de eliberăre din suferinţ�ă�  esţe dăcă�  vom î	nţ�elege î	n modul cel măi profund s� i ăbsoluţ
făpţul că�  ăceăsţă�  lume î	n căre ţră� im, cu ţoăţe fenomenele ce se peţrec, s� i ţoăţe celelălţe lumi
căre exisţă�  dăr căre nu le puţem percepe, ţoăţe provin din kărmă noăsţră� . Un ălţ cuvă	nţ penţru
kărmă  esţe acțiuni,  ădică�  ţoăţe  ăcesţe  lumi  provin  din  ăcţ�iunile  noăsţre.  Măi  ţă	 rziu  vom
specifică făpţul că�  ăcţ�iunile provin î	n speciăl din gă	ndurile noăsţre.

Moţivul penţru căre măesţrul Văshubăndu ă ăles să�  î	nceăpă�  primul căpiţol cu ăceăsţă�  frăză�  esţe
că să ne zdruncine puţ�in, să�  ne observă�m modul î	n căre credem, de unde credem că�  provine
lumeă noăsţră� . 

El  ne  spune:  cele  două�  concepţ�ii  căre  ne  spun că�  lumeă  ă  fosţ  creăţă�  ori  de  că� ţre  o  fiinţ�ă�
supremă�  ori de că� ţre o energie primordiălă� , invăriăbilă�  (ăcesţeă fiind î	mbră� ţ�is�ăţe s� i de religie s� i
de s�ţiinţ�ă� ), î	l vor î	mpiedică pe cel căre crede î	n ele să�  se elibereze din suferinţ�ă� . De ăceeă esţe
foărţe imporţănţ să�  î	nţ�elegem cum ă fosţ creăţă�  ăceăsţă�  lume din kărmă noăsţră� .

Aceăsţă�  concepţ�ie ăsupră lumii ne spune:

Absolut tot ce apare în această clipă în viaţa mea, provine din ceea ce am făcut, spus sau
gândit în trecut. Și dacă acest fapt este corect, atunci orice lucru care va exista în viitorul
meu, în lumea mea viitoare, va proveni din ceea ce gândesc, spun și fac acum.

Cu alte cuvinte : eu însumi, prin faptele mele, mi-am creat în trecut lumea așa cum este
ea acum. Este exact ceea ce am făcut deja în trecut, acum nu mai am ce face. 

Dacă această lege este corectă, atunci tot ceea ce fac, spun și gândesc acum, îmi va crea
lumea viitoare. De aceea am puterea de a-mi crea o lume lipsită de suferinţă, pentru că
totul depinde numai de mine.

Nu exisţă�  nici  cel  măi mă� runţ lucru î	n lumeă meă căre să�  depindă�  de cevă exţerior mie,  să�
depindă�  de vreo fiinţ�ă�  său de o energie din ăfără meă.

Toţ ceeă ce ă fă� cuţ măesţrul Văshubăndu, ţoţ ceeă ce ă fă� cuţ Buddhă, s� i orice ălţ măesţru esţe de
ă ăduce oămenii lă iluminăre. Măesţrul Văshubăndu ne vorbes�ţe de lucruri ies� iţe din comun
penţru ă ne ăjuţă să�  ăjungem lă iluminăre, iăr că să ăjungem ăcolo vă ţrebui să�  ne uiţă�m lă ţoăţe
prejudecă� ţ�ile î	nţipă� riţe î	n minţeă noăsţră� , cons�ţienţă�  său subcons�ţienţă�  penţru ă renunţ�ă lă ele.
Să�  ăjungem lă î	nţ�elegereă făpţului că�  noi ne-ăm creăţ ăceăsţă�  lume s� i de ăceeă ăvem puţereă să�
ne creă�m lumeă noăsţră�  viiţoăre.

Concluziă ce rezulţă�  din prezenţăreă celor ţrei concepţ�ii, esţe că�  î	n generăl sunţem î	nclinăţ�i să�
ăccepţă�m ori viziuneă s�ţiinţ�ifică�  (cu ţoăţe că�  ţoţ ţimpul esţe î	mbună� ţă� ţ�iţă� ), ori ă ţreiă concepţ�ie
căre susţ�ine exisţenţ�ă unei fiinţ�e dumnezeies�ţi căre ă creăţ lumeă.
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Definiţia Karmei

Sempa

སེམས་པ།
Sem î	nseămnă�  minte. 
Sempa î	nseămnă�  mișcarea minţii. Ce î	nseămnă�  mis�căreă minţ�ii? Î)nseămnă�  gă	ndul. 

Urmă� ţoăreă frăză�  î	n limbă ţibeţănă�  defines�ţe noţ�iuneă kărmei:

De ni sempa dang de je

།དེ་ནི་སེམས་པ་དང་དེས་བྱས།
Karma este mișcarea minţii (său gă	nd) și consecinţele ei.

Toţ ceeă ce spunem s� i făcem esţe deţerminăţ î	n primul ră	nd de gă	nd. Deci kărmă esţe mis�căreă
minţ�ii său gă	ndul s� i ţoţ ce pune ăcesţă î	n mis�căre î	n făpţe s� i vorbe. 

Aceăsţă�  definiţ�ie spune că�  î	n clipă î	n căre ăveţ�i un gă	nd, ăcumulăţ�i kărmă imediăţ. Deci cu ălţe
cuvinţe gă	ndul î	n sine esţe kărmă, iăr ăcesţ lucru esţe forţ�ă concepţ�iei budisţe ăsupră lumii.

Nu este suficient numai să facem faptele potrivite și să spunem ceea ce este corect, ci și
mai important este să gândim la lucrurile corecte.

Chiar și atunci când gândim în sinea noastră, singuri în cameră, când nimeni nu ne vede
și aude, noi înșine ne auzim, înregistrăm și acumulăm karmă.

Dacă această karmă va determina apoi vorbe și fapte, ea va duce la finalizarea acţiunii.
Chiar și dacă ea nu va conduce la vorbe și fapte, faptul că am avut gânduri negative, sau
am criticat numai în gând pe cineva, am acumulat karma.

De ăceeă budismul esţe rădicăl, merge î	n profunzime. El ne spune că�  dăcă�  dorim să�  ies� im din
suferinţ�ă�  vă ţrebui să�  ne cunoăs�ţem gă	ndurile, să�  le curmă�m pe cele căre ne provoăcă�  suferinţ�ă�
s� i să�  î	ncepem să�  culţivă�m gă	nduri de compăsiune, de iubire s� i de ăjuţorăre. 

Esţe foărţe imporţănţ să�  î	nţ�elegem, că�  orice mis�căre ă minţ�ii, că	 ţ de minoră�  ăr fi eă s� i urmă� rile
ei, esţe kărmă.

Am vorbiţ pă	nă�  ăcum despre făpţul:

1. Că�  fiecăre  făpţă�  î	ncepe  cu  gă	ndul,  s� i  prin  urmăre  ceă  măi  imporţănţă�  kărmă�  se
î	nfă�pţuies�ţe î	n gă	ndire.

2. Măjoriţăţeă ţimpului ni-l peţrecem măi mulţ gă	ndind decă	 ţ ăcţ�ionă	nd. Chiăr dăcă�  nu
spunem său făcem cevă, gă	ndurile fug î	n permănenţ�ă�  î	n minţeă noăsţră� . Î)n democrăţ�iă
ilumină� rii gă	ndurile deţ�in măjoriţăţeă, de ăceeă sunţ ăţă	 ţ de imporţănţe.
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Unul dinţre ăspecţele kărmei esţe ăcelă că� ,  chiăr s� i ăţunci că	nd nu ăvem gă	nduri foărţe rele,
cum ăr fi ă omorî	 său ă jefui, î	n permănenţ�ă�  ăvem mulţe ălţe gă	nduri de supă� răre, de lipsă de
ră�bdăre, de criţică�  s� i ăs�ă măi depărţe. 

Curenţul gă	ndurilor esţe imens s� i î	l puţem compără cu rădiăţ�iă rădioăcţivă�  de mică�  inţensiţăţe.
Cu ţoăţe că�  rădiăţ�iă esţe mică� , eă se ăcumuleăză�  î	n ţimp s� i ne vă omorî	. Moţivul penţru căre ne
omoără�  esţe făpţul că�  fiecăre gă	nd de ăcesţ fel plănţeăză�  că	 ţe o să�mă	nţ�ă�  kărmică� , iăr rezulţăţul
unui gă	nd impur vă fi un ălţ gă	nd căre nu vă fi bun.

Î)nţrebăreă esţe de unde provine o minţe căre se plă	nge, esţe nemulţ�umiţă� , căre criţică�  mereu s� i
esţe plină�  de suferinţ�ă� ? De unde provine o minţe nefericiţă� ?

Dăcă�  sunţem de ăcord cu premisă că�  lumeă provine din kărmă, o ăsţfel de minţe provine număi
din gă	nduri impure. S� i măjoriţăţeă lor sunţ de ăcesţ fel s� i de inţensiţăţe mică� . Ele chiăr dăcă�  nu
sunţ neăpă� răţ dă�ună� ţoăre său negăţive, ele se ăcumuleăză� . De ăceeă se pune ăţă	 ţ de mulţ ăccenţ
pe ele.

Vom ţrece ăcum să�  vorbim despre două�  ţipuri de kărmă� : Karma care pune în mișcare (care
motivează) și ceea ce este mișcată de ea (karma motivată). 

Î)n limbă ţibeţănă�  cele două�  ţipuri de kărmă se numesc:

1.  Yi kyi le
2.  Sempe jepa

Primul ţip:

Yi kyi le

Yi î	nseămnă�  minte. Un ălţ cuvă	nţ penţru minţe.
Kyi î	nseămnă�  al
Le = karma

Trăducereă Yi kyi le esţe karma minţii său karma care este în gând său acele lucruri pe 
care ne gândim să le facem său ceea ce pune în mișcare (ce moţiveăză� ).

Al doileă ţip:

Sempe jepa
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Sem î	nseămnă�  minte
Jepa î	nseămnă�  ceea ce mintea a pus în mișcare.
Trăducereă lui Sempe jepa esţe ceea ce este mișcat de gând. 

Acesţeă  sunţ  cele  două�  ţipuri  de  kărmă:  karma ce  mișcă/activează/motivează s� i,  respecţiv,
karma mișcată/activată/motivată.

Aţunci că	nd spunem karma ce mișcă ne referim lă gă	ndurile pe căre le ăvem s� i căre conduc
î	nţr-un finăl lă vorbe s� i făpţe. Vorbele s� i făpţele reprezinţă�  karma mișcată.  Ceeă ce ne mis�că�
(ne făce) să�  spunem său să�  făcem cevă esţe gă	ndul.

Î)n budism se spune că�  î	nţoţdeăună ăm ţră� iţ  î	n ignorănţ�ă�  s� i  î	n neî	nţ�elegereă reăliţă� ţ�ii.  Acesţ
proces nu ăre un î	ncepuţ. Nu se poăţe spune că�  exisţă�  un loc de î	ncepuţ. 

Dăcă�  ăm spune că�  exisţă�  un ăsemeneă loc ăm că�deă imediăţ î	n ună dinţre cele ţrei concepţ�ii pe
căre le-ăm prezenţăţ î	năinţe. 

Budismul ne spune că�  nici ună dinţre ele nu esţe logică�  s� i nu esţe posibilă�  din puncţ de vedere ăl
î	nţ�elegerii reăliţă� ţ�ii. 

Si dăcă nu ă exisţăţ nici un î	ncepuţ, ăsţă î	nseămnă�  că�  fiecăre momenţ î	n căre minţeă noăsţră�
esţe lipsiţă�  de î	nţ�elegereă reăliţă� ţ�ii provine din momenţul precedenţ î	n căre minţeă noăsţră�  ă
fosţ plină�  de neî	nţ�elegeri, s� i lă ră	ndul lui ăcesţ momenţ provine din momenţul precedenţ lui, s� i
ţoţ ăs�ă lă infiniţ. Acesţ proces niciodăţă�  nu ă î	ncepuţ. 

S� i cu ţoăţe ăcesţeă, budismul spune că�  ăcesţ proces poăţe luă sfă	 rs� iţ. Î)nţrebăreă esţe că	 ţ ţimp
poăţe luă pă	nă�  să�  ăjungem lă sfă	 rs� iţ?

Dăcă�  nu vom făce nimic, său vom merge î	nceţ, plini de î	ndoieli s� i cu inimă pe jumă� ţăţe, procesul
poăţe dură o ves�nicie.

Cele trei tipuri de karmă: a gândirii, a vorbirii și a faptei

Exisţă�  î	ncă�  o clăsificăre ă kărmei, s� i ănume kărmă gă	ndirii, ă vorbirii s� i ă făpţei.

Căre sunţ de făpţ implicăţ�iile lor? Dăcă�  vrem cu ădevă� răţ să�  ăjungem lă iluminăre vă ţrebui să�  
ăcţ�ionă�m pe ţrei fronţuri:

1. Asupră gă	ndurilor – să�  fim ăţenţ�i lă ce ne ţrece prin căp. Bineî	nţ�eles că�  ăcesţ lucru esţe 
us�or de spus dăr măi greu de fă� cuţ.

2. Să�  fim ăţenţ�i lă ce ne iese pe gură� .
3. Să�  fim ăţenţ�i lă ceeă ce făcem, cum ne comporţă�m cu ceilălţ�i.

Exisţă�  două�  ăspecţe ăţunci că	nd ne referim lă ă fi ăţenţ�i cum ne comporţă�m, lă ceeă ce spunem 
s� i lă ceeă ce gă	ndim, s� i ănume:

1. Ce ne ăduce î	n viăţ�ă noăsţră� , î	n lumeă noăsţră�  din puncţ de vedere kărmic.
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2. Cum  ne  puţem  mobiliză  gă	ndireă,  vorbireă  s� i  ăcţ�iunile  noăsţre  penţru  ă  ăjunge  lă
iluminăre.

Dacă dorim să ajungem la iluminare, va trebui să acumulăm cele mai puternice karme,
karma pozitivă, atât în corp cât și în vorbă și în gând. Fără a renunţa la nici una dintre
ele.

Penţru ă î	ncepe să�  pă� s� im pe drumul ilumină� rii vă ţrebui să�  î	nvă� ţ�ă�m cum puţem ăcumulă ăceă
kărmă�  poziţivă� , curăţă� .  Bineî	nţ�eles că�  ăţunci că	nd ne referim lă comporţămenţul nosţru s� i lă
modul de ă vorbi, ne referim lă precepţele morăle.

Vom ţrebui să�  ăcumulă�m nu număi căuze căre să�  ne elimine suferinţ�ă ci s� i căuzele căre să�  ne
conducă�  lă iluminăre. Toăţe ăcesţe căuze sunţ căuze kărmice, s� i ele se ăflă�  î	n ceeă ce spunem,
făcem s� i gă	ndim î	n momenţul de făţ�ă� .

De exemplu, dăcă�  doresc să�  ăjung lă iluminăre, ăţunci voi făce lucruri căre să�  mă�  conducă�  ăcolo
său voi spune ceeă ce ţrebuie s� i voi gă	ndi lă ăcele lucruri căre să�  mă�  ăducă�  lă iluminăre.

Î)nţrebăreă esţe: ce mă�  poăţe ăpropiă de energiă ilumină� rii s� i ce mă�  î	ndepă� rţeăză�  de energiă
zilnică� , de ignorănţ�ă� ?

 de exemplu, î	mi voi făce un  altar,  unde voi depune ofrăndă� .  Cui dă� ruiesc ofrăndă? O
dă� ruiesc lui  Buddhă, Dhărmă s�i  Sănghă. Toăţe ăcesţe obiecţe reprezinţă�  penţru mine
î	nţ�elepciuneă  supremă� ,  compăsiuneă  infiniţă� ,  iubireă  necondiţ�ionăţă� .  Aţunci  că	nd
dă� ruiesc celor ţrei ofrăndă meă, nu făc decă	 ţ să� -mi reăminţesc mereu î	ncoţro mă�  î	ndrepţ
s� i ceeă ce doresc. Cu ţoăţe că�  ele sunţ număi simboluri exţerioăre, mă�  ăjuţă�  să�  revin lă
ăcele gă	nduri s� i vorbe căre plănţeăză�  seminţ�ele de ă ăjunge lă iluminăre. Î)n ăcesţ mod ne
exprimă�m prin comporţămenţ.

 un  ălţ  mod  de  comporţămenţ  esţe  prosternarea  –  ăţunci  că	nd  ne  prosţernă�m  lă
simbolurile compăsiunii, iubirii s� i î	nţ�elepciunii, vom ăcumulă cu ăjuţorul corpului kărmă
căre mă�  vă conduce lă iluminăre.  Acesţă esţe s� i  moţivul  penţru căre î	ncepem fiecăre
lecţ�ie cu ţrei prosţernă� ri. Bineî	nţ�eles că�  cel căre nu esţe găţă să�  făc ăcesţ lucru, nu esţe
obligăţ  să� -l  făcă� .  Trebuie  să�  î	nţ�elegem  că�  orice  riţuăl  religios  esţe  doăr  o  uneălţă�
exţerioără�  prin  căre  corpul  ăcumuleăză�  kărmă  căre  ne  făce  să�  î	năinţă�m  î	n  direcţ�iă
doriţă� .

 ăţunci  că	nd rosţim  rugăciunile lă  î	ncepuţul  fiecă� rei  lecţ�ii,  scopul  esţe  de  ă  ăcumulă
kărmă legăţă�  de vorbire. Rugă�ciuneă ne ăjuţă�  să�  ne direcţ�ionă�m energiă, gă	ndul, ăţenţ�iă
spre iluminăre.

 bineî	nţ�eles  că	nd făcem  meditaţie său reflecţă�m ăsupră compăsiunii,  cu sigurănţ�ă�  ne
consolideăză�  kărmă gă	ndului căre duce spre iluminăre.
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Karma comunicării și a necomunicării

Vom făce o ălţă�  clăsificăre ă kărmei, dăr de ăceăsţă�  dăţă�  ne vom referi număi lă kărmă vorbei s� i
ă făpţei s� i pe căre le vom î	mpă� rţ�ii î	n două�  căţegorii.

1. Primă căţegorie esţe karma comunicării

Nampar rikje

Ce î	nseămnă�  karma comunicării?

De  exemplu,  vedem  pe  cinevă  căre  sţă�  î	n  genunchi  s� i  cu  pălmele  lipiţe  de  rugă� ciune  s� i
murmură	nd cevă. 

Concluziă pe căre o ţrăgem esţe că�  ăcesţă se roăgă� .  Deci poziţ�iă corpului s�i  ă vorbirii  lui ne
comunică�  o ănume sţăre. Deci kărmă comunică� rii î	nseămnă�  ţrăgereă unor concluzii referiţor lă
inţenţ�iă celui căre făce cevă după�  poziţ�iă corpului s�i ă vorbirii lui.

2. A două căţegorie esţe karma necomunicării.

Nampar rikje ma-yinpa

Ma yinpa î	nseămnă�  nu. Deci karma care nu comunică/ necomunicării.

Ce  î	nseămnă�  ăceăsţă�  kărmă� ?  Aceăsţă�  noţ�iune  esţe  specifică�  primei  scoli  budisţe,
Abhidhărmăkoshă, noţ�iune căre nu esţe ăccepţăţă�  de nici ună dinţre celelălţe scoli.

Karma comunicării este ceva ce se află în faptele sau în vorbele unei persoane, sursa ei
este în aceste lucruri dar nu și esenţa ei.

Acesţ lucru se ăseămă�nă�  puţ�in cu ceeă ce denumim noi ăură� . Î)n urmă unei făpţe să� vă	 rs� iţe de
om, î	n jurul lui se formeăză�  un fel de ăură�  căre î	l î	nconjoără� . Esţe că s� i că	nd ţoăţă�  vecină� ţăţeă lui
esţe î	mbibăţă�  de ăceăsţă�  ăură� .  Acesţ lucru esţe compărăţ cu să�mă	nţ�ă  de susăn î	mbibăţă�  de
uleiul ei.

Ce vreă să�  î	nsemne? 
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De  exemplu,  cinevă  î	s� i  iă  ănumiţe  jură�minţe,  ăceăsţă  fiind  kărmă  comunică� rii:  omul
î	ngenuncheăză�  s� i  jură� .  Deci exisţă�  poziţ�iă  corpului s� i  ă vorbirii.  Î)n urmă ăcesţui făpţ,  s�coălă
Abhidhărmăkoshă spune că�  se formeăză�  o ăură�  î	n jurul lui s� i căre vă ră�mă	ne cu el ăţă	 ţă ţimp că	 ţ
î	s� i pă� sţreăză�  jură�minţele, ăţă	 ţă ţimp că	 ţ esţe sub influenţ�ă lor. 

Î)n momenţul î	n căre ăcesţă vă renunţ�ă lă jură�minţe – ăură vă dispă� reă. Aură nu esţe măţerie s� i
nu se poăţe vedeă.

Î)n ţexţul de căre ne ocupă�m nu se vorbes�ţe despre ăură�  ci de kărmă necomunică� rii. Dăr că să
î	nţ�elegem măi bine ne vom folosi î	n conţinuăre de ăceăsţă�  noţ�iune.

Î)n conţinuăre ţexţul prezinţă�  cele cinci căliţă� ţ�i ăle ăurei.

Dăcă�  ne vom referi din nou lă exemplul î	n căre o persoănă�  se obligă�  î	n făţ�ă lămei să�  respecţe
cele  zece  percepţe  de  eliberăre  său  primes�ţe  jură�minţele  de  că� lugă� r,  său  jură�minţele  unui
Bodhisăţţvă său jură�minţele ţănţrice, s�coălă Abhidhărmă susţ�ine că�  dăţoriţă�  obligăţ�iilor pe căre
ăceăsţă�  persoănă�  s� i  le iă,  se vă formă î	n jurul  lui  o ăură� .  Îăr ăceăsţă�  ăură�  ăre cinci  căliţă� ţ�i.

1. Primă căliţăţe: aura rămâne chiar și atunci când mintea este distrasă

Sem yengpa

Sem           – minte, conștiinţă
Yengpa    – distras

Primă căliţăţe spune chiăr dăcă�  minţeă celui căre s� i-ă luăţ jură�minţele esţe disţrăsă� , se gă	ndes�ţe
lă ălţcevă decă	 ţ lă jură�minţele luăţe, ăură nu dispăre ci ră�mă	ne cu el. Cu ălţe cuvinţe ăţă	 ţă ţimp
că	 ţ  persoănă  esţe  sub  influenţ�ă  ăcesţui  ăcţ  de  luăre  ă  jură�minţelor,  ăură  ră�mă	ne.

2. A două căliţăţe

Sem mepa

Sem      – minte
Mepa   – nu este

Trăducereă esţe chiar și când mintea nu este. Ce î	nseămnă�  ăsţă?
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Î)n procesul mediţăţiv se poăţe ăjunge lă sţă� ri mediţăţive profunde, î	n căre se poăţe spune că�
minţeă ăproăpe că�  nu măi exisţă� , său că�  ăproăpe nu măi exisţă�  nici un gă	nd. 

Deci chiăr dăcă�  cel căre esţe sub influenţ�ă jură�minţelor s� i căre se ăflă�  î	n ăcesţe sţădii mediţăţive
ăvănsăţe, cum ăr fi de exemplu percepţ�iă văcuiţă� ţ�ii î	n mod direcţ său sţăreă mediţăţivă�  ă lui
Buddhă î	n căre nu măi exisţă�  vreo mis�căre ă minţ�ii, ăură se pă� sţreăză� .

Deci  ă  două  căliţăţe  ăm  puţeă-o  rezumă  ăsţfel  :  aura  rămâne  chiar  și  în  situaţia  când
aproape că nu mai există vreo mișcare a minţii, sau aproape că nu mai există nici un
gând.

3. A ţreiă proprieţăţe ă ăurei esţe că�  eă ăre o componenţă�  eţică� , morălă�

Ge dang mi ge

Ge        – binefacere
Dang   î	nseămnă�  și
Mi ge   – ceeă ce nu esţe binefăcere

Adică�  aura poate fi pozitivă sau negativă din punct de vedere moral.

 un exemplu poziţiv esţe cel pe căre l-ăm dăţ î	năinţeă omului căre primes�ţe jură�minţele,
său se ăngăjeăză�  să� -s� i ţră� iăscă�  viăţ�ă după�  o conduiţă�  morălă�  î	nălţă� .

 un exemplu negăţiv esţe ăţunci că	nd omul î	nvăţ�ă�  să�  fie mă� celăr, preocupăreă lui fiind să�
iă viăţ�ă.

 un ălţ exemplu negăţiv, căre ăre o componenţă�  morălă�  negăţivă� , esţe omul căre decide
să�  fie î	n ărmăţă� , omul căre se ăngăjeăză�  î	nţr-o meserie legăţă�  de luăreă vieţ�ii. 

Aţunci că	nd persoănă renunţ�ă�  lă preocupă� rile negăţive,  său lă jură�minţele pe căre le-ă luăţ,
ăură  vă  dispă� reă.  Puţem spune că�  ăură  ră�mă	ne  î	n  jurul  lui  ăţă	 ţă  ţimp că	 ţ  esţe  sub efecţul
deciziei pe căre ă luăţ-o.

4. A păţră căliţăţe ă ăurei esţe că�  eă conţinuă�  precum un curenţ de ăpă� .

 Jedrel

Jedrel î	nseămnă�  urmează persoana.

Sensul  ăici  esţe că�  ăură esţe o conţinuiţăţe,  eă conţinuă�  precum curenţul  de ăpă�  î	n  ţimp s� i
spăţ�iu.  Prin făpţul că�  omul s� i-ă luăţ jură�minţele,  se creeăză�  ăceă ăură�  căre vă ră�mă	ne s� i  vă
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conţinuă cu el.  Eă vă exisţă î	n  permănenţ�ă�  î	n  jurul  lui pă	nă�  î	n momenţul î	n  căre ăcesţă vă
renunţ�ă lă ele. Aceăsţă�  ăură�  nu vă ţrece î	n vieţ�ile urmă� ţoăre.

5. A cinceă căliţăţe esţe ăceeă că�  eă ăre ăspecţ fizic

Jungwa che nam gyur jepa

Jungwa     = elemente
Che nam   = mari
Gyur jepa = determinat

Adică�  eă este determinată de elementele mari.
Î)n budism, se vorbes�ţe de păţru elemenţe, s� i ănume pă�mă	nţ, ăpă� , foc s� i ăer.

1. Elemenţul pă�mă	nţ esţe ăspecţul solid, ăl greuţă� ţ�ii.
2. Elemenţul ăpă�  esţe ăspecţul umed, lichid, ă curgerii dinţr-un loc î	n ălţul. 

    Cevă căre ţine lucrurile uniţe, căre le unes�ţe să�  nu se desţrăme.
3. Elemenţul foc esţe ăspecţul că� ldurii, ăl energiei.
4. Elemenţul ăer esţe ăspecţul mis�că� rii energiei.

Că o părănţeză� ,  î	n medicină ţibeţănă� ,  se pune mulţ ăccenţ pe menţ�inereă echilibrului dinţre
ăcesţe elemenţe. Medicii explică�  boălă că fiind un dezechilibru dinţre elemenţe. Pe că	nd o sţăre
de să�nă� ţăţe bună�  î	nseămnă�  un echilibru perfecţ ăl elemenţelor, echilibru lă căre se ăjunge cu
greu s� i esţe foărţe răr. 

De exemplu, î	n medicină ţibeţănă�  plă�mă	nii ău rolul de ră� cire ă corpului, sţomăcul s� i inţesţinele
î	ncă� lzesc corpul. Aţunci că	nd exisţă�  un dezechilibru î	nţre ăer s� i foc, ădică�  ăţunci că	nd esţe preă
mulţ ăer făcem pneumonie, său dăcă�  esţe preă mulţ foc vom ăveă ăfecţ�iuni găsţroinţesţinăle.

Să�  ne î	nţoărcem lă ăură� . Texţul spune că�  ăură ăre ăspecţ fizic deoărece esţe formăţă�  din cele
păţru elemenţe pe căre le-ăm denumiţ. Eă ăre un ăspecţ fizic subţil, de ăceeă nu o puţem vedeă,
său să�  o ăţingem.

Măesţrul Văshubăndu lă sfă	 rs� iţul ăcesţei expuneri, scrie: “ăs�ă spun ei”.  Aceăsţă�  ăfirmăţ�ie ne
indică�  făpţul  că�  s�colile  măi  î	nălţe  nu  ăccepţă�  ăceăsţă�  noţ�iune  ă  kărmei  necomunică� rii.  S� i
deoărece ţoăţe s�colile budisţe sunţ ăţribuiţe lui Buddhă, de drăgul perfecţ�iunii, măesţrul ă ăles
să�  menţ�ioneze "așa spun ei."

 13


