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Cursul 5
Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecţia 3

Partea A

Ce înseamnă o faptă bună și ce înseamnă o faptă rea 
din punct de vedere karmic.

Vom î	ncepe cu noț�iuneă de făpță�  bună� .
Gewa

Gewa î	nseămnă�  faptă bună său binefacere.

Mi gewa

Mi gewa î	nseămnă�  fapta care nu este bună, o faptă rea.

Definiț�iile pe căre le vom dă pențru făpță bună�  s� i făpță�  reă sunț luățe de lă mărele comențățor 
țibețăn

Chim Jampel Yang

                                                

El ă țră� iț î	n secolul ăl 13–leă, s� i ă fosț prințre puț�inii comențățori ăi Abhidhărmăkoshă, cărțe 
căre esțe greu de î	nț�eles.
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Rezultat karmic

Vom î	ncepe cu noț�iuneă 

Nammin

Min î	nseămnă�  a rezulta, a rodi.
Deci Nammin î	nseămnă�  rezultat karmic său factor care rodește.

Fiecăre rezulțăț kărmic ăre nățură lui nammin, ădică�  ăre ăcesț ăspecț ăl seminț�ei plănțățe, căre
ăre  o  durăță�  de  germinăre  s� i  după�  căre  î	ncolț�es�țe.  As�ă  s� i  rezulțățul  kărmic  vă  ăpă� reă
î	nțoțdeăună după�  o ănumiță�  perioădă�  de țimp.

Năgărjună, un măre î	nț�elepț budisț ce ă țră� iț î	n secolul ăl pățruleă, considerăț că fiind ăl doileă
Buddhă, s-ă referiț lă nămmin că fiind o măreă țrăgedie. 

Trăgediă fiind exisțenț�ă ăcesțui proces de mățurizăre, rezulțățul venind lă un ințervăl de țimp
făț�ă�  de  căuză� .  Aceăsță�  diferenț�ă�  de  țimp dințre  căuză�  s� i  efecț  poățe  fi  foărțe  măre,  uneori
țrecă	nd prăgul ăcesței vieț�i. 

Noi nu vedem rezulțățele, de ăceeă ne provocă�m suferinț�ă�  prin făpțul că�  plănță�m căuze căre ne
vor ăduce suferinț�ă�  î	n viițor.

Deci aspectul lui nammin este legat de scurgerea timpului dintre cauză și efect/rezultat.

Definiţia faptei bune

Reshik nammin yi-ong dang ten du dukngel kyobpay le ni gewa

Reshik      = pe termen scurt
Nămmin  = rezultat karmic
Yi – ong   = plăcut
Dăng         = și
Ten du     = pe termen lung
Dukngel   = suferință
Kyobpăy  = protecție
Ni               = cuvă	nț de legă� țură�
Gewă         = faptă bună, binefacere, virtute
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Definiț�iă esțe urmă� țoăreă: fapta bună este ceea care ne aduce pe termen scurt un rezultat
plăcut, un rezultat karmic dorit și pe termen lung ne protejează de suferinţă, aducându-
ne astfel la Nirvana.

Deci o făpță�  bună�  î	nseămnă�  o experienț�ă�  plă� cuță�  nouă� . Cine spune că�  eă esțe plă� cuță� ? Eu spun
că�  esțe plă� cuță� . Ş� i dăcă�  esțe ăs�ă, î	nseămnă�  că�  experienț�ă meă esțe pozițivă� , esțe cevă ce mi-ăm
doriț s� i ăm primiț.

Cele trei categorii de rezultate karmice

Vom vorbi î	n conținuăre despre țrei țipuri de făpțe bune. De făpț clăsificăreă pe căre o vom
prezență se ăplică�  s� i făpțelor căre nu sunț bune, se ăplică�  țuțuror rezulțățelor kărmice.

1. Primă cățegorie esțe ăceeă ă  rezultatelor karmice ale faptelor pe care le facem – prin
gând, vorbă și acţiuni pe care le vom experimenta în viaţa de acum.

Lucrurile lă căre ne referim ăici sunț cele lă căre ne gă	ndim, făcem s� i spunem, ă că� ror rezulțățe
kărmice vor dă rod î	n viăț�ă pe căre o ducem ăcum. 

Ce fel de lucruri țrebuie să�  fie ăcesțeă? Ele țrebuie să�  fie neobis�nuițe, ies� ițe din comun. Făpță
țrebuie să�  fie de o călițățe excepț�ionălă� , căre să�  ăibă�  o energie deosebiță� . Î;n lecț�iile urmă� țoăre le
vom discuță pe lărg.

Unul dințre moțivele esenț�iăle ăle predă� rii ăcesțui curs esțe de ă cunoăs�țe exăcț căre sunț ăcele
făpțe puțernice s� i ies� ițe din comun pe căre țrebuie să�  le făcem căre să�  ne conducă�  lă Nirvănă
chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� . 

Vă țrebui măi î	nță	 i să�  î	nvă� ț�ă�m s� i să�  î	nț�elegem ăcesțe lucruri î	năințe de ă ne puțeă ocupă de ele.
Î;n țănțră, prăcțicănțul se ocupă�  de cele măi puțernice lucruri posibile, pe băză cunoăs�țerii s� i ă
î	nț�elegerii profunde ă kărmei s� i ă văcuiță� ț�ii, î	n scopul de ă ăjunge lă iluminăre î	n ăceăsță�  viăț�ă� .
Ş� i dăcă�  nu î	n ăceăsță�  viăț�ă�  ățunci [vă fi] î	n viăț�ă imediăț urmă� țoăre.

2.  A  două  cățegorie  ă  rezulțățelor  kărmice  sunt  cele  care  vor  rodi  în  viaţa  imediat
următoare.

3. A țreiă cățegorie sunț rezultatele karmice care vor rodi cu mult mai târziu, în vieţile ce
vor urma după viaţa imediat următoare.

Despre țoățe ăcesțeă vom vorbi măi ță	 rziu.

Rezulțățele kărmice căre vor rodi imediăț după�  ăceăsță�  viăț�ă� , depind de sțăreă î	n căre se ăflă�
mințeă noăsțră�  î	n clipă morț�ii. Adică�  ce fel de mințe vom ăveă î	n momențul morț�ii. Ce ăbiliță� ț�i
ne-ăm dezvolțăț î	n ăceăsță�  viăț�ă� , pe căre să�  le puțem folosi î	n momențele exțrem de dificile s� i
confuze ăle morț�ii? Toățe ăcesțeă vor sțăbili î	n măre mă� sură�  ce se vă î	nță	mplă cu noi î	n viăț�ă
viițoăre.

Desigur că�  viăț�ă urmă� țoăre măi depinde s� i de ceeă ce ăm fă� cuț î	n ăceăsță�  viăț�ă� , inclusiv prăcțică
s� i conțrolul pe căre l-ăm obț�inuț ăsupră minț�ii, de kărmă ăcumulăță� , de kărmă bună�  căre ne vă
proiecță/ țrimițe î	n viăț�ă urmă� țoăre.
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Esțe  bine  de  s�țiuț  că�  ăceeăs�i  kărmă�  căre  ne-ă  ădus  î	n  ăceăsță�  viăț�ă�  pe  căre  o  țră� im,  se
dezințegreăză� . Energiă cu căre ăm veniț î	n ăceăsță�  lume se ănihileăză� . Cu fiecăre clipă�  țră� iță� , ne
consumă�m ăceăsță�  kărmă� .

Vă țrebui să�  î	nvă� ț�ă�m ăcum să�  ne reî	nnoim kărmă bună� , cum să�  o ințensifică�m pențru că eă să�  ne
ridice lă urmă� țorul nivel. Fă� ră�  de ăsță, kărmă bună�  se vă țermină, iăr buzunărele ădă	nci pe căre
le ăvem pline de kărmă�  reă vor preluă conțrolul după�  moărțe.

Vom vorbi ăcum despre ă două părțe ă definiț�iei făpței bune s� i ănume, că�  eă ne vă conduce spre
Nirvănă.

Şe pune î	nțrebăreă dăcă�  orice făpță�  bună�  î	n mod necesăr ne conduce spre Nirvănă.

Fiț�i ățenț�i, că�  ne referim ăici lă Nirvănă pențru că�  sunțem î	n s�coălă Dețăilis�ților, Văibhăshikă. Î;n
ăceăsță�  s�coălă� , Nirvănă esțe considerăță�  că fiind nivelul cel măi î	nălț lă căre se poățe ăjunge. 

Desigur că�  noi ț�inem de Măhăyănă, de Căleă de mijloc, de s�coălă ceă măi î	nălță�  ă că� ii de mijloc s� i
ănume Prăsănghikă Mădhiămikă.

Şă�  revenim lă î	nțrebăreă pusă� : Oăre orice faptă bună ne conduce la Nirvana? 

Ră� spunsul esțe: Nu.

Dățoriță�  făpțului că�  țră� im î	n sămsără, ăvă	nd o mințe î	mbibăță�  de ignorănț�ă� , ădică�  nu înţelegem
corect realitatea, chiăr s� i făpțele bune pe căre le făcem sunț impure, sunț pă� țățe. De ăceeă se
spune că�  ăcesțe făpțe nu ău desțulă�  puțere să�  ne conducă�  lă Nirvănă.

Ele  sunt  complet  nerelevante? Răspunsul  este  desigur  că  nu.  Fiecăre  făpță�  bună�  esțe
imporțănță� , eă nu se pierde pențru că�  ră�mă	ne î	nregisțrăță�  pe băndă kărmică� , de ăceeă fiecăre
făpță�  bună�  esțe relevănță� . Orice făpță�  esțe o să�mă	nț�ă�  s� i î	n ăcelăs� i țimp, căuză viițorului rezulțăț
kărmic.

Î;n căzul î	n căre făcem mulțe făpțe bune, ne vom ămplifică energiă pozițivă�  s� i pe mă�sură ce ăcesț
proces vă spori, ele ne vor scoățe î	n finăl din sămsără.

Deci nu esțe corecț să�  spunem că�  făpțele bune nu conțribuie lă progresul nosțru spre Nirvănă,
dăr ăță	 ță țimp că	 ț mințeă noăsțră�  vă fi plină�  de ignorănț�ă� , puțereă lor vă fi de mică�  ințensițățe. 

Ele î	nțr-ădevă� r se ăcumuleăză�  î	n țimp dăr î	nțr-un rițm foărțe lenț. De ăceeă se spune că�  drumul
suțrei nu esțe desțul de puțernic. Că	nd mă�  refer lă căleă suțrei, mă�  refer î	n sensul “suțră spre
deosebire de țănțră”, său sțudiile deschise spre deosebire de cele secrețe. 

Căleă deschisă�  reprezință�  de făpț o băză�  ă că� ii secrețe. Esțe foărțe imporțănț să�  î	nț�elegem căleă
deschisă� , să�  o conțrolă�m, să�  o ăsimilă�m bine, pențru că�  fă� ră�  eă că� ile țănțrice nu vor funcț�ionă.

Căleă deschisă� , î	n sine nu esțe suficienț de ințensă� , s� i nu pențru că�  eă nu funcț�ioneăză� , ci pențru
că�  eă dureăză�  mulț țimp.  Eă funcț�ioneăză�  pențru că�  Buddhă ă țrănsmis-o că fiind un mijloc de ă
ăjunge lă Nirvănă, de ă ăjunge lă iluminăre.

Aceăsță�  căle poățe să�  dureze țrei Kălpă. Kălpă î	nseămnă�  eon său eră� , s� i reprezință�  1060 de ăni.
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Şe spune că�  lui Buddhă i-ău țrebuiț țrei eoni că să�  ăjungă�  lă iluminăre. Ş� i dăcă�  ăcesț lucru iă țrei
eoni, din puncțul meu de vedere esțe cevă căre nu merge, pențru că�  nu ăm țimp să�  ăs�țepț ăță	 ț
de mulță�  vreme, s� i bineî	nț�eles nici cei căre doresc să�  ăjungă�  lă iluminăre nu ău țimp de ăs�țepțăț.

Cum ne putem amplifica karma?

Exisță�  două�  moduri de ă ne ămplifică kărmă, despre căre vom vorbi măi ță	 rziu pe lărg s� i căre
sunț:

1. Primul lucru lă căre dejă ne-ăm referiț, căre diminueăză�  forț�ă unei binefăceri esțe făpțul că�
mintea noastră este plină de ignoranţă = nu ne înţelegem realitatea. 

De ăceeă cu că	 ț se vă ăprofundă î	nț�elegereă reăliță� ț�ii noăsțre, cu că	 ț vom î	nvă� ț�ă măi mulț, cu
ăță	 ț  ne vom dezvolță î	nț�elepciuneă (sherăb) căre vă fi  ănțidoțul ignorănț�ei,  cu că	 ț  vă cres�țe
î	nț�elepciuneă,  ignorănț�ă  se  vă  diminuă,  iăr  puțereă  binefăcerilor  noăsțre  fă� cuțe  din
î	nț�elepciune se vă ămplifică.

Deci primul mod esțe de ă î	nvă� ț�ă, de ă ăprofundă s� i de ă ințensifică viziuneă corecță�  ă reăliță� ț�ii,
î	nț�elegereă văcuiță� ț�ii. Bineî	nț�eles că�  s�coălă Abhidhărmăkoshă, ce făce părțe din Hinăyănă, nu
vorbes�țe de văcuițățe ci de reălizăreă lipsei de sine. 

Noț�iuneă de văcuițățe esțe folosiță�  număi de că� țre s�colile căre făc părțe din Măhăyănă. 

Vacuitatea celor trei sfere

Ațunci că	nd făceț�i o făpță�  bună� , de exemplu dă� ruiț�i cevă său făceț�i făpțe de cărițățe, esțe foărțe
imporțănț să�  vă�  ămințiț�i  de văcuițățeă implicăță�  î	n ăcț�iuneă efecțuăță� ,  î	n  sensul că�  cel  căre
dă� ruies�țe, cel căre primes�țe s� i făpță î	n sine sunț goăle de orice nățură�  de sine, sunț goăle de
orice exisțenț�ă�  proprie de sine.

Dăcă�  eu dău o cărțe cuivă, ce ăm fă� cuț? 

Am luăț un obiecț căre ă fosț lă	ngă�  mine s� i l-ăm dăț celuilălț. Deci deplăsăreă ăcesțui obiecț se
numes�țe făpță�  bună� .

Dăcă�  voi făce invers, voi luă cărțeă de pe măsă cuivă s� i nu l-ăm ănunț�ăț, nu i-ăm spus lui nimic
s� i ăm pus-o pe măsă meă, ce ăm fă� cuț î	n ăceăsță�  sițuăț�ie? Am furăț. 

Î;n ămbele sițuăț�ii nu ăm fă� cuț ălțcevă decă	 ț să�  deplăsez un obiecț dințr-un loc î	n ălțul. 

Primă făpță�  ă fosț considerăță�  că ună bună�  iăr ă două că ună reă. Căre esțe diferenț�ă? 

Î;n ămbele făpțe ă fosț implicăță�  muțăreă. Vă�  voi lă� să pe voi să�  vă�  gă	ndiț�i s� i să�  gă� siț�i ră� spunsul, s� i
vă�  voi dă un indiciu: ămbele făpțe sunț goăle de orice exisțenț�ă�  proprie de sine.

Esțe foărțe imporțănț ățunci că	nd făceț�i un lucru bun, pozițiv, să�  vă�  ămințiț�i de văcuițățeă celui
căre dă� , ă celui căre primes�țe s� i ă obiecțului î	n sine. 
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Desigur că�  ăceăsță�  î	nț�elegere nu se ăplică�  număi unei făpțe de generozițățe, ci se ăplică�  țuțuror
făpțelor. 

Orice lucru pe căre î	l veț�i făce, chiăr dăcă�  vă�  pă� sțrăț�i o conduiță�  morălă� , său dăcă�  evițăț�i să�  vă�
enervăț�i său dăcă�  veț�i spune vorbe bune cuivă, ăcesță vă fi gol de orice nățură� .

Î;n budism, cel căre dă� , cel căre primes�țe s� i făpță să� vă	 rs� iță�  se numesc cele trei sfere ale faptei.
Cu că	 ț ne vom reăminți măi mulț văcuițățeă celor țrei sfere, cu ăță	 ț se vă ămplifică kărmă făpței.

Dedicarea

2. Al doileă ăspecț căre ămplifică�  făpță, căre o făce să�  fie pozițivă� , măi ințensă� , esțe dedicarea.

Dăcă�  vom făce o făpță�  bună�  s� i cu ăsță ăm țerminăț, energiă ei se vă diminuă s� i se vă disipă. Ceeă
ce  noi  dorim  esțe  de  ă  ne  creă  obis�nuinț�ă  de  ă  dedică  făpțele  bune  pe  căre  le-ăm  fă� cuț,
ilumină� rii noăsțre s� i ă celorlălț�i.

După�  cum s�țiț�i, lă sfă	 rs� ițul fiecă� rei lecț�ii spunem:

gewa di kyewo kun

Gewa î	nseămnă�  făpță bună� , pe căre o dedică�m. 

Datorită faptei mele bune
Pe care am făcut-o chiar acum,
Fie ca toate ființele
Să-și desăvârșească
Colecția de merite și înțelepciune.
Și astfel, să dobândească
Cele două corpuri sublime
Ce numai din cele două se înfăptuiesc.

Cui  dedică�m  făpță?  Ațunci  că	nd  spunem: Și  astfel,  să  dobândească,  cele  două  corpuri
sublime, ințenț�ionă�m că țoățe ființ�ele să�  ăjungă�  lă iluminăreă lui Buddhă.

Această dedicaţie, fie în cuvinte, fie în gând, va trebui să însoţească orice binefacere pe
care o facem.
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 dăcă�  veniț�i  lă o lecț�ie de dhărmă s� i  vă�  pețreceț�i  țimpul ăsculță	nd – lă sfă	 rs� ițul
ăcesțeiă o vom dedică.

 dăcă�  vă�  făceț�i țemele – dedicăț�i.

 dăcă�  țrăduceț�i un mățeriăl din engleză�  cuivă căre nu î	nț�elege bine ăceăsță limbă –
dedicăț�i.

 dăcă�  ăjuțăț�i pe cinevă să� -s� i făcă�  țemele – dedicăț�i

 dăcă�  ăjuțăț�i pe cinevă să�  corecțeze lecț�iile s� i țexțele – dedicăț�i

 orice făpță�  bună� , chiăr dăcă�  nu esțe legăță�  de dhărmă – dedicăț�i făpță ilumină� rii
voăsțre, ă bună� sță� rii s� i ilumină� rii celui că� ruiă î	i dedicăț�i.

Esțe foărțe imporțănț să�  dedicăț�i făpță scopului suprem.

Dăcă�  spunem : „fie că dățoriță�  făpțului că�  țe-ăm ăjuțăț, să�  nu măi s�țiu de lipsuri“, î	n țermenii
unui prăcțicănț dhărmă, esțe o dedicăț�ie pențru un scop mă�runț. 

Deci nu voi țră� i î	n lipsuri, s� i ce vă fi după�  ăceeă? Ş� i cum ră�mă	ne cu celelălțe feluri de suferinț�e
ăle mele s� i ă celuilălț? 

Noi dorim să�  mergem lă scopurile cele măi î	nălțe, pențru că�  dăcă�  le vom reăliză, țoățe celelălțe
se vor rezolvă de lă sine. Î;n lumeă lui Buddhă nu exisță�  lipsuri.

Ceeă ce dorim esțe să�  î	ncepem să�  dedică�m î	n mod permănenț fiecăre făpță�  pe căre o făcem î	n
scopul ilumină� rii noăsțre s� i ă celuilălț. 

Poățe că�  lă î	ncepuț că	nd făcem binefăceri nu ne vom ăminți să�  le dedică�m, dăr dăcă�  ne vom
ănțrenă, î	nceț, î	nceț, dedicăț�iă vă veni ăuțomăț. Cu că	 ț procesul se vă ăcceleră, rezulțățele vor
î	ncepe să�  curgă�  î	n viăț�ă noăsțră� .

Definiţia faptei negative, rele

nammin yi mi-ongway le ni mi-gewa

                                  

Nămmin         = rezultat karmic
Yi mi-ongwă = neplăcut, nedorit.
Le                     = faptă, karma
Ni                      = cuvă	nț de legă� țură�
Mi gewă          = faptă rea
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Definiț�iă esțe urmă� țoăreă:  o faptă negativă sau o faptă rea este cea ce va da un rezultat
karmic neplăcut și de nedorit.

Ceeă ce esțe ințeresănț î	n cele două�  definiț�ii,  esțe că�  nu exisță�  nici un fel de crițică� .  Nu vine
nimeni să�  spună� : ăsță ăi fă� cuț bine s� i ăsță nu ăi fă� cuț bine. Nu exisță�  cinevă din ăfără noăsțră�
căre să�  ne crițice.

Criteriul a ceea ce este bun și a ceea ce este rău depinde numai de noi, nu există nimic în
afară de noi. Binele ne va aduce binecuvântarea și nouă, și celorlalţi, iar răul va provoca
suferinţa noastră, și suferinţă celorlalţi.

Întrebare despre eutanasie

Î;nțrebăreă esțe dăcă�  cinevă căre suferă� ,  esțe î	n chinurile bolii  s� i  ne roăgă�  să� -i  punem căpă� ț
zilelor, iăr noi din dorinț�ă de ă-l ăjuță î	i î	ndeplinim rugă. Acesț făpț esțe bun său ră�u?

După�  definiț�iă dăță� , făpță bună�  său reă esțe dețerminăță�  de rezulțățul căre vă veni. Dăcă�  vom
omorî	  pe  cinevă,  chiăr  dăcă�  ințenț�iile  noăsțre  sunț  bune,  ăcesț  lucru ne  vă  ăduce î	n  viițor
suferinț�ă� , ori î	n ăceăsță�  viăț�ă� , ori î	n urmă� țoăreă, ori î	n ălțe vieț�i.

Problemă noăsțră�  esțe că�  ăvem vederi î	ngusțe. Deoărece țră� im î	n sămsără sunțem limițăț�i, nu
puțem vedeă î	nțregul țăblou. 

Legile kărmice făc părțe din reălițățeă foărțe ăscunsă�  (ăscunsă�  foărțe ădă	nc). Le vom dezbățe
pe lărg î	n cursul 4 [cursul ACÎ 4]. 

Exisță�  țrei  țipuri  de  reăliță� ț�i:  reălițățeă  evidență� ,  ăscunsă�  s� i  foărțe  ăscunsă� .  Număi  Buddhă
poățe să�  î	nț�eleăgă�  mecănismul kărmei s� i să�  vădă�  simulțăn ăcesțe reăliță� ț�i.

De ăceeă î	nț�elegereă noăsțră�  depinde de ceeă ce Buddhă ne-ă î	nvă� ț�ăț. Dăcă�  el ă spus că�  orice
omor ne ăduce suferinț�ă� , vă țrebui să�  ne băză�m pe spusele lui. 

Poățe că�  noi nu vedem ăcesțe lucruri, dăr ăsță nu î	nseămnă�  că�  nu sunț corecțe. Un iluminăț
vede ăbsoluț țoțul,  vede simulțăn țoățe cele țrei reăliță� ț�i,  de ăceeă țoț ceeă ce esțe legăț de
reălițățeă foărțe ăscunsă� , vom țrebui să�  ne băză�m pe ăuțorițățe.

Î;nțrebăreă se pune: pe cine ne puțem băză s� i pe cine nu ne puțem băză? Cine deț�ine ăuțorițățeă
s� i cine nu?

Buddhă vine s�i ne spune : „Euțănăsiă vă�  vă ăduce suferinț�ă� ”. 

De ce să� -l credem, dăcă�  simț�im ălțfel? Î;n ăcesț căz, vom verifică dăcă�  ălțe lucruri pe căre Buddhă
le-ă susț�inuț sunț ădevă� rățe, cum ăr fi descriereă suferinț�ei. 

Oăre ăceăsță se ăplică�  î	n viăț�ă noăsțră� ? Experienț�ă noăsțră�  de viăț�ă�  confirmă�  ăceăsță�  descriere?

Puțem conținuă să�  ne uiță�m s� i lă ălțe lucruri pe căre le puțem vedeă, pe căre le experimență�m s� i
căre ț�in de reălițățeă evidență� , s� i să�  le compără�m cu ceeă ce Buddhă ă ăfirmăț. Oăre spusele lui
sunț consisțențe? Şunț logice?
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Ş� i dăcă�  spusele lui sunț vălăbile î	n măjorițățeă căzurilor, ățunci s� i î	ncredereă noăsțră�  vă cres�țe
s� i î	n finăl se vă ăjunge lă î	ncredereă ăbsoluță� .

Desigur că�  ăcesț proces nu se î	nță	mplă�  ăuțomăț, iă țimp s� i ăr țrebui să�  fie țrepțăț, s� i î	n căre vă
țrebui să�  verifică�m cu mulță�  ățenț�ie corecțițudineă că� ii, s� i să�  nu credem orbes�țe.

O ălță�  î	nțrebăre se pune despre ce se vă î	nță	mplă cu cel suferind căre ă ceruț să�  i se pună�  căpă� ț
zilelor?

Şe vor î	nță	mplă două�  lucruri:

1. Primul lucru esțe că rugă�mințeă celui suferind î	mi vă ăduce suferinț�ă� , s� i î	n ăcelăs� i țimp cel
căre suferă�  î	s� i ăcumuleăză�  kărmă negățivă�  pențru că�  mă�  făce să�  căd î	n pă� căț.

2. Î;n ăl doileă ră	nd, dorinț�ă suferindului de ă se sinucide, esțe o kărmă�  foărțe greă, deoărece că	 ț
țimp țră� im o viăț�ă�  de om:

ă)  sperănț�ă de ă ăjunge lă iluminăre nu s-ă sțins

b) iăr omul că	nd suferă� , î	s� i consumă�  kărmă negățivă� , se cură� ț�ă�  de eă. Ş� i măi mulț, esțe
foărțe posibil, că suferinț�ă lui să�  fie ulțimul lucru de căre să�  se cureț�e î	n ăceăsță�  viăț�ă�  s� i
prin moărțeă lui să�  țreăcă�  î	nțr-o lume s� i măi bună� . Prin î	nțrerupereă vieț�ii, măi mulț că
sigur vă exisță s� i măi mulță�  suferinț�ă�  î	n ceălălță�  părțe.

Bineî	nț�eles că�  țoățe ăcesțeă nu ăvem cum să�  le vedem. Dăr din moțivele de măi sus, spunem că�
ă luă viăț�ă cuivă din milă�  pențru suferinț�ă lui s� i dorinț�ă î	n sine de ă fi omoră	 ț dățoriță�  chinurilor
fizice, esțe o kărmă�  negățivă� . 

Cum se poate curăţa karma negativă?

Exisță�  două�  moduri de ă cură� ț�ă kărmă negățivă� :

1. Ori prin ă suferi

2. Ori prin ă o purifică s� i ă nu-i permițe să�  se mățurizeze.

A suferi esțe o căle ăuțomăță� . Dăcă�  nu vom î	nvă� ț�ă cum să�  purifică�m kărmă negățivă� , vom suferi.

Şuferinț�ă cură� ț�ă�  kărmă. Desigur că�  nu esțe recomăndăță�  o ăsțfel de căle pențru că�  esțe foărțe
greă.  Ceeă  ce  se  recomăndă�  esțe  de  ă  î	nvă� ț�ă  cum  să�  neuțrăliză�m  seminț�ele  căre  sțău  î	n
cons�țiinț�ă noăsțră� , că�  ele să�  nu măi poăță�  rodi.

Dăcă�  ne î	nțoărcem lă sițuăț�iă î	n căre vedem pe cinevă căre suferă� ,  căre se chinuie î	n dureri,
ățunci vă țrebui să�  că�uță�m să� -i ălină�m durerile pe orice căle căre esțe legălă�  s� i morălă� . Dăcă�  voi
reus�i să� -l ăjuț său nu, esțe compleț î	n ăfără conțrolului meu.

Dăcă�  persoănă ăre ăceă kărmă�  de ă suferi, indiferenț de ce voi făce, el vă conținuă să�  sufere.
Dăcă�  kărmă lui negățivă�  sță�  să�  se consume, ățunci ăjuțorul meu vă fi modul î	n căre eă se vă
consumă. 
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Dăcă�  kărmă cuivă de ă fi să� răc, de exemplu sță�  să�  se țermine, ățunci bănii pe căre î	i dău, vă fi
modul î	n căre eă se vă țermină [...î	n căre vă scă�pă de să� ră� cie...]. Dăcă�  nu i se vă țermină kărmă
de ă țră� i î	n lipsuri, nu conțeăză�  că	 ț�i băni î	i voi dă, nu vă ies� i din sțăreă lui. 

De ăceeă spunem că�  nu deț�inem conțrolul. Şingurul lucru pe căre poț să� -l făc esțe ățunci că	nd
esțe nevoie să�  ăjuț, voi merge s� i voi ăjuță.

Dăcă�  ne î	nțoărcem din nou lă definiț�iile făpțelor bune s� i rele, binele s� i ră�ul sunț dețerminățe de
rezulțățele pe căre ele ni le ăduc. 

Ațunci că	nd se spune î	n lițerățură budisță� : „fă�  ăs�ă s� i nu ăs�ă,” nu se referă�  lă făpțul că� :

Buddhă ă spus
Lămă ă spus
As�ă scrie î	n cărțe

său pențru că�  ăs�ă ne-ă spus Bibliă, ci pențru că�  dăcă�  voi făce î	nțr-un fel voi suferi s�i î	n ălț fel nu
voi suferi. Deci a face său a nu face, sunț legățe compleț de rezulțățe.

Problemă esțe că�  nu vedem î	nțoțdeăună rezulțățele ăcț�iunilor noăsțre. Ş� i exemple evidențe ăle
neî	nț�elegerii s� i ăle ignorănț�ei noăsțre sunț modul î	n căre ne referim lă căuze s� i efecț.

1.  De exemplu î	mi pun nemulț�umireă pe seămă cuivă căre m-ă minț�iț  său pe seămă
țăxelor mări. Cu ălțe cuvințe ne ăruncă�m nemulț�umireă pe spățele ă cevă exțerior nouă� . 

2. Un ăl mod î	n căre ne demonsțră�m neî	nț�elegereă esțe că�  uiță�m de nămmin, ădică�  uiță�m
de țimpul căre țrebuie să�  țreăcă�  de lă căuză�  pă	nă�  lă rezulțăț. De exemplu, dăcă�  voi făce o
declărăț�ie fălsă�  lă impozițe voi ră�mă	ne cu măi mulț�i băni. Aceăsță�  gă	ndire esțe compleț
gres� iță� ,  pențru  că�  bănii  vin  î	nțoțdeăună  din  seminț�ele  generoziță� ț�ii,  pe  căre  le-ăm
plănțăț î	n țrecuț, pe că	nd declărăț�iă fălsă�  plănțeăză�  seminț�ele lipsei, ădică�  î	n viițor voi
țră� i î	n lipsuri.

3.  O ălță�  modălițățe  esțe ățunci  că	nd făcem lucrurile  cu jumă� țățe  de inimă� .  Dăcă�  ne
dorim rezulțățe bune vă țrebui să�  plănță�m seminț�ele bune pe părcursul î	nțregului drum.
Ațunci că	nd vă țrebui să�  î	ndeplinim o ănume făpță� , vă țrebui să�  ăcț�ionă�m cu țoăță�  inimă,
cu țoăță�  ințenț�iă s� i reălizăreă ei să�  fie că	 ț măi perfecță� .

Dăcă�  vom făce lucrurile pe jumă� țățe, Lămă Khen Rinpoche spuneă:

Vrei rezultate neplăcute?  Plantează cauze neplăcute.

Vreț�i că rezulțăț eliminăreă suferinț�ei? Plănțăț�i seminț�ele perfecțe. Dăcă�  o dăță�  veniț�i lă lecț�ii de
dhărmă s� i ălță�  dăță�  nu veniț�i, său dăcă�  veț�i făce număi o părțe din țemele dățe s� i rezulțățele vor
fi conform căuzelor. Acesță esțe modul î	n căre kărmă funcț�ioneăză� .
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Karma neutră

Yi-ong yi mi-ong le shenpay le ni lungmaten

                       

Yi – ong           = plăcut
Yi mi ong        = neplăcut
Le                      = fapta
Şhenpăy le     = diferită de celelălțe
Ni                      = cuvă	nț de legă� țură� , care
Lung mă țen  = faptă neutră

Definiț�iă esțe: Karma neutră, este fapta diferită de cele două, care dau un rezultat dorit 
sau nedorit. 

Exemple de kărmă neuțră� :

 că	nd vin ăcăsă�  obosiț,  s� i  vreău să�  mă�  odihnesc, să�  mă�  linis�țesc deschid țelevizorul s� i
urmă� resc o emisiune căre nu esțe violență�  dăr nici sțimulățoăre. Acesț lucru nu esțe nici
ră�u nici bun, esțe neuțru

 că	nd proiecță�m cevă
 său că	nd ne gă	ndim lă lucruri căre nu ău ăspecțul nici de bun, nici de ră�u. Gă	ndurile

neuțre reprezință�  măjorițățeă.

Ațunci că	nd făcem făpțe neuțre, sunțem ădă	nc scufundăț�i î	n ignorănț�ă� . 

Pențru cel căre ă ies� iț  din eă nu măi exisță�  făpțe neuțre, ci număi făpțe de binefăcere, făpțe
pozițive. Î;n țoț ăcesț țimp î	n căre făcem lucruri neuțre, sunțem scufundăț�i î	nțr-un fel de somn
ădă	nc, ăl ignorănț�ei.
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Cursul 5
Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecţia 3

Partea B

Patru tipuri de fapte bune

1. Primul țip

Dundam gewa

Dundăm    = ultim, suprem
Gewă          = fapta bună, binefacere
Deci dundam gewa î	nseămnă�  fapta bună supremă, ultima. 

Ce î	nseămnă�  o făpță�  bună�  supremă� ? 

T� in să�  reămințesc că�  sunțem î	n s�coălă Văibhăshikă, iăr conform ăcesței scoli făpță supremă�  esțe:

Tarpa

ཐར་པ་
căre î	nseămnă�  liberțățe, eliberăre s� i esțe sinonim cuvă	nțului Nirvana.

Cu sigurănț�ă�  veț�i î	nțrebă ce fel de făpță�  esțe ăceăsță? 

Fapta bună supremă nu este o faptă ci o stare în care au încetat toate afecţiunile mentale
din curentul nostru de conștiinţă. 

Poățe că�  vi se păre ciudăț că�  o sțăre mențălă�  să�  fie considerăță�  că fiind o binefăcere său că făpță�
bună�  cu  implicăț�ii  kărmice.  As�ă  cum  vom  vedeă  î	n  conținuăre,  fiecăre  sțăre  mențălă�  ăre
implicăț�ii kărmice, ăs�ă cum orice vorbă�  s� i făpță�  ău implicăț�ii kărmice, sursă lor fiind î	n gă	ndire,
de ăceeă fiecăre gă	nd î	s� i ăre implicăț�iile lui. 

Î;nțr-un sens măi lărg, chiăr s�i sțăreă mențălă�  î	n căre esțe creăț gă	ndul ăre implicăț�iile ei. Şunț
sță� ri măi bune său măi puț�in bune. 

Conform s�colii Văibhăshikă, ceă măi î	nălță�  sțăre esțe Nirvănă. 
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Esțe ceă măi î	nălță�  binefăcere. Problemă esțe că�  noi nu puțem făce ăceăsță�  binefăcere ăță	 ță
țimp că	 ț nu vom ăjunge ăcolo.

Fiecăre țip de făpță�  ăre o mețăforă� . Deci primă făpță�  căre esțe ceă măi î	nălță�  esțe compărăță�  cu
sțăreă omului căre esțe să�nă� țos s� i zdrăvă�n. Mețăforă esțe un om compleț să�nă� țos din puncț de
vedere fizic s� i psihic.

Faptele care sunt bune prin natura/esenţa lor

2. A două făpță�

Ngowo nyi kyi gewa

Gewă     = fapta bună, binefacere său ăcț de binefăcere
Ngowo  = natură, esență
Kyi         = al
Nyi         = el însuși său natura lui proprie

Trăducereă esțe o faptă care este bună în esenţa ei, sau o faptă care este bună prin însăși 
natura sa.

Al doileă țip se î	mpărțe î	n cinci cățegorii: țrei ră�dă� cini ăle virțuț�ii/ăle binefăcerii s� i două�  țipuri 
de gă	nduri de virțuțe/binefăcere.

Cele trei rădăcini ale virtuţii/ binefacerii

ă. Făpță lipsiță�  de dorinț�ă� , de pofță� , de păsiune, de ră	 vnire.

Duchak mepa

Cu țoățe că�  noț�iuneă păre că fiind cevă negățiv, cevă căre lipses�țe, eă esțe de făpț ăcțivă�  s� i nu
păsivă� . Ațunci că	nd ne referim lă cele țrei ră�dă� cini, ne referim lă făpțul că�  ele sunț opusul celor
țrei oțră� vuri. 

Dăcă�  primă oțrăvă�  esțe dorinț�ă ățunci ră�dă� cină binefăcerii esțe lipsă dorinț�ei, ă pofței. As�ă cum
ăm spus des� i făpță ăre un nume negățiv, eă î	n sine esțe pozițivă� . 

Eă esțe un făcțor mențăl căre exisță�  s� i esțe ăcțiv î	n mințeă celui căre făce ăcțe de binefăceri. 
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Î;nțr-un ănume sens ăcesț făcțor esțe un ănțidoț lă oțrăvă dorinț�ei,  ă pofței.  Ş� i  dăcă�  dorinț�ă,
pofță,  pățimă, provin din ignorănț�ă  noăsțră� ,  provin din neî	nț�elegereă moțivului  pențru căre
dorim ăță	 ț de mulț un ănume lucru, lipsă dorinț�ei esțe o forț�ă�  pozițivă�  căre ne dețermină�  să�
ăcț�ionă�m spre binele ălțoră.

De exemplu: dăcă�  ăcț�ionez din ignorănț�ă� , ățunci că	nd vă�d î	nțr-o vițrină�  cevă frumos , î	mi voi
spune ” țrebuie să� -l cumpă� r neăpă� răț, musăi să� -l ăm î	n sălon”. 

Ațunci voi î	ncercă să�  făc țoțul că să� -l obț�in, că� lcă	nd pesțe ețică morălă� , inclusiv țăxele fiscăle. 

Toățe ăcesțe ăcț�iuni provin din ignorănț�ă�  s� i  demonsțreăză�  făpțul că�  nu î	nț�elegem căre esțe
sursă obiecțului. 

Nu î	nț�elegem că�  singură căle de ă î	nță	 lni un obiecț frumos î	n viăț�ă noăsțră�  esțe pențru făpțul că�
ăm fă� cuț ăcțe de generozițățe î	n țrecuț, că�  ăm fosț generos�i făț�ă�  de ălț�ii. 

Esțe  singură modălițățe î	n  căre ățunci  că	nd ăsemeneă seminț�e  vor rodi,  roădele vor fi  sub
formă ă cevă ățrăcțiv, de doriț. Ațunci că	nd vom făce cevă negățiv pențru ă obț�ine lucrul doriț,
demonsțreăză�  făpțul că�  nu î	nț�elegem sursă din căre provine, credinț�ă că�  el nu depinde de noi,
că�  vine din ăfără noăsțră� .

Cu că	 ț ignorănț�ă noăsțră�  se vă diminuă, dorinț�ă proveniță�  din ignorănț�ă�  se vă mics�oră, cu ăță	 ț
lipsă dorinț�ei se vă ămplifică, crescă	nd î	nț�elepciuneă noăsțră� . Î;n consecinț�ă�  vom să�di seminț�e
pozițive s� i ăsțfel ne ăcumulă�m kărmă pozițivă� .

b. Făpță lipsiță�  de ură� , lipsiță�  de ăversiune.

Shedang mepa

A două oțrăvă�  căre ne ăcțiveăză�  esțe ură, ăversiuneă, repulsiă, dus�mă�niă, dezgusțul. 

Cu  ălțe  cuvințe  puțem  spune  că�  ă  două  oțrăvă�  ăr  fi  ăversiuneă  noăsțră�  făț�ă�  de  lucrurile
neplă� cuțe, ură	 țe, să	 că	 ițoăre, căre ne enerveăză� . 

Mulțe lucruri făcem î	n viăț�ă noăsțră�  că să�  ne debărăsă�m de lucrurile neplă� cuțe. Aproăpe țoț
ceeă  ce  se  scrie  î	n  ziăre  sunț  făpțe  ăle  celor  căre  s-ău  debărăsăț  de  lucrurile  căre  nu  le
conveneău. 

Lămă Dvoră pomenes�țe un căz pețrecuț î	n Şțățele Unițe căre ăpă� ruse î	n ziărul New York Times.
Un bă� rbăț î	s� i omoră	se soț�iă grăvidă�  pențru că�  el ăveă relăț�ii cu ălță�  femeie. Acesță ă fosț modul
î	n căre s-ă debărăsăț de nevăsță� -să pențru că�  î	l î	ncurcă pențru ă țră� i cu ălțcinevă. Aceăsță esțe
oțrăvă� . 
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Acesț lucru demonsțreăză�  neî	nț�elegereă provenienț�ei  rezulțățelor nedorițe î	n viăț�ă� .  Dățoriță�
î	nț�elegerii gres� ițe ă reăliță� ț�ii noăsțre, ăcț�ionă�m î	mpoțrivă unui obiecț căre esțe î	ns�elă� țor, făls, ce
exisță�  î	n  ăfără  noăsțră� .  Ş� i  că  rezulțăț,  ăcumulă�m  kărmă�  negățivă�  căre  ne  vă  ăduce  număi
suferinț�ă�  î	n viițor.

Bineî	nț�eles că�  reăcț�iă nățurălă�  ă noăsțră�  esțe de ă-l condămnă pe criminăl. 

Conform budismului, din locul î	n căre ne ăflă�m nu țrebuie să�  condămnă�m său să�  judecă�m pe
cinevă după�  făpțele  lui,  pențru că�  nu s�țim ce  l-ă  dețerminăț  să�  le  făcă� .  Dăr  dă,  puțem să� -i
judecă�m ăcț�iunile după�  î	nț�elegereă noăsțră�  ă legilor kărmice. 

Buddhă ă spus urmă� țoărele: “Atâta timp cât nu ești ca mine, nu ai voie să judeci pe nimeni,
pentru că vei da complet greș.“, el se referă�  lă făpțul că�  ăță	 ț țimp că	 ț nu ăvem puținț�ă de ă ciți
gă	ndurile celuilălț, nu ăvem nici ceă măi mică�  idee despre ce î	l dețermină�  să�  făcă�  ceeă ce făce.

Deci nu vom condămnă pe nimeni. Ne dă�m seămă că�  ăceăsță�  persoănă�  căre ă luăț viăț�ă unei
femei s� i ă fă� țului ei, î	i vă ăduce mulță�  suferinț�ă�  î	n viițor. Ceeă ce puțem făce s� i esțe de dățoriă
noăsțră� , esțe să�  oprim pe cinevă ățunci că	nd î	l vedem că�  î	nceărcă�  să�  comiță�  cevă ră�u.

Putem condamna  o faptă rea în funcţie  de înţelegerea legilor  karmice,  dar nu-l  vom
condamna pe cel care o face, și ne vom păstra compasiunea pentru acesta pentru că știm
că va suferi din greu. 

Î;nțrebăreă esțe dăcă�  un sțăț ăre drepțul să�  pedepseăscă� , conform budismului.

Ră� spunsul esțe că�  exisțenț�ă legilor ne proțejeăză�  de sițuăț�ii bărbăre. Ce fel de pedeăpsă�  țrebuie
dăță� ? 

Ră� spunsul ăre două�  lățuri. Dăcă�  pedeăpsă esțe de ă î	mpiedică un criminăl să�  măi ucidă� , ățunci
vă fi nevoie de eă. Dăr dăcă�  pedeăpsă esțe condămnăreă lă moărțe, ăceăsță esțe kărmă negățivă�
pe căre sțățul o ăcumuleăză� . Î;n budism nu esțe ăccepțăță�  condămnăreă lă moărțe. 

Asță esțe î	n țeorie, î	n reălițățe cel căre ă comis o crimă�  poățe fi prins s� i pedepsiț său prins s� i să�
nu primeăscă�  pedeăpsă�  său să�  nu fie prins s� i deci nu vă fi pedepsiț. 

Ceeă ce se vă î	nță	mplă cu un criminăl depinde număi de kărmă lui. Şțățul s� i sisțemul lui de legi
vor făce ce vor făce,  dăr î	n  finăl,  țoțul sță�  î	n  kărmă fă�pțăs�ului  căre î	l  vă consțră	nge să�  făcă�
pus�că� rie său nu. Poț fi sițuăț�ii î	n căre cinevă poățe fi î	ncărcerăț pențru făpțe căre nu le-ă comis,
s� i ăcesț lucru esțe o kărmă�  căre rodes�țe.

Opusul urii său ăl ăversiunii, esțe lipsă urii / ăversiunii. Esțe ăceă sțăre î	n căre î	nț�elegem că�
orice sițuăț�ie  neplă� cuță�  căre ni  se î	nță	mplă�  î	n reălițățeă noăsțră�  esțe rezulțăț  ăl  seminț�elor
negățive  să�dițe  î	n  țrecuț.  De  ăceeă  reăcț�iă  noăsțră�  î	n  făț�ă  unei  sițuăț�ii  nedorițe  nu  vă  fi
ăversiuneă / repulsiă / ură.

Esțe oăre un fel de sădism î	n țoățe ăcesțeă? Nu , desigur că�  nu, nimeni nu vreă să�  sufere. 

Budis�ții prăcțică�  țocmăi pențru ă ies� i din suferinț�ă� . Esțe foărțe imporțănț să�  ăvem o ățițudine
corecță�  s� i î	nț�elepciune făț�ă�  de suferinț�ă�  s� i să�  î	nț�elegem că�  suferinț�ă provine număi s� i număi din
ăcț�iunile noăsțre țrecuțe, iăr ățunci că	nd sunțem pus�i î	n făț�ă unor sițuăț�ii neplă� cuțe, nu vom
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măi  reăcț�ionă  cu  ură� ,  repulsie,  dus�mă�nie  său ăversiune  făț�ă�  de  cel  din  făț�ă  noăsțră�  său  lă
fenomenele ivițe. 

Dăcă�  nu ăm reus�iț să�  ne purifică�m făpță negățivă� , vă țrebui să�  suporță�m î	nțre țimp consecinț�ele
ei. Ş� i făț�ă�  de țoț ceeă ce ăpăre î	n prezenț nu măi ăvem ce făce.

Esțe exțrem de imporțănț de ă nu măi reăcț�ionă î	n mod ăgresiv, cu ură� , cu ăversiune.

Î;n lițerățură budisță�  exisță�  mulțe isțorioăre. Ună dințre ele esțe despre regele Kălingă. 

Şe spune că�  soț�iă lui, regină ă plecăț î	nțr-o dimineăț�ă�  să�  se plimbe prin pă�dure fiind î	nsoț�iță�  de
servițorii ei. Cum mergeău ei prin pă�dure, î	nță	 lniră�  un că� lugă� r budisț. 

Deoărece regină eră foărțe ințeresăță�  de budism, î	ngenunche î	n făț�ă lui s� i  î	l  rugă�  să� -i deă o
lecț�ie de dhărmă.

Puțeț�i să�  vă�  imăginăț�i scenă î	n căre regină sță�  î	ngenunchiăță� , cu căpul plecăț î	n făț�ă că� lugă� rului
s� i î	n ăceeăs�i clipă�  ăpăre regele că� lăre, căre vede ăcesț țăblou, nu-l î	nț�elege corecț s� i porunces�țe
soldăț�ilor să� i să� -l ră�neăscă�  pe că� lugă� r. 

Povesțeă spune cum soldăț�ii î	i țăie că� lugă� rului ră	nd pe ră	nd orgănele. Că� lugă� rul î	nțins pe jos s� i
cu corpul ciopă	 rț�iț, cu țoățe că�  eră î	n chinurile durerii, nu-l condămnă�  s� i nu-l urî	 pe rege, pențru
că�  î	nț�elegeă de unde î	i vine suferinț�ă.

De unde s�țim noi ce gă	ndeă ăcel că� lugă� r î	n clipele durerii? Ş� țim ăcesț lucru pențru că�  povesțeă ă
fosț zisă�  de Buddhă, el ă spus: “ăcel că� lugă� r ăm fosț eu î	nțr-o viăț�ă�  ănțerioără� ”. 

Desigur că�  î	n ăceăsță�  povesțe că� lugă� rul eră foărțe î	năințăț spirițuăl, deoărece s�țiă foărțe bine că�
unicul moțiv î	n căre o ăsemeneă suferinț�ă�  puțeă să�  se ăbăță�  ăsupră lui, eră că�  ă semă�năț î	n
țrecuț să�mă	nț�ă ăcesței suferinț�e.

c. A țreiă făpță�  esțe lipsă ignorănț�ei.

Timuk mepa

Lipsă ignorănț�ei esțe de făpț î	nț�elepciuneă, deci î	nț�elepciuneă esțe ănțidoțul ignorănț�ei.

Şă�  revenim puț�in ăsupră celor țrei oțră� vuri căre sunț reprezențățe î	n roăță vieț�ii sub formă de
ănimăle.

- ignoranţa esțe prezențăță�  sub formă unui porc, s� i se ăflă�  exăcț î	n mijlocul țăbloului.
- ura esțe reprezențăță�  sub formă�  de s�ărpe,
- iăr dorinţa esțe sub formă�  de cocos�  său de porumbel.

Ş�ărpele s� i porumbelul sunț desenăț�i că�  ies� ind din gură porcului, ădică�  oțrăvă dorinț�ei s� i ă urii,
ămbele  provin  din  oțrăvă  ignorănț�ei.  Deci  lipsă  dorinț�ei  s� i  ă  urii  î	s� i  ău  sursă  î	n  lipsă  de
ignorănț�ă� , ădică�  î	n î	nț�elepciune.
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Oăre nu țrebuie să�  ne dorim nimic? Î;nseămnă�  oăre că�  ceeă ce vreău nu esțe bun? Oăre esțe bine
să�  nu vrem nimic? Şău poățe nu esțe bine să�  nu ne dorim nimic?

Esțe foărțe imporțănț că lucrurile să�  fie clăre s� i să�  nu ră�mă	nă�  confuze. 

Oămenii cred că�  ă nu dori î	nseămnă�  să�  nu vrem nimic. Nu esțe ăcesță sensul. 

Esțe foărțe clăr că�  nu dorim să�  suferim s� i nici că ălț�ii să�  sufere. Noi dimpoțrivă�  dorim să�  fim
fericiț�i s� i să� -i făcem s� i pe ceilălț�i fericiț�i. Trebuie să�  făcem diferenț�ă î	nțre dorinț�ă ce provine din
ignorănț�ă�  s� i dorinț�ă ce provine din î	nț�elepciune.

Cum puțem să�  diferenț�iem ună de ălță? Dorinț�ă proveniță�  din ignorănț�ă�  mă�  vă făce să�  comiț
infrăcț�iuni, mă�  vă î	mpinge să�  făc făpțe negățive pențru ă obț�ine ceeă ce vreău. 

Dorinț�ă căre provine din î	nț�elepciune, niciodăță�  nu mă�  vă î	mpinge să�  făc cevă ră�u, pențru că�  î	mi
dău seămă că�  nu-mi ăduc nici mie fericireă s� i nici celorlălț�i.

Acelăs� i lucru esțe vălăbil s� i pențru ăversiune, repulsie său ură� . Ură căre provine din ignorănț�ă�  
mă�  vă î	mpinge lă omor. 

Aversiuneă căre vine din î	nț�elepciune vă spune: ăm să�  făc țoț ceeă ce ăm să�  poț că să�  eviț
suferinț�ă prin î	nț�elegereă î	nț�elepciuni s� i prin compăsiune.

Respectul de sine și respectul faţă de alţii.

Vom țrece ăcum lă cele două�  gă	nduri de binefăcere. Acesțeă se ăflă�  î	n mințeă noăsțră�  de fiecăre
dăță�  că	nd dorim să�  făcem un ăcț de binefăcere.

d. Rușinea

Ngotsa

Trăducereă cuvă	nțului esțe: rușinea.

Lămă Dvoră ă preferăț să�  țrăducă�  respectul de sine. 

Ngotsa este un factor prezent în mintea noastră care mă împiedică să fac o faptă negativă
datorită respectului de sine, chiăr dăcă�  cinevă mă�  vede său nu mă�  vede. 

Adică�  nu-mi voi permițe să�  fur cevă dințr-un măgăzin,  de exemplu,  chiăr s� i  dăcă�  nu mă�  vă
prinde cinevă. Ş� i ăsță dățoriță�  s� i ă respecțului de sine, s� i dățoriță�  făpțului că�  s�țiu bine ăceăsță�
făpță�  vă semă�nă obsțăcole pe drumul ilumină� rii s� i î	mi vă provocă suferinț�ă� .
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e. Atitudinea faţă de ceilalţi sau respectul faţă de ceilalţi.

Trelyu

Acelăs� i lucru că s� i măi î	năințe, număi că�  de dăță ăsță ne vom referi lă ceilălț�i. 

Trelyu esțe  un  factor  în  mintea noastră  care  ne  împiedică să  facem o faptă negativă,
datorită  respectului  nostru  faţă  de  ceilalţi  sau  datorită  grijii  noastre  pentru  ceilalţi.

Dăcă�  mă�  vede cinevă că�  făc cevă ră�u s� i el s�ție că�  eu sunț budisță�  s� i că�  mă�  ocup de dhărmă ățunci
el se vă î	ndepă� rță de dhărmă. Î;n ăcesț căz voi fi foărțe ățenț cum voi ăpă� reă î	n ochii celorlălț�i, ce
impresie făc ălțoră.

Dăcă�  primul făcțor ă fosț să�  eviț de ă făce cevă negățiv pențru că�  î	mi esțe rus� ine de mine, ăl
doileă esțe că�  î	mi esțe rus� ine de ceilălț�i î	n sensul pozițiv ăl cuvă	nțului, dățoriță�  respecțului făț�ă�
de mine î	nsă�mi s� i dățoriță�  respecțului meu făț�ă�  de ălț�ii.

Dăcă�  vom deveni  măi  cons�țienț�i  făț�ă�  de  cei  doi  făcțori,  vom reăliză  ce  rol  imporțănț  joăcă�
ăcesțeă î	n deciziile noăsțre de ă ăcț�ionă î	nțr-un fel său ălțul. 

Ceeă ce dorim esțe să�  le consolidă�m prin prăcțică� . Ş� i î	n cele din urmă� , ăcesț lucru vă duce lă
schimbăreă comporțămențului  nosțru,  ă cărăcțerului  nosțru,  ăpropiindu-ne țoț  măi mulț  de
iluminăre.

Ună dințre cele măi bune făpțe pe căre le puțem făce din puncț de vedere kărmic esțe ăceeă î	n
căre sunțem pe puncțul de ă comițe un lucru negățiv, de ă denigră pe cinevă î	n făț�ă ălțoră, de
exemplu s� i ne ăbț�inem să�  făcem ăcesț lucru. 

A ne sță�pă	ni pornirile de ă ăcț�ionă î	n dețrimențul celorlălț�i esțe o făpță�  deosebiț de puțernică�
din  puncț  de  vedere  kărmic.  Î;n  felul  ăcesță  ne  ămplifică�m  î	n  cons�țiinț�ă  noăsțră�  ăcțele  de
binefăcere.

Am  vorbiț  î	năințe  despre  făpțul  că�  fiecăre  țip  de  făpță�  ăre  că	 țe  o  mețăforă� .
Dăcă�  făpță bună�  supremă� , Nirvănă, ă fosț compărăță�  cu un om să�nă� țos s� i viguros, făpță bună�
prin  î	nsă� s� i  nățură  ei  esțe  compărăță�  cu  plănțele  medicinăle,  căre  prin  nățură  lor  sunț  o
binecuvă	nțăre s� i sunț folosițoăre să�nă� ță� ț�ii.
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Un mediu bun mintal

Trecem ăcum să�  vorbim despre ăl țreileă țip de făpță�  bună� .

3. Fapta care este bună datorită circumstanţelor mentale.

Tsug den

Vom vedeă î	n conținuăre cum nivelul făpțelor bune î	ncepe să�  scădă� . Dăcă�  ăm î	ncepuț să�  vorbim
despre făpță bună�  supremă�  s�i ăm conținuăț cu făpță căre esțe bună�  prin î	nsă� s� i nățură ei, ăcum
vom î	ncepe  să�  ne  î	ndepă� rță�m puț�in  s� i  vom discuță  despre  făpțele  căre  sunț  bune dățoriță�
circumsțănț�elor mențăle.

Ce î	nseămnă�  ăsță?

Am să�  vă�  dău un exemplu:  Am de gă	nd să�  consțruiesc un spițăl,  iăr pențru ăcesț lucru voi
î	ncepe să�  plă�nuiesc cum ăm să�  făc ăsță. Mă�  voi gă	ndi cum să�  sțră	ng fondurile necesăre, cum voi
execuță ețăpele proiecțului s� i î	n ăcelăs� i țimp î	mi voi ăminți permănenț moțivele pențru căre făc
ăsță: doresc să�  us�urez suferinț�ă celor bolnăvi. 

Pe țoăță�  perioădă î	n căre voi ăcț�ionă î	n ăceăsță�  direcț�ie, corpul s� i mințeă meă vor țrece prin țoț
felul  de  sță� ri  ăfecțive:  mi-e  bine,  nu  mi-e  bine,  mi-e  frig,  mi-e  căld,  voi  că	 s� țigă  măi  mulță�
experienț�ă�  s� i cunoăs�țere, voi î	nț�elege mulț măi mulțe lucruri î	n urmă reflecță� rii ăsupră lor.

Toățe  ăcesțeă  sunț făcțori  mențăli  căre se vor  pețrece î	n  mințeă meă î	n  țimpul  orgăniză� rii
proiecțului.

Noi spunem că�  țoț�i ăces�ți făcțori căre î	mi î	nsoț�esc mințeă, vor primi nuănț�ă ințenț�iei mele bune
de ă făce ceeă ce făc. 

Că s� i că	nd ele ăr primi culoăreă făpței. 

Deci vom spune că�  ăces�ți făcțori sunț factori însoţitori, căre exisță�  țoț țimpul î	n mințeă meă,
dăr căre dățoriță�  făpțului că�  sunț preocupăț î	n mod cons�țienț de plă�nuireă s� i orgănizăreă unei
ăcț�iuni de cărițățe, ăcesț lucru vă nuănț�ă țoț�i ăces�ți făcțori.

De ăceeă spunem că�  ăces�ți făcțori sunț făpțe bune dățoriță�  circumsțănț�elor; nu ele î	n sine ci
dățoriță�  circumsțănț�elor,  ă  făpțului  că�  ele  coexisță�  î	n  ăceeăs�i  mințe  î	n  căre  se  ăflă�  ăcum o
ințenț�ie ăță	 ț de pozițivă� .

Mețăforă făpței căre esțe bună�  dățoriță�  circumsțănț�elor esțe  a apei folosite în prepararea
amestecului de plante medicinale.

Acesț lucru vine puț�in din medicină țibețănă� . Medicămențele pe căre le primes�țe păciențul sunț
păsțile fă� cuțe din plănțe medicinăle, căre sunț zdrobițe s�i ămesțecățe î	n ăpă căldă� . 

Acesțeă se lăsă�  un țimp să�  se dizolve î	n ăpă�  căldă�  după�  căre se beă ăpă. Deci  fapta care este
bună  datorită  circumstanţelor esțe  că  ăpă  î	n  căre  s-ău  ămesțecăț  plănțele  medicinăle.  
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Intenţia

4. Fapta care este bună datorită intenţiei.

Kun long

Acesț cuvă	nț î	nseămnă�  ințenț�ie, cuvă	nț căre esțe foărțe imporțănț î	n budism. 

Ş� i de ce esțe imporțănț cuvă	nțul? Pențru că�  ințenț�iă esțe foărțe imporțănță� . Înțenț�iă ăre un rol
foărțe imporțănț î	n țoț ceeă ce esțe legăț de kărmă.

Lă ce ne referim? Ne referim lă orice ăcț de ăcț�iune s� i de exprimăre. Toățe făpțele s� i modurile
de exprimăre sunț bune dățoriță�  ințenț�iei implicățe.

Esțe oăre vorbireă o făpță�  bună�? Vorbireă esțe un fenomen fizic, î	n căre se scoț sunețe căre
provin din vibrăț�iă coărdelor vocăle. Şunețele nu sunț nici bune s� i nici rele, î	n sine. Ceeă ce făce
că vorbă să�  fie bună�  esțe număi ințenț�iă căre o î	nsoț�es�țe.

Şunț sițuăț�ii î	n căre poț spune cevă cu ințenț�iile cele măi bune , s� i cel de lă	ngă�  mine să�  se simță�
jigniț de ceeă ce i-ăm spus. 

Ce  demonsțreăză�  ăcesț  lucru?  Demonsțreăză�  făpțul  că�  nu  ăvem  nici  un  conțrol  ăsupră
rezulțățului său ă efecțului creăț. 

Şigurul conțrol pe căre î	l deț�inem esțe număi ăsupră ințenț�iei noăsțre, iăr rezulțățul făpței vă fi
conform kărmei celui ce ăude ceeă ce ăm spus. 

Dăcă�  el ă ăvuț kărmă căre să�  rodeăscă�  î	nțr-un mod neplă� cuț, ățunci indiferenț de ceeă î	i spun, el
vă ăuzi cevă neplă� cuț. Deci o făpță�  esțe bună�  dăcă�  ințenț�iă cu căre o făc esțe bună� .

Vă�  voi povesți cevă din folclorul budisț. Budismul ă ăjuns lă noi din ț�ă� ri î	n căre vă	nțurile sunț
puțernice – musoni s� i cu ploi țorenț�iăle. 

Şe spune că�  o dăță�  un că� lugă� r mergeă pe drum s� i ză� ri o sțățuie ă lui Buddhă ce fusese ridicăță�
pe mărgineă drumului. 

Cum plouă țorenț�iăl, că� lugă� rul î	s� i spuse: „O, sță�  ăici Buddhă s�i esțe țoț ud de ploăie”. Dățoriță�
respecțului lui făț�ă�  de Buddhă, s� i dățoriță�  respecțului făț�ă�  de orice reprezențăre ă lui Buddhă î	s� i
spuse: „Trebuie să� -l proțejez”. Dăr cum nu ăveă nimic pe el î	n ăfără robei de că� lugă� r , pe căre nu
o puțeă dă jos dățoriță�  legilor de că� lugă� r s� i săndălele uzățe pe căre le ăveă î	n picioăre, î	s� i scoăse
săndălele s� i ăcoperii căpul lui Buddhă. 

Dățoriță�  ințenț�iei lui de ă-l proțejă pe Buddhă, făpță lui ă fosț bună� . După�  că	 țevă zile, ploăiă s-ă
țerminăț s� i un ălț că� lugă� r țrece pe drum, vede sțățuiă lui Buddhă s� i spune: „Cine o fi fosț idioțul
căre să�  pună�  săndăle uzățe pe sțățuiă lui Buddhă?” 

După�  căre dă�du săndălele jos. Desigur că�  s� i făpță ăcesțui că� lugă� r esțe o făpță�  bună� . Acț�iuneă de
ă pune său de ă coborî	 esțe goălă�  î	n sine, s� i număi ințenț�iă o vă făce să�  fie bună�  său nu.

Mețăforă  faptei  care  este  bună  datorită  intenţiei  esțe  urmă� țoăreă:  o  mămă�  beă  ăpă�  cu
ămesțecul de plănțe medicinăle, după�  căre î	s� i ălă�pțeăză�  copilul. 
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Laptele care este sub efectul tămăduitor al plantelor medicinale este comparat cu fapta
care este bună datorită intenţiei.

Lă ce ne referim? Ne referim ăici lă făpțul că�  spusele s� i făpțele sunț lă căpă� țul măi î	ndepă� rțăț ăl
unei făpțe bune, ele sunț un rezulțăț.

După�  ce ăm numiț țoț�i făcțorii unei făpțe bune căre se ăflă�  î	n cons�țiinț�ă noăsțră� : lipsă dorinț�ei,
lipsă  urii,  lipsă  ignorănț�ei,  respecțul  făț�ă�  de  mine  î	nsumi,  respecțul  făț�ă�  de  ceilălț�i,
circumsțănț�ele  pozițive  ăle  minț�ii  noăsțre,  î	n  finăl  ne  formă�m  ințenț�iă  căre  vă  conduce  lă
efecțuăreă făpței. 

Deci făpță se ăflă�  î	n căpă� țul cel măi î	ndepă� rțăț î	n ăceăsță�  progresie kărmică� . Eă esțe că s� i lăpțele
căre curge din piepțul mămei căre ă bă�uț ămesțecul de plănțe medicinăle.

Care este cel mai mare rău/necaz?   
Este de a rămâne prinși în samsara.

Toț ceeă ce ăm spus legăț de făpțele bune, esțe similăr cu ceeă ce esțe legăț de făpțele rele,
negățive. Nu vom ințră î	n dețălii pențru că�  puțeț�i s� i singuri să�  le complețăț�i.

Mă�  voi  referi  lă  un singur  lucru s� i  ănume lă  opusul  făpței  supreme.  Făpță  negățivă�  ulțimă,
supremă� , esțe de ă ră�mă	ne î	n sămsără.

Ceeă ce vrem să�  spunem esțe urmă� țoăreă:  datorită faptului că trăim cu toţii în samsara,
viaţa pe care o ducem este fapta rea supremă.

De ce viăț�ă î	n sine esțe o făpță�  negățivă�  supremă� ? Deoărece ățunci că	nd ne ducem exisțenț�ă î	n
sămsără, țoățe î	nț�elegerile noăsțre sunț gres� ițe; țoățe făpțele noăsțre î	s� i ău sursă î	n ignorănță� ,
semă�nă	nd seminț�ele suferinț�ei. 

În fiecare clipă în care continuăm să trăim în samsara, semănăm seminţele prelungirii
samsarei, și prin urmare acest fapt este faptul cel mai rău.

Î;ncă�  o dăță� , noi spunem că�  ăceăsță�  făpță�  nu esțe ună î	n sensul î	nțreg ăl cuvă	nțului, ci figureăză�
nominăl. Şimilăr cu ceeă ăm spus despre Nirvănă, dorinț�ă noăsțră� , bineî	nț�eles, esțe de ă ies� i din
sămsără. De ăceeă orice ăcț�iune î	n ăcesț sens esțe o făpță�  pozițivă� , o făpță�  bună� .

Compărăț�iile făpțelor rele de orice țip sunț ăceleăs� i cu cele pe căre le-ăm descris pențru făpțele
bune, număi că�  î	n loc de plănțe medicinăle se vor folosi plănțele oțră� vițoăre.

Cum puțem ăcumulă kărmă bună�  s� i cum să�  eviță�m kărmă suferinț�ei?

Ațunci că	nd vorbim despre kărmă, despre făpțe rele său bune, se pune î	nțrebăreă ce ăcț�iuni duc
lă ăcumulăreă kărmei pozițive s� i căre sunț cele căre ăcumuleăză�  kărmă negățivă� ?

Conform  măesțrului  Văshubăndu,  exisță�  î	n  curențul  nosțru  de  cons�țiinț�ă�  84000 de  fapte
negative pe căre le puțem făce. 

Dințre ăcesțeă sunț zece cele măi imporțănțe. De ce sunț ăță	 ț de imporțănțe? 
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Pențru că�  ele se regă� sesc î	n fiecăre dințre noi. Cu țoț�ii le ăvem î	nțr-o formă�  său ălță. Ş� i dăcă�  nu
le ăvem sub o formă�  ăcțivă� , ățunci ele exisță�  sub formă�  de seminț�e pe căre le purță�m î	n curențul
nosțru de cons�țiinț�ă� . 

Acesțeă sunț cele zece precepțe: țrei legățe de corp, pățru de vorbire s� i țrei legățe de mințe. 

Esțe deosebiț de imporțănț să�  le cunoăs�țem pențru ă eviță să�  le făcem. 

Î;n conținuăre le vom denumi pe scurț, iăr î	n lecț�iă viițoăre vom vorbi despre implicăț�iile lor, s� i
ce suferinț�e vom î	ndură că rezulțăț ăl ăcesțoră.

Cele zece precepte de eliberare

Primele țrei sunț legățe de corp:

1. Crima, omorul

Sok chu

Primă făpță�  esțe de ă ucide. A ucide orice ființ�ă�  vie, inclusiv sinucidereă s� i ăvorțul.

Conform budismului fă� țul/embrionul, ințră�  î	n cățegoriă de ființ�ă�  vie căre ăre poțenț�iălul de ă
ăjunge lă iluminăre. De ăceeă ăvorțul esțe considerăț că o făpță�  foărțe grăvă� . 

Plănțele nu ințră�  î	n  ăceăsță�  cățegorie,  cu țoățe că�  sunț o formă�  de viăț�ă� ,  deoărece nu deț�in
mințeă pe căre o ău ființ�ele  vii  in sensul liberului  ărbițru s� i  î	n  sensul  incăpăciță� ț�ii  lor de ă
ăjunge lă iluminăre.

Aici ințră�  s� i discuț�iă pe căre ăm ăvuț-o î	n legă� țură�  cu î	nțrerupereă vieț�ii dățoriță�  compăsiunii.
Orice ăcț de ă ucide ăre kărmă de ă ăduce suferinț�ă� . Opusul uciderii esțe ăpă� răreă vieț�ii.

2. Furtul

Majin len

Cuvă	nțul î	nseămnă�  a lua ceea ce nu este permis. 
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Aceăsță esțe o cățegorie foărțe lărgă� , î	n căre ințră� : ă luă cevă căre nu esțe dăț î	n mod liber, ă luă
cevă căre nu esțe dăț î	n mod clăr său ă luă cevă fă� ră�  să�  primim permisiuneă celuilălț.

Ngoțsă, respecțul de sine joăcă�  ăici un rol foărțe imporțănț, ădică�  nu-mi voi permițe sub nici o
formă�  de ă luă cevă ce nu esțe ăl meu pențru că�  s� țiu că�  ăcesț lucru î	mi vă ăduce număi suferinț�ă�
s� i mă�  vă î	ndepă� rță de iluminăre.

3. Comportament sexual neadecvat:

Lokyem

Esțe  vorbă  î	n  principiu  de  ădulțer,  ădică�  ă  î	nțreț�ine  relăț�ii  sexuăle  cu  persoăne  căre  sunț
implicățe î	n ălțe relăț�ii său ă î	nțreț�ine relăț�ii sexuăle cu ălțcinevă ățunci că	nd eu dejă ăm relăț�ii
cu cinevă. 

Ş� i nu esțe nevoie neăpă� răț de un conțrăcț de că� să� țorie. 

Şunț mulțe lucruri căre ințră�  î	n ăceăsță�  cățegorie cum ăr fi: î	nțreț�inereă de relăț�ii sexuăle cu
rude, cu minori, relăț�ii sexuăle î	n prezenț�ă unei reprezență� ri ă lui Buddhă, s� i î	ncă�  mulțe ălțele.

Urmă� țoărele pățru precepțe sunț legățe de vorbire.

4. Minciuna

Dzun ma

A minț�i î	nseămnă� : orice sițuăț�ie î	n căre lă� să�m î	n mod cons�țienț o impresie fălsă� , incorecță� .

Dăcă�  î	n mod cons�țienț lă� să�m impresie gres� iță�  chiăr s� i ățunci că	nd nu ăm spus cuvințe gres� ițe,
ăsță î	nseămnă�  minciună. 

Dăcă� , de exemplu, exăgeră�m că	nd ne scriem CV-ul, ăcesț făpț ințră�  î	n cățegoriă minciunilor. Î;n
mă� sură î	n căre deț�inem conțrolul, î	nț�elegereă s� i cons�țiențizăreă, vă țrebui să�  eviță�m de ă lă� să
impresii fălse, fie î	n mod direcț său fie î	n mod indirecț.
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5. Vorbirea care dezbină

Trama

Şău vorbirea în care separăm oamenii. 

Aceăsță esțe o formă�  negățivă�  de comporțămenț pe căre o ăvem cu țoț�ii. 

De exemplu, că	nd vorbim cu cinevă, discuț�iă î	ncepe să�  ălunece spre o țerț�ă�  persoănă� . Priețenul
meu î	mi spune: s�ții că� , el ăre idei originăle, iăr eu î	i ră� spund: dă, dar….

Acesț dăr dejă vă țrebui să�  ăprindă�  beculeț�ul ros�u dă	nd o impresie puț�in negățivă� ,  căre să� -l
î	ndepă� rțeze us�or pe priețenul meu de ă țreiă persoănă� . 

Deci  vom  țrebui  să  fim  ățenț�i  lă  discuț�iile  pe  căre  le  făcem  cu  ălț�ii  pențru  că�  foărțe  us�or
ălunecă�m pe pănță de ă dezbină.

6. Vorbirea aspră, dură, necuviincioasă, fără bun simţ, ţipete, mustrări.

Tsik tsub

Vorbirea  nu țrebuie să fie neăpă� răț pe un țon ridicăț,  s� i  poățe chiăr spunem lucrurile căre
țrebuie dăr cu ințenț�ii negățive, iăr cine ăude, ăude.

7. Vorbirea inutilă, fără sens.

Tsik kyel

Î;n ăceăsță�  cățegorie ințră�  discuț�iile inuțile, despre sporț, polițică� , despre subiecțe căre nu ne
ăduc nici un beneficiu, î	n căre nu ăvem nici o influență ăsupră lor.

Ună dințre  formele grăve ăle ăcesțui  țip  de vorbire esțe de  ă  spune rugă� ciunile  fă� ră�  nici  o
ințenț�ie, doăr ă mormă� i cuvințele.

Urmă� țoărele țrei precepțe sunț legățe de mințe s� i ănume:
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8. A râvni, lăcomia

Nabsem

Dăcă�  cinevă ăre cevă frumos, ățunci î	l vreău s� i eu. Dăcă�  cinevă ă fosț promovăț î	n muncă� , mă�
î	nțreb de ce nu ăm fosț eu promovăț. Că rezulțăț ăl ăcesțor gă	nduri voi ăcț�ionă î	n sensul că�
ceilălț�i să�  nu reus�eăscă� .

9. Rea voinţă, intenţie ostilă

Nu sum

Nu sem ăre două�  componențe s� i ănume:

1. Primul esțe ă țe bucură de ră�ul ălțuiă – că	nd cinevă s-ă loviț său că	nd cinevă suferă�  
său nu reus�es�țe î	n cevă ne bucură�m de necăzul lui.

2. A două componență�  esțe invidiă – că	nd cinevă ă reus�iț să�  făcă�  î	n sfă	 rs� iț cevă, noi î	n loc 
să� -l î	ncurăjă�m, nu ne bucură�m de succesul lui.

10. Concepţia greșită

Lokta

Şensul ăcesței noț�iuni, î	n principăl esțe ă nu crede î	n legile kărmice, ă nu crede că�  exisță�  vreo
legă� țură�  î	nțre ceeă ce făcem s� i reălițățeă noăsțră� , ă nu crede î	n căuzălițățe î	n mod corecț s� i ă nu
crede î	n exisțenț�ă vieț�ilor viițoăre.
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