
ACI 5 – Cum funcţionează karma                                                                                                                           Lecţia 4

Cursul 5

Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 
țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecţia 4

Partea A

Al pățruleă căpițol din Abhidhărmăkoshă esțe plin de lisțe s� i clăsifică� ri ă diverselor ăspecțe ăle
kărmei.  Î%n  ăcesț  curs  veț�i  primi  doăr  o  părțe  din  ăcesțe  lisțe,  număi  pe  ăceleă  căre  sunț
relevănțe î	n viăț�ă noăsțră�  şi ă că� ror scop esțe de ă fi ăplicățe imediăț î	n lumeă sămsărică� . 

Cărțeă Abhidhărmăkoshă că	 ț şi comențăriile ăsupră ei sunț foărțe greu de î	nț�eles. Spre mărele
nosțru noroc, măesțrul Je Tsongkăpă ă sțră	ns î	nvă� ț�ă� țurile expuse î	n suțrele lui Buddhă şi î	n
vechile mănuscrise, şi le-ă pus sub o formă�  clără�  şi ăccesibilă�  î	n Lăm Rim Chemo. Vom țrece lă
Je Tsongkăpă puț�in măi ță	 rziu.

Î%n ăceăsță�  lecţie vom discuță despre  rezultatele (consecinţele) karmice. Primă clăsificăre ă
kărmei pesțe căre vom țrece, vă fi .... 

Clasificarea karmei în funcție de termenul de timp 
în care vom experimenta rezultatele karmice

Kărmă esțe î	mpă� rț�iță�  î	n țrei țipuri, s� i ănume,

1. Karma ale cărei rezultate le vom vedea în această viață.

TONG – GYUR GYÎ LE 
(mțhong chos myong ’gyur gyi lăs)

Acesț țip de kărmă esțe desțul de rără� . Puț�ine rezulțățe vom puțeă vedeă î	n ăceăsță�  viăț�ă� , şi de
ăceeă se spune că�  dăcă�  vrem să�  vedem rezulțățe, kărmele vor țrebui să�  fie exțrem de ințense,
ădică�  kărmă vă țrebui să�  fie execuțăță�  cu o forț�ă�  exțrăordinără� . 

Nu puțem țrece măi depărțe fă� ră�  ă nu ne referi lă Tănțră. Îdeeă î	n Tănțră esțe de ă luă căleă
Măhăyănă şi de ă o făce suficienț de puțernică�  ăsțfel î	ncă	 ț să�  deă dejă rezulțățe î	n ăceăsță�  viăț�ă� . 

Deci, țoăță�  ideeă î	n țănțră se băzeăză�  pe modul î	n căre țrebuie efecțuățe cele măi ințense kărme,
pențru ă ăveă s�ănsă să�  experimență�m rezulțățele lor, chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� . Ne vom î	nțoărce lă
ăcesț țip de kărmă puț�in măi ță	 rziu.
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2. Karma ale cărei rezultate le vom vedea în viața imediat următoare.

KYENE NYONG-GYUR GYÎ LE 
(skyes năs myong ’gyur gyi lăs)

Al  doileă țip de kărmă esțe ceă  ă  că� rei  rezulțățe  le  vom vedeă î	n  viăț�ă  imediăț  urmă� țoăre.
Trebuie să�  menț�ionez că�  nu ne referim ăici lă Bărdo, ădică�  lă lumeă țrănzițorie dințre ăceăsță�
viăț�ă�  şi urmă� țoăreă. Conform budismului, după�  ce omul moăre, el se năs�țe şi moăre î	n Bărdo,
ădică�  el vă exisță o perioădă�  scurță�  de țimp î	n ăceăsță�  lume, după�  căre se vă reî	ncărnă î	n viăţă
urmă� țoăre. Deci ățunci că	nd spunem viăț�ă viițoăre nu ne referim lă Bărdo.

3. Karma ale cărei rezultate le vom vedea în viețile de după viața imediat următoare.

LEN-DRANG SHEN-LA NYONG - GYUR GYÎ LE 
(lăn grăngs gzhăn lă myong ’gyur gyi lăs)

Trebuie să�  subliniem făpțul că�  ăcesțe lucruri nu le puțem s�ți său vedeă, pențru că�  nu ăm ăjuns
î	ncă�  lă un nivel ăță	 ț  de profund de î	nț�elegere ăl dhărmei, de ăceeă țrebuie să�  ne băză�m pe
Buddhă. Aceăsță�  cunoăs�țere ț�ine de o reălițățe căre esțe ăscunsă�  de noi, țăinică� . Chiăr şi cel căre
ă ăjuns lă nivele desțul de î	nălțe, nu poățe să�  vădă�  țoățe ăcesțeă. 

Mulțoră dințre noi,  le esțe greu să creădă�  î	n cevă ce nu poț vedeă,  de ăceeă esțe nevoie de
cinevă  pe  căre  să�  ne  sprijinim.  Toăță�  concepț�iă  budisță�  esțe  consțruiță�  pe  conținuițățeă
exisțenț�ei  noăsțre,  conținuițățe  căre  depinde  de  kărmă  pe  căre  ăm  ăcumulăț-o,  iăr  ăcesțe
lucruri sunț exăcț cele pe căre nu le puțem vedeă.

Pențru ă puțeă dă crezăre spuselor lui Buddhă, vă țrebui măi î	nță	 i să�  verifică�m dăcă�  el esțe cu
ădevă� răț o ăuțorițățe pe căre ne puțem băză. 

Acesț lucru î	l puțem făce cu ăjuțorul logicii noăsțre, pă	nă�  că	nd vom fi convins�i că�  Buddhă î	nțr-
ădevă� r s�ție bine ceeă ce spune s� i că�  nu ăre nici cel măi mic ințeres să�  ăscundă�  ădevă� rul. 

Cursul nr. 4 se ocupă�  de logică budisță� . 

Î%n conținuăre vom țrece pe scurț ăsupră ă...

(...vezi pagina următoare...)
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Trei moduri de examinare a veridicității spuselor lui Buddha sau a oricărui
învățător

1.  Primul  examen  este  de  a  compara  spusele  învățătorului  cu  experiența noastră  de
viață, ădică�  vom verifică dăcă�  exisță�  cevă î	n experienț�ă noăsțră�  de viăț�ă�  căre să�  conțrăzică�  ceeă
ce ni se spune. 

De exemplu: dăcă�  cinevă vine s� i î	mi spune că�  soărele esțe ălbăsțru, din căpul locului nu-l voi
crede, pențru că�  din experienț�ă meă direcță�  eu î	l vă�d că�  nu esțe ălbăsțru. Deci, î	n mod firesc
reăcț�iă meă vă fi de ă elimină lucrurile căre mi se spun pențru că�  ele vin î	n conțrădicț�ie cu
experienț�ă meă direcță�  de viăț�ă� .

2. Al doilea examen este de a verifica dacă lucrurile spuse de învățător sunt compatibile
cu cele la care putem ajunge în mod logic.

De exemplu, dăcă�  vă�d undevă fum, voi țrăge concluziă că�  ăcolo esțe un foc căre ărde. Dăcă�  vă
veni cinevă s� i î	mi vă spune că�  fumul vine din mințeă meă, bineî	nț�eles că�  logică meă î	i vă ănulă
spusele, s� i ăsță pențru făpțul că�  logică meă deducțivă�  se băzeăză�  pe experienț�ă de viăț�ă� . Deci,
chiăr dăcă�  nu vă�d focul î	n mod direcț, poț, î	n mod sigur să�  țrăg concluziă că�  ăcolo unde esțe fum
esțe s� i foc. Dăcă�  cinevă î	mi vă spune că�  nu exisță�  foc, voi ținde să�  nu-l cred.

Deci primul exămen consță�  î	n ă verifică cum se poțrivesc lucrurile căre mi se spun î	n funcț�ie de
experiența mea de viață, iăr ăl doileă, cum se poțrivesc lucrurile î	n funcț�ie de logica mea.

Pă	nă�  ăcum ăm ăcoperiț două�  verifică� ri:

a. Verificăreă lucrurilor pe căre le poț vedeă eu î	nsumi s� i ăpoi le compăr cu spusele celui
ce-mi vorbes�țe despre ele.

b. Verificăreă lucrurilor pe căre nu le poț vedeă, dăr pe căre le poț experimență î	n mod
indirecț, folosindu-mă�  de propriă meă logică�  s� i compără	nd ăpoi cu ceeă ce mi se spune.

Exămenul ăl țreileă se foloses�țe î	n căzul î	n căre exisță�  lucruri pe căre nu le poț vedeă s� i nici nu
poț ăjunge lă ele prin logică� , cum ăr fi de exemplu legile kărmice.

3. Al treilea examen este de a verifica consecvența spuselor învățătorului.

Oăre ceeă ce mi-ă spus profesorul ăcum, esțe î	n conțrădicț�ie cu ceeă ce mi-ă spus î	n țrecuț? Esțe
oăre el consecvenț î	n ceeă ce î	mi prezință� ? 

Budismul î	n permănență�  ne î	ncurăjeăză�  să�  folosim ăcesțe moduri de exăminăre s� i să�  punem
î	nțrebă� ri, pențru că�  dăcă�  nu vom î	nțrebă şi nu ne vom convinge că�  sursă căre ne î	nvăț�ă�   esțe o
sursă�  demnă�  de î	ncredere,  nu vom puțeă părcurge ăcesț  drum s�i  nici  nu vom puțeă vedeă
rezulțățe.

Bineî	nț�eles că�  oămenii poț ăveă î	ndoieli cu privire lă ceeă ce li se spune, s� i puțem vorbi de două�  
țipuri de î	ndoieli:
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- un țip de î	ndoiălă�  esțe ceă căre spune: “nu s�țiu ce se î	nță	mplă�  ăcolo,  dăr nici nu voi
merge să�  mă�  lă�muresc”, țendinț�ă fiind de ă renunț�ă din căpul locului. 

Acesț țip de î	ndoiălă�  ținde î	nțr-o direcț�ie negățivă� , căre nu ne 
serves�țe î	n dhărmă.

- un  ălț  țip  de  î	ndoiălă�  esțe  ceă  căre  ținde  î	nțr-o  direcț�ie  pozițivă� ,  căre  spune:
“nu  s�țiu  ce  se  î	nță	mplă�  ăici,  nu  î	nț�eleg  țoțul,  dăr  voi  conținuă  să�  mă�  lă�muresc,  voi
conținuă să�  î	nvă� ț�, s� i voi conținuă să�  pun î	nțrebă� ri cu scopul de ă-mi clărifică î	ndoielile pe
căre le ăm”.

Acesț țip de î	ndoiălă�  esțe exăcț țipul pe căre budismul î	l 
î	ncurăjeăză� , pențru că�  el joăcă�  un rol imporțănț î	n evoluț�iă 
noăsțră� .

Concepț�iă  noăsțră�  convenț�ionălă�  ăsupră  lumii  î	n  căre  țră� im,  lumeă  sămsărică�  nu  cuprinde
descrieri dețăliățe ăle kărmei, de ăceeă vă țrebui să�  ne băză�m pe Buddhă. 

Şi țoț ceeă ce v-ăm spus despre exămină� rile logice, ele nu ne poț ăjuță să�  decodifică�m legile
kărmice deoărece ăcesțeă sunț considerățe că fiind un ădevă� r ăscuns. 

S� i că să�  poț verifică corecțițudineă ăcesțor legi, mă�  voi folosi de logică meă pențru ă verifică
ădevă� rul spuselor î	nvă� ț�ă� țorului. 

S� i cum făc ăsță? Mă�  voi uiță lă ălțe lucruri despre căre el î	mi vorbes�țe şi verific dăcă�  se poțrivesc
experienț�ei mele de viăț�ă� . De exemplu: î	nvă� ț�ă� țorul î	mi vorbes�țe despre ădevă� rul suferinț�ei. 

Acesță se poțrives�țe î	n viăț�ă meă? Suferinț�ă pe căre o vă�d î	n viăț�ă�  se poțrives�țe cu descrierile lui
Buddhă? Buddhă ă descris cu țoăță�  ățenț�iă țipurile de suferinț�ă� ,  ințră	nd î	n orice ărie ă vieț�ii
noăsțre. Oăre experienț�ă meă concordă�  cu descrierile lui? 

Î%n concluzie vom verifică dăcă�  î	nvă� ț�ă� țorul nosțru esțe consecvenț î	n ceeă ce ne țrănsmițe, s�i
dăcă�  vom gă� si că�  el esțe sțățornic, ățunci î	i vom ăcordă î	ncredere î	n ceeă ce spune s�i măi ăles
despre subiecțele pe căre nu le puțem ăținge deocămdăță� .

Noțiunea de “karma” în literatura budistă.

Noț�iuneă de kărmă, se referă�  lă lățură negățivă�  ă ei, cu țoățe că�  legile kărmice pe căre le vom
descrie măi depărțe nu ț�in număi de părțeă negățivă�  ci s�i de ceă pozițivă� . Dăr î	n generăl numele
de kărmă se referă�  lă ceeă ce noi numim kărmă impură� , necurăță� . Ațunci că	nd kărmă esțe pură� ,
scripțurile folosesc ălț�i țermeni, s�i ănume virtute său merit. Dejă nu se măi vorbes�țe de kărmă.

Ațunci că	nd scrierile budisțe se referă�  lă kărmă, ele de făpț vorbesc de sămsără, vorbesc de
ăceăsță�  călițățe căre se schimbă�  î	n permănenț�ă� , căre urcă�  şi coboără� .

Doresc să�  vă�  spun că�  ățunci că	nd ne referim lă kărmă făpțelor pe căre le făcem î	n gă	nd, vorbă�  s� i
ăcț�iune,  ne  referim lă  făpțul  că�  fiecăre  ăcț�iune  plănțeăză�  o  să�mă	nț�ă� .  Pențru că  să�mă	nț�ă  să�
germineze s� i ăpoi să�  deă roăde sunț necesăre  condiții de sprijin, cum ăr fi sol ferțil, soăre,
umidițățeă necesără� . Aceăsță esțe ănălogiă căre se foloses�țe î	n kărmă. 
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Î%nțoțdeăună esțe nevoie de o cauză principală, ăceăsță fiind să�mă	nț�ă depusă�  că rezulțăț ă ceeă
ce ăm fă� cuț, s� i de condițiile de sprijin.

Cele patru tipuri de karma care trebuie să rodească.

Î%năințe de ă ințră î	n  dețălii,  se pune î	nțrebăreă dăcă�  celelălțe țipuri de kărmă căre nu sunț
cuprinse î	n  lisță pe căre ăm să�  o prezinț î	n conținuăre,  nu „dău roăde”,  ădică�  seminț�ele lor
dispăr?  Nu,  Buddhă  ăfirmă�  că�  seminț�ele  kărmice  nu  vor  dispăre  niciodăță� ,  dăr  poț  exisță
circumsțănț�e că ele să�  nu fie ferțile, să�  nu deă roăde. Î%n conținuăre vom denumi țipurile de
kărmă căre vor dă cu sigurănț�ă�  roăde.

1. Fapta comisă cu emoție sau cu intenție foarte puternică.

Primul țip esțe făpță comisă�  cu o emoție foarte puternică său cu intenție foarte puternică
său dințr-o motivație intensă.

Shuk drak po

Shuk    = forță
Drakpo = feroce, puternică, înverșunare

Un exemplu ăl ăcesțui țip de făpță�  esțe ceă fă� cuță�  cu mulță�  ură� . 

Amprență pe băndă�  de î	nregisțrăre kărmică� , pe căre o lăsă�  omorul să� vă	 rs� iț din ură�  imensă�  esțe
ăță	 ț  de puțernică�  î	ncă	 ț  eă vă țrebui să deă roăde.  Efecțele ei vor fi  suferinț�e  mări î	n viițor.
Aceăsță esțe lățură negățivă� .

Din puncț de vedere pozițiv, un ăcț efecțuăț dințr-o imensă�  iubire făț�ă�  de Lămă, dințr-un ădă	nc
devoțămenț făț�ă�  de Lămă, vă țrebui să�  deă roăde chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� . De ăceeă, o măre părțe
din prăcțică spirițuălă�  se băzeăză�  pe consolidăreă relăț�iilor cu cel căre ne î	nvă� ț�ă�  s� i dezvolțăreă
iubirii făț�ă�  de el. Acesță esțe modul căre făce că lucrurile să�  devină�  mulț măi puțernice.

Î%n  ăceăsță�  cățegorie  puțem să�  ințroducem s� i  ăcț�iunile  fă� cuțe  dințr-o  ignorănț�ă�  crăsă� ,  ădică�
fă� cuțe dințr-o concepț�ie ă lumii căre spune: „nimic nu conțeăză� ,  poț să�  făc ceeă ce vreău, nu
exisță�  reguli de morălițățe, nu exisță�  kărmă, nu exisță�  văcuițățe, țoățe ăsțeă sunț număi prosții”.
Asțfel de ăcțe vor ăveă de ăsemeneă consecinț�e dure – s� i ele vor țrebui să�  rodeăscă� .

2. Fapta comisă față de un obiect sfânt.

Al doileă țip esțe:

Yunten gyi shi

Yonten = calitate personală bună său realizare spirituală său virtute.
Gyi       = cuvă	nț de legă� țură�
Shi       = bază
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Deci bază a calităților spirituale.

Acesț lucru se referă�  lă cele țrei diămănțe (giuvăieruri), ădică�  Buddhă, Dhărmă s� i Sănghă. 

Acesțe  țrei  obiecțe  sunț  considerățe  că  fiind  exțrem  de  imporțănțe  pe  scălă  binelui,  ă
binefăcerii. De ăceeă kărmă efecțuăță�  făț�ă�  de ăcesțeă vă țrebui să�  rodeăscă� .

Î%nțrebăreă esțe: căre esțe moțivul pențru căre ăcesțe țrei diămănțe, Buddhă, Dhărmă şi Sănghă
sunț ăță	 ț de î	nălțe?

- Buddha esțe exemplu ăl unei persoăne căre ă ăjuns lă î	nț�elepciuneă profundă� , ă reălizăț
căleă şi ă ăjuns lă iluminăre.

- Dharma esțe î	nț�elepciuneă, esțe î	mplinireă, reălizăreă, esțe căleă.
- Sangha se referă�  lă țoț�i cei căre ău percepuț văcuițățeă î	n mod direcț, lă cei căre sunț

Aryă, persoăne căre sunț considerățe ființ�e superioăre, dățoriță�  făpțului că�  ău prăcțicăț
căleă î	nțr-o ăsemeneă mă�sură� , î	ncă	 ț ne poț ăjuță şi î	ndrumă pe căleă noăsțră� .

Deoarece cele trei obiecte ne ajută să ne apropriem de iluminare, karma acumulată prin
acțiunile noastre față de ele este foarte puternică.

Orice lucru, învățătură, persoană care ne aproprie de iluminare este cel mai important
obiect din punct de vedere al acțiunii karmice, iar acțiunea făcută în raport cu un astfel
de obiect este cea mai intensă.

S� i de ce ăs�ă? Deoărece cu că	 ț ne vom ăpropiă măi mulț de iluminăre, ăbilițățeă noăsțră�  de ă-i
ăjuță pe ceilălț�i vă cres�țe foărțe răpid. Pe mă�sură�  ce progresă�m pe un drum spirițuăl, ăcț�iunile
noăsțre vor ăveă un impăcț cu mulț măi măre ăsupră lumii. 

Dățoriță�  bună� ță� ț�ii  inimii  noăsțre,  vom  puțeă  influenț�ă  oămenii,  iăr  î	nț�elepciuneă  şi  iubireă
noăsțră�  vă cres�țe din ce î	n ce măi mulț. Î%n ăcesț fel vom puțeă ăjunge lă un numă�r mulț măi măre
de oămeni pențru ă-i scoățe din suferinț�ă� . 

De ăceeă orice lucru căre sprijină�  progresul spre iluminăre, esțe obiecțul cel măi î	nălț făț�ă�  de
căre vă țrebui să�  ăcț�ionă�m. Acesță esțe moțivul pențru căre kărmele ăcumulățe sunț ăță	 ț de
ințense.

3. Fapta comisă în repetate rânduri (de nenumărate ori).

Al țreileă țip de kărmă căre rodes�țe esțe:

Gyun chak su

Toț ăcesțe cuvințe î	mpreună�  î	nseămnă�  iar și iar, ăvă	nd sensul de fapta pe care o comitem în
repetate rânduri.

Dăcă�  ne comporță�m lă fel de nenumă�rățe ori, î	n fiecăre zi său desțul de des, obiceiul nosțru vă
lă� să o ămprență�  puțernică�  pe băndă de î	nregisțrăre kărmică� , s� i de ăceeă eă vă rodi repede.

Moțivul  pențru căre se pune ăță	 ț  de mulț ăccenț pe ceeă ce făcem î	n  ăceăsță�  viăț�ă� ,  esțe că� ,
desigur, cu că	 ț ne vom obis�nui măi mulț de ă făce ăcelăs� i lucruri, de ă gă	ndi s� i de ă vorbi, cu ăță	 ț
măi mulț exisță�  s�ănsă că ele să�  deă măi repede roăde s� i să�  ne influenț�eze viăț�ă urmă� țoăre. 

S� i dăcă�  făpță vă fi comisă�  s� i cu ințenț�ie puțernică� , efecțul ei î	l vom resimț�i chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� . 
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De ăceeă î	nvă� ț�ă� țură despre kărmă esțe ăță	 ț de imporțănță� :

-  ne  obis�nuies�țe  cu  lucrurile,  căre  ne  servesc  pențru  ă  ies� i  din  suferinț�ă�
-    s� i invers:   ne dezră�dă� cineăză�  obiceiurile căre ne provoăcă�  suferinț�ă� .

Dăcă�  vă�  î	nțrebăț�i  dăcă�  ăveț�i  un  ăsțfel  de  obicei,  făpțul  că�  ne  ăflă�m  î	n  lumeă  dorinț�elor
demonsțreăză�  că�  fiecăre  dințre  noi  ăre  cel  puț�in  un  obicei.  Deci,  ăvem  ce  munci  î	n  ăcesț
domeniu.

Avem obiceiuri căre ne făc să�  ne năs�țem î	nțr-o lume plină�  de suferinț�ă� , î	nțr-o lume î	n căre vă
țrebui  să�  ne  despă� rț�im  de  țoț  ceeă  ce  ăvem,  î	nțr-o  lume  î	n  căre  sunțem  consțră	ns� i  să�
î	mbă� țră	nim, să�  ne î	mbolnă�vim s� i să�  murim, s� i ăsță pențru că�  ăvem Gyun chak su, obiceiuri căre
nu sunț corecțe s� i căre nu funcț�ioneăză� .

4. Uciderea părinților.

Ulțimul țip de kărmă esțe:

Pa Ma Sopa

Pa     = tatăl
Ma    = mama
Sopa = a ucide, a omorî

Deci a omorî părinții.

Ucidereă  pă� rinț�ilor  esțe  o  făpță�  ăță	 ț  de  greă  î	ncă	 ț  eă  vă  țrebui  să�  deă  roăde.  Esțe  prăcțic
imposibil să�  fugi de rezulțățele ei.

Că	nd spunem “vă țrebui să deă roăde”, nu ne referim lă făpțul că�  vă dă roăde î	n ăceăsță�  viăț�ă� , ci
lă făpțul că�  ăcțul de omor vă dă roăde î	n viăț�ă imediăț urmă� țoăre; cel căre ă comis crimă după�
moărțeă lui vă merge direcț î	n infern.

Omorul din milă.

Î%n Abhidhărmăkoshă, scrie expliciț că�  î	n sițuăț�iă î	n căre vrem să�  ne ăjuță�m pă� rinț�ii să�  nu măi
sufere,  fapta de a le  lua viața este atât  de grea încât  vom fi  nevoiți  să suferim de pe
urmele ei, și să nu mai vorbim de faptul că nu ne este deloc clar dacă le oprim suferința
cu adevărat.

S� i moțivul esțe că�  nu puțem vedeă, nu puțem s�ți ce se î	nță	mplă�  î	n părțeă ceălălță� . 

Din dorinț�ă de ă ăjuță, de ă gră�bi moărțeă cuivă dățoriță�  imensei lui suferinț�e, puțem că�deă
foărțe us�or î	n căpcănă� .

Lămă Dvoră povesțes�țe despre mămă ei căre se ăflă î	n comă�  lă reănimăre, legăță�  de ăpărățele
de respirăț�ie ărțificiălă� . Vă� ză	nd suferinț�ă mămei, se gă	ndeă cum să�  o ăjuțe să�  nu măi sufere s� i
credeă că�  dăcă�  ăr decuplă-o de lă ăpărățe, nu ăr măi suferi. 
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Lămă  povesțes�țe  că�  ă  rugăț  medicul  să�  o  deconecțeze  pe  mămă ei  de  lă  ăpărățe,  dăr  spre
norocul ei ăcesță ă refuzăț-o. Î%n ăcele momențe, Lămă Dvoră spune că�  ă fosț foărțe supă� răță�  pe
medic, dăr că�  s� i-ă dăț seămă ce kărmă�  greă ăr fi ăcumulăț.

Dorinț�ă noăsțră�  de ă ăjuță î	n ăcesțe sițuăț�ii se băzeăză�  pe ignorănț�ă� , deoărece credem că�  dăcă�
cel suferind vă muri, durerile lui vor dispăre; î	n mod firesc făcem disțincț�ie î	nțre corpul fizic
căre devine inerț, şi mințeă căre nu măi funcț�ioneăză� . 

Nu ăvem nici ceă măi mică�  idee despre ceeă ce se î	nță	mplă�  cu mințeă după�  ăceeă. Toț ceeă ce
vedem esțe că�  orgănismul fizic î	ncețeăză�  orice ăcțivițățe, esțe țoț ceeă ce puțem să�  mă�sură�m cu
ăpărățele. 

Nu ăvem cum să�  s�țim î	ncoțro pleăcă�  mințeă. Îăr noi î	n loc să�  spunem: „nu s�țiu unde se duce
mințeă”, spunem: „dăcă�  nu vă�d î	nseămnă�  că�  î	n mod sigur mințeă ă î	ncețăț să�  măi funcț�ioneze”.

Acesț mod de gă	ndire esțe țoțăl gres� iț. Nu ăvem nici o cerțițudine. Conform budismului, esțe
foărțe probăbil că ei să�  sufere cu mulț măi mulț î	n locurile unde se duc, de ăceeă esțe de dățoriă
noăsțră�  să�  nu-i gră�bim î	nțr-ăcolo.

Se pune î	nțrebăreă de ce kărmă de ă ucide pă� rinț�ii esțe cu mulț măi greă decă	 ț kărmă de ă ucide
o persoănă�  oărecăre?

Ră� spunsul esțe că�  pă� rinț�ii nos�țri ne-ău dă� ruiț ăcesț corp. Fă� ră�  de el nu ăvem nici o căle de ă
ăjunge lă iluminăre. Pențru cel căre ințră�  î	n Tănțră, corpul esțe o uneălță�  foărțe imporțănță�
pențru ă ăjunge lă iluminăre. El, î	n sine nu esțe imporțănț pențru că�  î	mbă� țră	nes�țe şi moăre, dăr
dățoriță�  făpțului că�  număi prin el se poățe ăjunge lă iluminăre, esțe de o măre văloăre.

De ăceeă pă� rinț�ii, din puncț de vedere kărmic sunț obiecțe esenț�iăle, s� i lă bine s� i lă ră�u. Deci,
kărmă de ă făce ră�u pă� rinț�ilor esțe foărțe greă, s� i  invers: î	ngrijireă,  ăsigurăreă bună�sță� rii  s� i
fericirii lor ăcumuleăză�  kărmă exțrem de bună� .

Î%n  căzul  î	n  căre  dorim  să�  us�ură�m  durerile  celui  suferind,  puțem  să� -i  oferim  medicămențe
pențru ămeliorăreă s� i scă�dereă ințensiță� ț�ii  lor, dăr î	n nici un căz, nu ne gră�bim să�  î	i  punem
căpă� ț vieț�ii lui. Esțe foărțe clăr că�  ă luă cuivă viăț�ă ne vă ăduce mări suferinț�e s� i necăzuri î	n
viițor, s� i măi mulț, nu ăvem nici o idee dăcă�  făpță noăsțră�  le vă opri suferinț�ă. 

Chiăr s� i  î	n sițuăț�iă î	n căre cel suferind cere să� -l  ăjuță�m să�  moără�  măi repede, vom făce țoț
posibilul să� -i us�ură�m durerile, dăr sub nici o formă�  nu vom ăccepță să� -i î	nțrerupem viăț�ă.

Î%n scrierile budisțe scrie că�  dăcă�  cinevă reus�es�țe să�  neuțrălizeze energiile ăcumulățe după�  un
ăcț de omor ăl unuiă dințre pă� rinț�i, el vă țrebui să�  meărgă�  după�  moărțeă lui î	n infern, chiăr s� i
număi pențru o clipă� , deoărece kărmă țrebuie să�  rodeăscă� . Chiăr dăcă�  se purifică�  kărmă, dăr
dățoriță�  grăviță� ț�ii făpței de ă omorî	 pă� rinț�ii, eă vă țrebui să�  deă rezulțățe chiăr s� i î	nțr-o formă�
us�oără� .
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Cursul 5

Conform î	nvă� ț�ă� țurilor lui Geshe Michăel, 
țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 4

Partea B

Doi factori care determină karma să rodească chiar în această viață.

1. Primul făcțor esțe:

Shing gyi kye par

Shing    î	nseămnă�  obiect.
Kye par î	nseămnă�  deosebit, distinctiv, ieșit din comun.

Lă ce ne referim? Ne referim lă imporțănț�ă obiecțului î	n kărmă. Dăcă�  î	năințe ăm vorbiț despre
țipurile  de  kărmă  căre  țrebuie  să�  rodeăscă� ,  vom  vorbi  ăcum  despre  făcțorul  făț�ă�  de  căre
ăcumulă�m ăcesț țip de kărmă.

Dacă obiectul este distinctiv, foarte puternic, karma acumulată nu numai că va trebui să
rodească, ci va rodi chiar în această viață.

Mă�  î	nțorc din nou lă țănțră. Îdeeă î	n țănțră esțe de ă lucră cu un obiecț foărțe puțernic, ăsțfel
î	ncă	 ț  kărmă ăcumulăță�  să�  rodeăscă�  î	n  ăceăsță�  viăț�ă�  şi  ăsțfel  să�  ăjungem lă iluminăre țoț  î	n
ăceăsță�  viăț�ă� .

Căre esțe ăcesț obiecț puțernic? Cu că	 ț obiecțul esțe măi ăpropiăț de iluminăre cu ăță	 ț esțe măi
puțernic. Lămă esțe obiecțul cel măi puțernic. Dăcă�  î	l vom sprijini, ne vom î	ngriji de necesiță� ț�ile
lui,  de bună� sțăreă lui,  î	l  vom ăsculță,  țoățe ăcesțeă vor făce să�  ăcumulă�m kărmă�  exțrem de
puțernică� .

Acț�iunile fă� cuțe î	n ă sprijini dhărmă, î	n ă creă condiț�iile necesăre pențru ă fi țrănsmisă�  dhărmă,
ă  predă  dhărmă,  ă  î	nvă� ț�ă,  ă  mediță,  ă  făce  țemele  că	nd  Lămă  cere,  ă  donă  î	n  scopul  de  ă
ră� spă	ndi dhărmă, sunț şi ele foărțe ințense.

Acț�iunile făț�ă�  de Sănghă, făț�ă�  de cei căre sunț foărțe ăvănsăț�i spirițuăl căre poț să�  ăjuțe mulț�i să�
ăjungă�  lă iluminăre, şi ele sunț foărțe puțernice din puncț de vedere kărmic.

Î%n lecțură cursului 5 (țexțul originăl), sunț descrise făpțele ă doi că� lugă� ri căre țră� iău î	n ăceeăs�i
comunițățe  s� i  căre  lă  un  momenț  dăț  ă  fosț  scindăță� .  Unul  dințre  că� lugă� ri  căre  eră  foărțe
ăvănsăț î	n reăliză� rile lui spirițuăle s� i î	n î	nț�elegereă dhărmei depuse mări eforțuri pențru ă-i
ăpropiă pe oămeni, reus�ind î	n cele din urmă�  să�  sțră	ngă�  legă� țurile dințre ei.
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Al doileă că� lugă� r, invidios pe reus�iță ăcesțuiă, î	ncepu să� -l crițice s� i î	l porecli “femeiă”. Dăcă�  ne
gă	ndim lă circumsțănț�ele ăcesței povesți, ădică�  vecheă Îndie, unde sțățuțul sociăl ăl femeii eră
inferior, eă nu puțeă î	nvă� ț�ă s�i nici nu puțeă ăveă ăcces lă dhărmă, să�  dăi cuivă poreclă de femeie
eră exțrem de jignițor.

Că� lugă� rul invidios, spuneă î	n zeflemeă: “priviț�i femeiă căre ăpropie ălțe femei”, bă� ță	ndu-s� i joc s�i
de ceilălț�i că� lugă� ri din comunițățe.

Se povesțes�țe că�  ăcesț că� lugă� r căre i-ă umiliț pe ceilălț�i,  ă deveniț femeie chiăr î	n ăceă viăț�ă� ,
după�  căre s-ă nă� scuț î	ncă�  de 500 de ori că femeie, ădică�  î	nțr-o sociețățe î	n căre sțățuțul femeilor
eră inferior.

Cum s�țim ăsță? Bineî	nț�eles că�  țoățe ăcesțe poves�ți ău fosț spuse de Buddhă. El ă ăfirmăț că�  ăcel
că� lugă� r căre s-ă reî	ncărnăț de 500 de ori că femeie ă fosț el î	nsus� i.

Scopul  ăcesței  poves�ți  esțe nu număi de ă nu umili  femeile,  ci  să�  ilusțreze făpțul  că�  un ăcț
î	ndrepțăț î	mpoțrivă cuivă căre esțe ăvănsăț î	n dhărmă esțe foărțe grăv, iăr consecinț�ele lui vor
ăpă� reă chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� .

Esțe  foărțe  ințeresănț  făpțul  că�  schimbăreă  de  sex  ăpăre  de  foărțe  mulțe  ori  î	n  lițerățură
budisță� .  Sunț relățățe mulțe căzuri  î	n căre schimbăreă sexului lă oămeni se pețrece î	n mod
sponțăn.

Pe cine vom ajuta mai întâi?

Acț�iuneă de ă ăjuță, poățe fi evăluăță�  î	n funcț�ie de imporțănț�ă obiecțului pe căre î	l ăjuță�m

- esțe foărțe bine să�  ăjuță�m un ănimăl, dăr esțe cu mulț măi bine să�  fie ăjuțăț un om.
- esțe mulț măi puțernic ăcțul de ă ăjuță pe cei bolnăvi său nevoiăs� i, decă	 ț pe cei căre nu

sunț.
- dăcă�  ăr țrebui ăleăsă�  o persoănă�  că să� -i dă� ruim cevă, ăcelă căre sprijină�  pe că	 ț măi mulț�i

să�  ăjungă�  lă iluminăre esțe cu mulț măi imporțănț din puncț de vedere kărmic decă	 ț
oricăre ălțul. Deci ă ăcț�ionă făț�ă�  de un Lămă, făț�ă�  de dhărmă, esțe cu mulț măi puțernic.

2. Al doileă făcțor esțe:

Sampa kye par

Sampa = gând
Kye par î	nseămnă�  deosebit, distinctiv, ieșit din comun.

Acesț făcțor se referă�  lă făpțul că�  moțivăț�iă său ințenț�iă căre î	nsoț�es�țe făpță țrebuie să�  fie foărțe
puțernică� .  Dăcă�  î	năințe ăm discuțăț  despre făpțul  că�  obiecțul  țrebuie  să�  fie  deosebiț,  să�  fie
puțernic, ăcum vom vorbi despre moțivăț�iă făpței. 

Deci că să�  vedem rezulțățele făpței chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� , moțivăț�iă căre o î	nsoț�es�țe țrebuie să�
fie ies� iță�  din comun.
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Motivația, emoția și credința.

Din nou revenim lă făpțul că�  cei doi făcțori joăcă�  un rol foărțe imporțănț î	n țănțră. 

Î%n țănțră, cu că	 ț făpță esțe fă� cuță�  dințr-o credinț�ă�  puțernică� , cu ințenț�ie serioăsă� , rezulțățele ei
vor  fi  mulț  măi  ințense.  Esțe  foărțe  imporțănț  să�  ne  folosim de  țoățe  insțrumențele  logice
pențru ă elimină orice î	ndoiălă� , pențru ă nu ințerferă cu credinț�ă noăsțră� . 

Ceeă ce esțe imporțănț î	n țănțră esțe să�  se ăjungă�  lă o sțăre de credinț�ă�  sinceră�  şi ădevă� răță� . Î%n
căzul î	n căre cevă ne î	mpiedică�  să�  ăjungem ăcolo, esțe de dățoriă noăsțră�  să�  clărifică�m lucrurile
s� i să�  elimină�m piedicile, pențru că�  ălțfel nu vom puțeă vedeă rezulțățe.

Toț î	n lecțură cursului 5 (țexțul originăl) se ăflă�  povesțeă unui eunuc. Î%n ăcele vremuri se s�ție că�
regii ăveău î	n curțeă regălă�  eunuci căre pă�zeău hăremurile.

Se povesțes�țe că�  î	nțr-o zi un eunuc vă� zu pe cinevă mă	nă	nd o cireădă�  de 500 de țăuri. Eunucul î	l
î	nțrebă�  pe sță�pă	n î	ncoțro mă	nă cireădă iăr ăcesță î	i ră� spunse că�  duce țăurii lă căsțrăț. 

Eunucul cunoscă	nd durereă prin căre țrece o ființ�ă�  că	nd esțe căsțrăță�  s� i ăvă	nd mulță�  milă�  s� i
compăsiune pențru țoăță�  țurmă de țăuri căre sță� țeă î	n făț�ă lui, scoăse țoț�i bănii pe căre î	i ăveă s� i
cumpă� ră�  țoăță�  cireădă, pențru ă î	mpiedică suferinț�ă căsțră� rii prin căre ăr fi țrebuiț să�  țreăcă�
țăurii.

Povesțeă spune cum că� , urmăre ă ințenț�iei săle puțernice cu căre ă ăcț�ionăț, i-ă ăpă� ruț orgănul
sexuăl chiăr î	n ăceă viăț�ă� .

Sunț mulțe ăsțfel de poves�ți.  Geshe hlă povesțes�țe că�  țăță� l  lui fusese un păsionăț vă	nă� țor şi
pescăr. Î%n fiecăre vără�  mergeă î	nflă� că� răț să�  vă	neze s� i să�  pescuiăscă� . Lă sfă	 rs� ițul vieț�ii săle, se
î	mbolnă�vi de căncer, țrecă	nd prin diverse operăț�ii. 

Geshe hlă spune că�  ă vă�zuț corpul țăță� lui să�u, ță� iăț de sus pă	nă�  jos ăs�ă cum se țăie un pes�țe pe
țoăță�  lungimeă lui. Geshe hlă ne-ă spus că�  ințensițățeă emoț�iei cu căre părțicipă lă vă	nă� țoăre s� i
lă pescuiț, î	n ă luă viăț�ă ălței ființ�e, ă dăț roăde î	ncă�  î	n viăț�ă lui.

Deci făcțorii căre dețermină�  kărmă să�  deă roăde chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă�  sunț:

1. forța obiectului
2. forța intenției.

Vom țrece ăcum lă urmă� țoăreă lisță�  s� i ănume: 

Cele patru tipuri de obiecte puternice

Ră�mă	nem î	n ăceeăs�i cățegorie ă kărmei căre rodes�țe chiăr î	n ăceăsță�  viăț�ă� . 

Am vorbiț măi î	năințe de cele țrei diămănțe, căre sunț obiecțe puțernice: Buddhă, Dhărmă şi
Sănghă, iăr ăcum vom țrece pesțe î	ncă�  ălțe pățru obiecțe. 

Adevă� rul esțe că�  s�ănsă de ă le î	nță	 lni nu esțe preă măre, dăr pențru că mățeriă să�  fie compleță�
le vom predă î	n conținuăre. Toățe cele pățru obiecțe sunț căzuri de persoăne căre ău ies� iț din
medițăț�ie profundă� , medițăț�ie cu căre ău ăjuns lă reăliză� ri spirițuăle foărțe î	nălțe.
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1. Primul exemplu esțe a unei persoane care tocmai a ieșit din meditația de încetare, adică
anumite forțe karmice din viața lui încetează complet.  Acesț țip de medițăț�ie esțe foărțe
ăpropiăț de Nirvănă.

Că	nd un ăsțfel de om iese din medițăț�ie, el esțe că un prunc din puncț de vedere spirițuăl. Cel ce
se ăflă�  lă ăcesț nivel esțe exțrem de vulnerăbil s� i de sensibil, dăr î	n ăcelăs� i țimp puțereă lui esțe
imensă�  dățoriță�  reăliză� rii lui spirițuăle. 

Primele clipe căre î	nsoț�esc măreă reălizăre spirițuălă�  sunț exțrem de imporțănțe din puncț de
vedere kărmic ăță	 ț pențru cel ăjuns lă ăceăsță�  reălizăre că	 ț s� i pențru cei căre î	l sprijină� .

Deci ă sprijini o ăsțfel de persoănă�  esțe o kărmă�  foărțe puțernică� . S� i invers, ră�ul fă� cuț unei ăsțfel
de persoăne esțe o kărmă�  negățivă� .

2.  Al  doileă  exemplu  esțe  al  unei  persoane  care  a  ieșit  din  meditația  asupra  iubirii
necondiționate. 

Acesț lucru nu esțe Bodhicițță, deoărece î	n s�coălă Abhidhărmă nu se vorbes�țe de eă. Aceăsță�
s�coălă�  vorbes�țe despre iubireă necondiț�ionăță� , despre Brăhmăvihără iubirii său Mețță.

Brahmavihara î	nseămnă�  cele pățru sță� ri divine său cele pățru virțuț�i.

Metta      = iubirea
Karuna   = compasiunea
Mudita    = empatia
Uppekha = comportament egal

Cel ce iese dințr-o ăsțfel de medițăț�ie î	n căre ăproăpe că�  mințeă ă î	ncețăț, reprezință�  un obiecț
î	nălț. Dăcă�  ăveț�i ocăziă să�  fiț�i ăproăpe de o ăsemeneă persoănă� , sprijiniț�i-l că	 ț puțeț�i.

3. Al țreileă exemplu esțe al unei persoane care percepe pentru prima oară vacuitatea.

Din nou spunem că�  sprijinul ăcesțuiă ăcumuleăză�  o kărmă�  foărțe puțernică� .

4. Al pățruleă exemplu esțe al unei persoane care a ieșit dintr-o meditație la care a ajuns la
nivelul de Arhat / Arhant. 

Adică�  ă  ăjuns  lă  nivelul  î	n  căre  s� i-ă  eliminăț  orice  ăfecț�iune  mențălă�  din  curențul  lui  de
cons�țiinț�ă� .  Ce î	nseămnă�  ăfecț�iune mențălă� ?  Afecțiunea mentală este un factor  mental  ce
perturbă liniștea sufletească.

Că	 ț�i se ăflă�  lă ăcesțe sțădii de dezvolțăre spirițuălă� ? Foărțe puțini. 

Cum puțem şți lă ce nivel se ăflă�  î	n medițăț�ie cel căre medițeăză�  lă	ngă�  noi? Adevă� rul esțe că�  nu
s�țim, de ăceeă vă țrebui să�  ne purță�m cu mulț respecț făț�ă�  de țoț�i s� i să�  le ăcordă�m țoț sprijinul
necesăr.
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Cele trei (tipuri de) rezultate karmice.

Vom țrece ăcum de lă Abhidhărmăkoshă lă Je Tsongkăpă. Je Tsongkăpă ă scris lucrăreă  Lam
Rim Chenmo ădică�  Marea expunere a etapelor pe calea spre iluminare. 

Î%n cursul 1 ăm țrecuț pesțe o părțe ă lui. 

S� i ăcum revenim din nou lă eă. Toț ceeă ce ă scris Je Tsongkăpă ă fosț compilăț de lă Buddhă,
ădică�  nu el ă invențăț ceeă ce ă scris, ci doăr ă prelucrăț informăț�iă s�i  ă pus-o sub o formă�
ăccesibilă�  nouă� .

Cele țrei (țipuri de, făcțori) rezulțățe sunț: Nam min, Gyun thun şi Dak dre.

1. Severitatea rezultatului corespunde gravității actului

Primul (țip de) rezulțăț (făcțor) esțe:

Nam min

Ceeă ce î	nseămnă�  rodire său rezultat karmic.

Am discuțăț î	n ăceăsță�  lecț�ie despre când se pețrece rodireă s� i ce o determină să�  rodeăscă� . Je
Tsongkăpă se referă�  lă ăcesț ăspecț ăl kărmei puț�in diferiț. 

El nu ne vorbes�țe despre când s�i dacă rodes�țe kărmă, ci despre cum rodes�țe eă. 

El prezință�  modul î	n căre rodes�țe kărmă referindu-se lă fiecăre din cele zece făpțe rele: omorul,
furțul, comporțămențul sexuăl inădecvăț s� i ăs�ă măi depărțe.

Clasificarea în funcție de intensitatea intenției:

- dăcă�  ăcțul ă fosț fă� cuț cu ințenț�ie puțernică� , cum ăr fi omorul din ură� , efecțul lui vă fi
coboră	 reă î	n infern î	n viăț�ă urmă� țoăre.

- dăcă�  ăcțul ă fosț fă� cuț lă un nivel mediu emoț�ionăl, efecțul lui vă fi năs�țereă î	n lumeă
spirițelor flă�mă	nde.

- s� i dăcă�  ăcțul ă fosț fă� cuț cu o ințenț�ie minoră�  său fă� ră�  ințenț�ie, efecțul vă fi năs�țereă î	n
lumeă ănimălă� .

Clasificarea în funcție de importanța obiectului
Despre imporțănț�ă obiecțului ăm discuțăț măi î	năințe. A omorî	 o insecță�  esțe o făpță�  reă, dăr s� i
măi greă esțe omucidereă. De ce omucidereă esțe foărțe grăvă�  din puncț de vedere kărmic?
Pențru că�  omul esțe cu mulț măi ăproăpe de iluminăre. 
S�ănsă unei furnici să�  ăjungă�  lă iluminăre î	n ăceăsță�  viăț�ă�  esțe cu mulț măi mică� . Eă vă țrebui să�
țreăcă�  măi î	nță	 i prin mulțe ălțe vieț�i.  Omul ăre cu mulț măi mulțe mijloăce căre î	i permiț să�
ăjungă�  lă iluminăre, de ăceeă cu că	 ț ne ăpropiem măi mulț spre iluminăre, cu ăță	 ț rezulțățul
esțe măi grăv.
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2. Calitatea rezultatului corespunde calității actului

Al doileă (țip de) rezulțăț (făcțor) esțe:

Gyun thun

Gyun thun î	nseămnă�  similitudine. 

Je Tsongkăpă ne vorbes�țe despre similițudineă dințre făpță�  s� i rezulțăț, măi bine zis ăsemă�năreă
dințre  călițățeă  făpței  s� i  călițățeă  rezulțățului.  Sunț  ăici  două�  componențe  –  Nyong  wa
(experienț�e similăre, rodire similără�  personălă� ) s� i Je pa (obicei similăr, țendinț�ă de ă făce făpțe
similăre)

De exemplu, dăcă�  ăm fă� cuț o făpță�  negățivă� , şi spre norocul nosțru nu ăm ăjuns î	n infern său î	n
lumeă  spirițelor  său  î	n  lumeă  ănimălelor,  şi  ne-ăm  nă� scuț  că  ființ�e  omenes�ți,  purță�m  î	n
conținuăre energiă negățivă�  ă făpței. 

Deci rezulțățul î	n viăț�ă noăsțră�  vă fi conform făpței fă� cuțe. Deoărece lisță corespondenț�elor se
ăflă�  î	n lecțură cursului 5 (țexțul originăl, păgină 84-89), vom țrece pesțe eă pe scurț.

1. De exemplu, dăcă�  ăvem karma omorului, s� i ăm reus�iț să�  ne năs�țem că oămeni, rezulțățul,
măi ță	 rziu vă fi o viăț�ă�  plină�  de boli, său o viăț�ă�  scurță� , său un țrăi î	n zone î	n căre viăț�ă esțe
mereu î	n pericol. (obicei - devii o persoănă�  căre gă� ses�țe plă� cere î	n ă omorî	 s� i î	n resțul sițuăț�iilor
similăre)

2.  Karma furtului – dăcă�  ăm furăț î	n viăț�ă ănțerioără�  s� i ăm reus�iț să�  ne năs�țem că oămeni -
efecțul făpței vă fi o viăț�ă�  plină�  de lipsuri, său nu vă fi niciodăță�  suficienț, său o viăț�ă�  de să� ră� cie,
ce deț�ii esțe doăr propriețățe comună�  cu ceilălț�i. (obicei - devii o persoănă�  căre gă� ses�țe plă� cere
î	n furț s� i î	n resțul sițuăț�iilor similăre)

3.  Karma  comportamentului  sexual  inadecvat –  dăcă�  ăm  ăvuț  un  comporțămenț  sexuăl
inădecvăț, s� i ne-ăm nă� scuț că ființ�ă�  umănă�  – efecțul lui vă fi o viăț�ă�  î	n căre vom ăveă probleme
î	n ă ne ț�ine părțenerul lă	ngă�  noi, său părțenerul ținde să�  flirțeze, său esțe doriț de ălțele s� i cu
greu î	l puțem pă� sțră. 

Exisță�  s� i un ălț gen de rezulțățe kărmice, cum ăr fi:  nu ăvem î	ncredere î	n oămenii din jurul
nosțru său nu ne puțem băză pe ei, său simț�im că�  oămenii ne poț țră�dă său î	n viăț�ă noăsțră�
exisță�  mulță�  concurenț�ă�  s� i cu greu puțem pă� sțră ceeă ce deț�inem. Î%n concluzie efecțul dominănț
esțe lipsă de loiălițățe s� i î	ns�elăreă î	ncrederii. (obicei - devii o persoănă�  căre făce din ce in ce măi
us�or ăcesț țip de comporțămenț)

4. Karma minciunii – kărmă minciunii rodes�țe prin făpțul că�  oămenii nu cred că	nd le spunem
ădevă� rul,  ădică�  nu  ău  î	ncredere  î	n  noi.  Un  ălț  efecț  ăl  kărmei  minciunii  esțe  î	ns�elă� ciuneă,
sunțem  î	ns�elăț�i.  (obicei  -  devii  o  persoănă�  căre  făce  din  ce  in  ce  măi  us�or  ăcesț  țip  de
comporțămenț)
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5. Karma vorbirii care dezbină – efecțul ei esțe că�  oămenii din jurul nosțru se lupță�  î	nțre ei
său se confrunță�  mereu său ău un cărăcțer neplă� cuț. (obicei - devii o persoănă�  căre făce din ce
in ce măi us�or ăcesț țip de comporțămenț)

6. Karma vorbirii aspre sau dure – un efecț personăl pe căre o ăre ăceăsță�  kărmă�  pențru noi
esțe  că�  ăuzim mulțe  lucruri  neplă� cuțe,  insulțe,  musțră� ri,  repros�uri,  î	njură� țuri,  ț�ipețe.  Avem
mereu impresiă că�  cei căre ne vorbesc vor să�  ne provoăce, să�  ne enerveze. (obicei - devii o
persoănă�  căre făce din ce in ce măi us�or ăcesț țip de comporțămenț)

7. Karma vorbirii inutile, fără sens - efecțul ei esțe că�  oămenii nu sunț ințeresăț�i să�  ăudă�  ceeă
ce vrem să�  le spunem, nu preț�uiesc spusele noăsțre, ăsță din părțeă lor. Î%n ceeă ce ne prives�țe
pe noi, efecțul kărmei vă fi nesigurănț�ă de sine, vom fi nesiguri de ceeă ce spunem, es�ți ăfecțăț
prințr-o lipsă�  de î	ncredere. (obicei - devii o persoănă�  căre făce din ce in ce măi us�or ăcesț țip de
comporțămenț)

8.  Karma râvnirii,  a  lăcomiei –  î	n  căzul  î	n  căre  nu ne năs�țem că  ființ�e  umăne,  rezulțățul
ăcesței kărme vă fi năs�țereă î	n lumeă spirițelor flă�mă	nde. Dăcă�  ne-ăm nă� scuț că oămeni ățunci
vom fi dominăț�i de dorinț�e, de pofțe, de păsiuni. Avem o personălițățe ă că� rui moțiv dominănț
esțe mulțițudineă dorinț�elor, vrem ună, vrem ălță. Alergă�m neî	ncețăț după�  lucruri s� i niciodăță�
nu sunțem mulț�umiț�i de ceeă ce ăvem său de ceeă ce obț�inem. (obicei - devii o persoănă�  căre
făce din ce î	n ce măi us�or ăcesț țip de comporțămenț)

9. Karma de a te bucura de răul celuilalt și invidia – țră� să� țură generălă�  ă ăcesței kărme esțe
de ă nu-l î	ncurăjă pe celă� lălț,  de ă nu-l susț�ine,  de ă nu-i ură lucruri bune, s� i  din conțră ne
bucură�m de ră�ul ălțuiă. Ațunci că	nd ăceăsță�  kărmă�  vă rodi, ne vom țrezi î	n sițuăț�ii î	n căre nu
vom fi ăjuțăț�i său nu se vă gă� si nimeni cine să�  ne ăjuțe. Tendinț�ă noăsțră�  ori vă fi să� -i ră�nim pe
ceilălț�i,  său  să�  le  făcem ră�u,  ori  să�  fim noi  î	ns� ine  mereu loviț�i  de  ceilălț�i.  (obicei  -  devii  o
persoănă�  căre făce din ce in ce măi us�or ăcesț țip de comporțămenț)

10.  Karma  ignoranței,  a  concepției  greșite –  rezulțățul  ăcesțe  kărme  vă  fi  s� i  măi  mulță�
ignorănț�ă� ,  ădică�  mulță�  prosție,  sțupidițățe.  Avem  țendinț�ă  să�  fim  evăzivi,  confuzi,  vicleni,
imprevizibili.  (obicei  -  devii  o  persoănă�  căre  făce  din  ce  in  ce  măi  us�or  ăcesț  țip  de
comporțămenț)

Dăcă�  vrem să�  vedem ce fel de kărmă�  ăvem, ne vom uiță lă ceeă ce se î	nță	mplă�  î	n viăț�ă noăsțră� ,
ceeă ce î	nță	 lnim î	n viăț�ă noăsțră�  î	n funcț�ie de lisță pe căre v-ăm expus-o, lisță�  căre nu esțe
compleță�  deoărece ne-ăm referiț număi lă cele zece făpțe negățive. 

De  făpț  lisță  esțe  cu  mulț  măi  lungă� .  Deci  dăcă�  sesiză�m  un  fenomen  ce  ni  se  î	nță	mplă� ,
ăsemă�nă� țor cu cel lisțăț î	nseămnă�  că�  vă țrebui să�  ne purifică�m de kărmă ăcumulăță� .
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Deci  primul  făcțor  ă  fosț  severitatea  rezultatului,  iăr  ăl  doileă  calitatea  rezultatului.  
Vom țrece lă ăl țreileă făcțor, țip de rezulțăț căre esțe Dak dre.

3. Mediul înconjurător ca rezultat al karmei.

Je Tsongkăpă ne spune că�  rezulțățele kărmelor pe căre le-ăm ăcumulăț nu le simț�im număi
personăl  ci  ele  ăfecțeăză�  s� i  mediului  nosțru î	nconjură� țor.  Vom părcurge î	n  conținuăre  lisță
ăcesțor rezulțățe kărmice.

1.  mediul înconjurător ca rezultat al karmei omorului esțe un mediu î	n căre esțe lipsă de
mă	ncăre, exisță�  foămețe, său exisță�  mă	ncăre dăr căre nu esțe hră�nițoăre. Plănțele de culțură�  nu
cresc său mă	ncăreă esțe greu de digerăț, său ne făce ră�u. Un mediu î	n căre medicămențele nu
ău efecț.

2. mediul ca rezultat al karmei furtului esțe unul î	n căre țoțul esțe insuficienț, plănțăț�iile s� i
culțurile de plănțe de ăsemeneă sunț insuficiențe său se sțrică� , seceță� , inundăț�ii. Deci un mediu
î	n căre orice lucru duce lă lipsuri.

3.  mediul ca rezultat al karmei comportamentului sexual inadecvat –  esțe unul poluăț,
murdăr, cu mirosuri de fecăle s� i urină� , noroi, prăf, mulță�  mizerie. Un mediu î	n căre ăerul său
ăpele sunț poluățe, sunț invăzii de insecțe său lucrurile sunț neplă� cuțe, neesțețice.

Dăcă�  vedem ăcesțe lucruri î	n viăț�ă noăsțră� , î	n mediul î	n căre țră� im, sursă provenienț�ei lor nu
esțe număi comporțămențul sexuăl inădecvăț ci s� i infidelițățeă său lipsă de î	ncredere căre nu
sunț legățe neăpă� răț de viăț�ă de fămilie. Deci sursă poățe fi infidelițățeă său neî	ncredereă î	n
generăl.

4.  mediul  ca  rezultat  al  karmei  minciunii  esțe  descris  că  fiind  unul  î	n  căre  oămenii  nu
coopereăză�  unii cu ălț�ii, muncă de echipă�  nu reus�es�țe niciodăță� , se ciondă�nesc mereu, se î	ns�ălă�
reciproc, î	s� i băgă�  cuț�ițe î	n spățe, conduc lă es�ecul celuilălț. Î%n generăl mediul esțe î	nfricos�ă� țor s�i
plin de lucruri de căre ne esțe frică� .

5.  mediul ca rezultat al karmei vorbirii care dezbină  unul î	n căre se țră� ies�țe foărțe greu.
Că� lă� țores�ți  doăr cu dificulțățe,  sunț mulțe  gropi,  deălurile  nu poț fi  urcățe,  mulțe pră�pă� sții,
mulțe obsțăcole pe drum s�i mulță�  țeămă� , s� i pe unde mergi, mereu î	ț�i esțe frică� , s� i sunț mulțe
lucruri de căre să� -ț�i fie frică� .

6.  mediul ca rezultat al karmei vorbirii aspre sau dure – din nou zonă î	n căre țră� im esțe
plină�  de obsțăcole, cum ăr fi țrunchiuri de copăci că� zuț�i, spini, piețre ăscuț�ițe, cioburi de sțiclă� .
Toăță�  zonă esțe secețoăsă� , pusție, nu sunț ră	uri, lăcuri, esțe uscă� ciune, pă�mă	nțul esțe uscăț său
î	mbibăț  de  subsțănț�e  oțră� vițoăre,  său  de  să� ruri.  Un  mediu  î	n  căre  sunț  că� lduri  mări  său
ămeninț�ă� țor său plin de lucruri î	nfricos�ă� țoăre.
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7. mediul ca rezultat al karmei vorbirii inutile sau fără sens – esțe unul î	n căre frucțele nu
rodesc său nu rodesc lă țimp său sunț frumoăse pe dinăfără�  s� i sțricățe pe dină�unțru, său nu
sunț gusțoăse,  ră�dă� cinile plănțelor se usucă� .  Mediul poățe fi  unul fă� ră�  părcuri său locuri  de
odihnă�  său locuri î	n căre să�  țe poț�i refăce, locuri unde să�  țe poț�i odihni, nu exisță�  părcuri, nu
exisță�  poieniț�e, nici islăzuri cu ăpă�  proăspă� ță� , s� i exisță�  mulțe lucruri î	n jur de căre țe țemi.

8. mediul ca rezultat al karmei râvnirii sau lăcomiei. Orice î	ncepem nu reus�im să�  țermină�m,
țoț ceeă ce ăvem î	ncepe să�  se diminueze, nu ăvem niciodăță�  preă mulț, fiecăre lucru bun căre
ințră�  î	n posesiă ță î	ncepe să�  se sțrice, puț�in că	 țe puț�in. Lă fel şi țoățe lucrurile din jurul ță�u, cu
țrecereă ănoțimpurilor, de lă o lună�  lă ălță, pe zi ce țrece...

9.  mediul ca rezultat al karmei bucuriei de răul celălalt și invidiei  – Lumeă esțe î	n hăos,
epidemii,  plină�  de ră�uțățe, conflicțe, ră� zboăie, cerțuri î	nțre năț�iuni.  Mediul poățe fi periculos
dățoriță�  ănimălelor de prădă� , ă s�erpilor veninos�i, ă scorpionilor, ă insecțelor căre î	nț�eăpă�  său
dățoriță�  hoț�ilor său băndiț�ilor său ă spirițelor rele. S� i țoățe ăcesțeă se dățoreăză�  număi invidiei
noăsțre, ă bucuriei de ră�ul celuilălț său că�  nu ăm dăț suporțul necesăr celui căre ăveă nevoie.

10.  mediul ca rezultat al karmei ignoranței şi a concepției greșite  – ă ne năs�țe î	nțr-o lume
î	n căre singură noăsțră�  sursă de fericire esțe pe căle de dispăriț�ie, î	nceț s� i sigur. Tră� im î	nțr-o
lume  î	n  căre  dhărmă  se  pierde  î	ncețul  cu  î	ncețul.  Aceăsță  esțe  o  profeț�ie  căre  ăpăre  î	n
î	nvă� ț�ă� țurile  budisțe,  se  spune  că�  sunțem  î	nțr-un  puncț  î	n  căre  dhărmă  esțe  î	n  cres�țere
țemporără�  î	n vesț, dăr î	n generăl se vorbes�țe de că�dereă ei. Tră� im î	nțr-o lume î	n căre oămenii
ău pă� reri gres� ițe, căre cred, de exemplu, că�  ă fugi după�  lucruri mățeriăle esțe suficienț s� i esțe
ceeă ce le vă ăduce fericireă. Cu ălțe cuvințe o lume plină�  de concepț�ii gres� ițe, î	n căre exisță�
sențimențul  că�  nu s�țim î	ncoțro să�  ne î	ndrepță�m,  nu ăvem nici  un sprijin,  sunțem expus�i  s� i
vulnerăbili.

Î%nțrebăreă esțe ce făcem cu țoățe ăcesțe informăț�ii? Cum ne poț ăjuță?

Ne uiță�m lă lucrurile din viăț�ă noăsțră�  s� i din jurul nosțru s� i î	ncercă�m să�  idențifică�m pe ăceleă
căre nu funcț�ioneăză� , ne uiță�m pe lisță s�i vedem lă căre dințre zece căzuri se poțrives�țe.

De exemplu, dăcă�  țră� im î	nțr-un mediu bolnă�vicios său periculos, vom î	ncepe să�  fim ățenț�i î	n ă
proțejă viăț�ă său de ă ne î	ngriji să�  făcem bine ălțuiă. Aceăsță�  lisță�  esțe foărțe uțilă�  pențru că�  ne
direcț�ioneăză�  exăcț spre ăcele locuri î	n căre ăvem cel măi mulț de purificăț.
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