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

țrăducere ă conferinț�elor Lămei Dvoră Tzvieli

Lecția 10

După�  cum s�țim, pențru ă ies� i din sămsără ăvem nevoie de cănțiță� ț�i imense de kărmă�  bună�  s� i
pențru că�  nu ne-ău măi ră�măs preă mulț�i  ăni  pențru ă o ăcumulă,  ăvem nevoie să�  î	nvă� ț�ă�m
mețode căre să�  ne permiță�  să�  o sțră	ngem că	 ț măi repede. Scopul ăcesței lecț�ii esțe de ă î	nvă� ț�ă
cum să�  făcem kărmă să�  fie măi puțernică� .

Lă î	ncepuțul lecțurii cursului 5, părțeă ă zeceă, sunț prezențățe diverse țipuri de ă dă� rui.  Î(n
generăl, nu orice țip de ă dă� rui sțră	nge kărmă�  pozițivă� . 

Pențru  ă  ăcumulă  kărmă�  pozițivă� ,  esțe  foărțe  imporțănță�  moțivăț�iă  implicăță�  î	n  ăcțul  de
dă� ruire. 

Acțul dă� ruirii vă fi exțrem de pozițiv s� i ințens :

dacă motivația este de a dărui unui obiect înalt, celor trei diamante.

Dăcă�  cinevă vă veni s� i vă�  vă ămeninț�ă cu pisțolul să� -i dăț�i țoț�i bănii, bineî	nț�eles că�  î	i veț�i dă de
frică� . Acesț lucru nu sțră	nge kărmă dă� ruirii. 

Desigur că�  nu spunem să�  nu-i dăț�i bănii, pențru că�  viăț�ă voăsțră�  esțe foărțe imporțănță� ,  dăr
ăcesță esțe un exemplu de ă dă cuivă din frică� , căre nu ăcumuleăză�  kărmă de căre ăvem nevoie. 

Un ălț țip de dă� ruire, căre de ăsemeneă, nu ne ăduce kărmă�  bună�  esțe de ă dă cevă î	n sperănț�ă
că�  vom primi î	n schimb ălțcevă.

Care sunt acele tipuri de dăruire care acumulează karmă puternică?

Esțe imporțănț să�  ămințim făpțul că�  ăcțul de ă dă� rui, nu se făce număi cu corpul, ci s� i prin vorbă
căre implică�  gă	ndul ce î	nsoț�es�țe făpță.

Ață	 ț î	n Abhidharmakosha că	 ț s� i î	n ălțe scrieri budisțe, se spune că�  ăcțul de dă� ruire fă� cuț î	nțr-un
mod corecț s� i compleț, ăduce mulță�  ăbundenț�ă�  s� i bună�sțăre. Î(n finălul ăcesței lecț�ii veț�i s� ți țoț
ceeă ce țrebuie că să�  deveniț�i bogăț�i.

Problemă ăbundenț�ei mățeriăle pe căre o ăcumulă�m, esțe că�  ățunci că	nd kărmă ei s-ă țerminăț,
s� i ăbundenț�ă s-ă țerminăț. Toățe ăcesțeă le vom pierde pențru că�  nu s�țim cum să�  le pă� sțră�m. Nu
ăvem s�țiinț�ă să�  ne menț�inem bănii s� i bogă� ț�iă mățeriălă� .
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Cele patru tipuri de dăruire 
pe care le denumește Abhidharmakosha

1. A dărui pentru propriul beneficiu.

བདག་གི་དོན་ཕྱིར་སྦྱིཔ།
Dak gi dun chir jinpa

Dak            = eu
Dak gi       = al meu
Dun chir  = pentru binele meu, în propriul beneficiu,
Jinpa         = dăruire

Trăducereă fiind a dărui pentru propriul beneficiu.

Ce î	nseămnă�  a dărui pentru propriul beneficiu?

-  ăcesț țip de dă� ruire esțe fă� cuț de cinevă căre nu esțe Aryă, căre î	ncă�  nu ă percepuț
văcuițățeă, căre se ăflă�  î	ncă�  î	n sămsără, s� i măi mulț, el se ăflă�  î	n lumeă dorinț�elor. Ațunci
că	nd  dă� ruies�țe  ofrănde  lămei  său î	n  țemplu,  o  făce  din  dorinț�ă  de  ă  se  eliberă  din
sămsără.
- iăr obiecțul oferiț esțe î	n ăfără sămsărei, ădică�  cele țrei diămănțe.

Î(n ăcesț căz, obiecțul căre primes�țe nu ăre nevoie de ceeă ce i se oferă� . Buddhă, Dhărmă, Sănghă
nu ău nevoie de lucrurile căre li se oferă� , dăr cel căre le dă� ruies�țe făce ăcesț lucru din dorinț�ă de
ă se eliberă din sămsără.

În  concluzie,  actul  de  dăruire  este  făcut  de  acela  care  se  mai  află  încă  în  lumea
dorințelor,  aspirând să iasă din această lume, iar el  dăruiește obiectului care este în
afara samsarei.

Ce î	l vă eliberă pe om din sămsără?

- percepereă văcuiță� ț�ii î	n mod direcț, s� i pențru că�  ne ăflă�m î	n lumeă Abhidharmakosha,
vorbim de reălizăreă de sine.
- dezvolțăreă ăbiliță� ț�ilor medițățive lă nivele din ce î	n ce măi profunde.
- dezvolțăreă renunțării său întoarcerea spre lumea spirituală.
- dezvolțăreă î	nț�elegerii făpțului că�  drumul lumesc î	nțoțdeăună vă dezămă�gi.

Nu conțeăză�  că	 ț  ăvem său că	 ț  de bine ne esțe ăcum, de țoățe ăcesțeă vom fi  nevoiț�i  să�  ne
despă� rț�im. Chiăr dăcă�  țră� im fericiț�i s� i ăvem de țoățe î	n ăceăsță�  lume mățeriălă� , nu puțem pă�sțră
nimic, pențru că�  ăcesțe rezulțățe sunț efemere. 

Aceăsță�  î	nț�elegere vă dețermină omul să�  dă� ruiăscă�  ofrănde prin corp, vorbă�  s� i gă	nd celor țrei
diămănțe.
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Cu corpul   = ă dă� rui î	n mod fizic un cădou său o ofrăndă�  ălțărului, său unui obiecț sfă	nț.
Cu vorbă    = ă merge le refugiu, de exemplu: ă spune rugă� ciuni.
Cu gă	ndul  = ă ințenț�ionă de ă spune rugă� ciuni î	n gă	nd.

Dăcă�  făcem ăcesțe lucruri din profundă�  î	nț�elegere, rezulțățul vă fi ies� ireă din sămsără. S� i  cu
țoățe ăcesțeă, rezulțățul esțe considerăț că fiind inferior, pențru că�  el vă scoățe din sămsără pe
ăcelă căre ățunci că	nd făce ăcțul de dă� ruire esțe concențrăț număi pe el î	nsus� i.  Acesță esțe
considerăț că ăpărț�ină	nd scopului î	ngusț.

2. A dărui în beneficiul celorlalți

གཞན་གིྱ་དོན་ཕྱིར་སྦྱིན་པ།
Shen gyi dun chir jinpa

Shen = ceilalți,

Deci a dărui în beneficiul celorlalți

Ceeă ce cărăcțerizeăză�  ăcesț  țip  de dă� ruire esțe făpțul  că�  cel  căre  dă� ruies�țe  nu ăre  nici  un
beneficiu. 

S� i de ce ăsță?

Pențru că�  cel căre făce ăcțul de dă� ruire esțe un Aryă s� i măi mulț de ăță	 ț, ă experimențăț î	n mod
direcț văcuițățeă. El nu măi ăre nevoie să�  beneficieze de pe urmă ăcțului de dă� ruire, iăr țoț ceeă
ce vă făce vă fi să�  deă celorlălț�i. Cu ălțe cuvințe el dă� ruies�țe pențru că țoț�i ceilălț�i să�  ăjungă�  lă
iluminăre. Dăcă�  cel care oferă, nu mai este interesat de a mai primi ceva, î	n schimb cel care
primește nu esțe un Aryă, iăr el încă mai are nevoie sa primească. 

S� i ăsță se dățoreăză�  făpțului că�  un Aryă nu măi ăre nici o dorinț�ă�  pențru lucrurile lumes�ți, dăr î	n
schimb cel căre primes�țe nu s� i-ă pierduț î	ncă�  nă�zuinț�ele pențru ele. S� i cu țoățe că�  un Aryă nu
măi esțe ățrăs de lucrurile mățeriăle, el le dă�  cu ințenț�iă de ă-i ăjuță pe ceilălț�i să�  ăjungă�  lă
iluminăre.

3. A dărui în favoarea ambelor părți.

གཉིས་ཀའི་དདོན་ཕྱིར་སྦྱིན་པ།
Nyikay dun chir jinpa

Nyi î	nseămnă�  doi,
Deci Nyikay dun chir jinpa î	nseămnă�  a dărui în favoarea ambelor părți, î	n făvoăreă 
s� i celui căre dă�  s� i celui căre primes�țe.

Sensul ăici esțe că�  s� i cel căre dă�  s� i cel căre primes�țe, se ăflă�  î	n sămsără, s� i măi mulț î	n lumeă
dorinț�elor. Î(n ăceăsță�  sițuăț�ie, ori unul dințre ei, ori ămă	ndoi poț fi Aryă, dăr nu Arhăț. 
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T� in să�  ămințesc că�  Arhăț esțe cel căre ă ăjuns lă Nirvănă inferioără� , dăr nu s� i lă ățoțcunoăs�țere.
Că	nd ne referim ăici lă Aryă, ne referim lă făpțul că�  el î	ncă�  nu s-ă eliberăț din sămsără, se ăflă�  î	n
făzele incipiențe ăle că� ii spre iluminăre, măi precis î	n făză ă pățră, ceă  a practicii, s� i se măi
poățe năs�țe î	ncă�  o dăță� .

4. Actul de dăruire nu este în folosul nici uneia dintre părți.

གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་སིན་པའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ།
Nyikay dun du min pa chir jinpa

Acesț lucru î	nseămnă� , că�  un Buddhă dă� ruies�țe ălțui Buddhă, pențru ă-l onoră.

Buddhă nu ăre nevoie de nimic. El ă reălizăț țoț ceeă ce țrebuie reălizăț s� i î	n ăceăsță�  lume s� i î	n
ăfără ei.  Î(n schimb Buddhă conținuă�  să�  ofere î	n mod consțănț, iăr că	nd se î	nță	 lnes�țe cu ălț�i
Buddhă, le dă�  respecț, oferindu-le obiecțe căre să�  le făcă�  mulță�  plă� cere.

Karma de a-i face multă plăcere unui obiect sfânt, este foarte puternică. 

Cu țoățe că�  Buddhă nu măi ăre nevoie de kărmă puțernică� , el conținuă�  să�  dă� ruiăscă� , ăcesță fiind
s�i moțivul căre-l menț�ine î	n sțăreă de iluminăre, nepuță	nd să�  măi cădă�  î	n Nirvănă.

Actul de a dărui care conduce la iluminare

O dăță�  un Lămă s-ă exprimăț: “Dăcă�  es�ți un elev serios î	n dhărmă, s�ănsă ță de ă țe î	mbogă� ț�i esțe
foărțe mică� . Esțe puț�in probăbil să�  ț�i se î	nță	mple ăs�ă cevă”.

De ce? Pențru că�  dăcă�  es�ți un elev serios î	n dhărmă, î	ț�i vei î	ndrepță generozițățeă spre ă ăjunge
lă iluminăre s� i nu spre scopuri mățeriăle. De ăceeă, frucțele kărmei bune pe căre ăm sțră	ns-o,
ne vor scoățe din sămsără, dăr nu neăpă� răț ne vă ăduce ăbundenț�ă�  mățeriălă� . 

Esțe cevă gres� iț î	n privinț�ă bogă� ț�iei mățeriăle? 
Nu, nu esțe nimic î	n neregulă�  cu ăsță. 

Ceeă ce î	i dețermină�  călițățeă bogă� ț�iei mățeriăle pențru noi, esțe:

- ce vom făce cu ceeă ce ăvem, 
- cum ne vom relăț�ionă făț�ă�  de eă,
- î	n ce mă� sură�  ăm reus�iț să�  ăsimilă�m cele 8 gă	nduri lumes�ți, 

despre căre ăm î	nvă� ț�ăț î	n cursul 1,
- s� i î	n ce mă� sură�  ne folosim de ceeă ce ăvem pențru bună� sțăreă celorlălț�i.

Bănii, î	n sine, nu sunț nici buni, nici ră� i. Esțe posibil să�  ne î	mbogă� ț�im î	n ăceăsță�  viăț�ă�  că rezulțăț
ăl făpțului că�  ăm fosț generos�i î	n țrecuț. 
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Nu puțem s�ți de ce. S� i esțe foărțe posibil că î	mpreună�  cu ăceăsță�  kărmă�  bună�  căre s-ă reălizăț, să�
se reălizeze s�i o ălță�  kărmă�  negățivă� , pențru că�  de mulțe ori ăuzim despre oămeni î	nsță� riț�i s� i
căre suferă� . 

Toț ăs�ă se poățe î	nță	mplă, să�  vă�  gă� siț�i î	n des�erț, cu buzunărele pline de băni s� i ăpă din sțiclă�  să�
se țermine s� i să�  ră�mă	neț�i fă� ră�  un sțrop de ăpă� , iăr ățunci nici un băn nu vă�  vă măi puțeă sălvă.

Poț fi  sițuăț�ii  î	n căre omul poățe ăveă un conț măre băncăr s� i  î	n ăcelăs� i  țimp să�  fie inflăț�ie,
scă�ză	nd puțereă de cumpă� răre ă bănilor.

Bănii î	n sine, sunț rezulțățul generoziță� ț�ii din țrecuț, s� i î	n mă� sură î	n căre nu ăcț�ionă�m să�  ies� im
din sămsără, kărmă generoziță� ț�ii se vă țermină.

Trebuie î	nț�eles făpțul, că�  țoț�i cei căre ău băni său nu ău băni, suferă� . 

Cei să� răci, țră� iesc î	n lipsuri dățoriță�  kărmei ce provine din vă� ță�măreă vieț�ii. Ceeă ce rodes�țe î	n
viăț�ă lor esțe să�mă	nț�ă kărmică�  de ă făce ră�u ălțuiă, iăr rezulțățul ei esțe un țrăi î	n lipsuri, un țrăi
î	n căre omul țrebuie să�  se lupțe pențru ă ăveă cele necesăre. 

Sunț  căzuri,  î	n  căre  cei  nevoiăs� i  pențru  ă  obț�ine  ceeă  ce  î	s� i  doresc,  poț  făce  ră�u  ălțoră,
ăcumulă	nd din nou kărmă căre-i vă menț�ine î	n sămsără.

Poț fi căzuri î	n căre cei căre s-ău nă� scuț î	nțr-o fămilie î	nsță� riță�  său ău sțră	ns mulț�i băni, î	s� i poț
dezvolță o ățițudine ărogănță� ,  spună	nd:  „Mie mi se cuvine țoțul!” său „Am munciț  din greu
pențru ă sțră	nge băni!”. 

Că rezulțăț ăl ăcesței ățițudini, nu făc de î	ndeăjuns pențru ceilălț�i, nu dă� ruiesc nimic, nu făc ceeă
ce esțe necesăr pențru ă-s� i pă� sțră kărmă bună� sță� rii, s� i î	nțr-un ță	 rziu vor pierde s� i țoț ceeă ce ău
ăvuț.

Deci, fie că�  exisță�  lipsuri său ăbundenț�ă� , ăță	 ță țimp că	 ț ăcesțeă sunț sămsărice,  lumes�ți, s� i nu
sunț î	nsoț�ițe de î	nț�elegere,  de î	nț�elepciune s� i  de o concepț�ie corecță� ,  ămbele sunț suferinț�ă� .
Esenț�ă lor esțe suferinț�ă� .

Cum puțem făce că făpță noăsțră�  de ă dă� rui ălțoră să�  fie măi bună� ? Aceiă dințre voi, căre dejă
prăcțicăț�i  generozițățeă  s� i  dă� ruireă,  dejă  ăț�i  î	nț�eles  că�  exisță�  o  mulț�ime  de  obiecțe  (ființ�e)
că� roră le puțeț�i dă, s� i exisță�  diverse forme î	n căre puțeț�i dă� rui. 

S� i cu țoățe că�  ăm ăjuns î	n ăcel puncț, î	n căre ne bucură�m nespus că	nd dă� ruim, sunțem î	ncă�
limițăț�i de că	 ț puțem să�  făcem s� i de că	 ț puțem oferi. Chiăr s� i țimpul nosțru pe căre î	l puțem
dedică dă� ruirii s� i ăjuțorului celorlălț�i, esțe limițăț. 

Ațunci, ce puțem făce măi î	nță	 i? Sunț ăță	 ț de mulț�i nevoiăs� i î	n lume! Pe cine să�  ăjuță�m măi î	nță	 i?

Puțem să�  le dă�m lă că	 ț�ivă de mă	ncăre său un loc de dormiț. S� i cu țoățe ăcesțeă, î	ncă�  vor măi
ră�mă	ne nenumă�răț�i oămeni să� răci s�i flă�mă	nzi. 

S� i,  pențru că� ,  țimpul nosțru esțe limițăț,  ceeă ce ne ră�mă	ne de fă� cuț esțe să�  gă� sim cele măi
puțernice că� i, căre să�  ne permiță�  să�  ne dezvolță�m că	 ț măi repede, să�  puțem ăcumulă kărmă ceă
măi puțernică�  pențru ă-i puțeă ăjuță pe ceilălț�i că	 ț măi mulț posibil.
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Ce anume dă forță karmei?

Toățe ăcesțe lucruri ne conduc lă ordineă de priorițățe. Vă țrebui să�  decidem căre esțe ordineă
de priorițățe ă generoziță� ț�ii noăsțre.

Aceăsță�  ordine esțe sțăbiliță�  de țrei elemențe:

A) primă lisță�  vă fi despre elemențul: cel care dă, 
B) ăl doileă elemenț esțe legăț de lucrurile care sunt oferite. S� i ăici esțe o ălță�  lisță�
C) iăr ăl țreileă elemenț, esțe despre cel care primește. Toț ăs�ă ăici esțe o lisță� .

Fiecăre dințre cele țrei elemențe ăre un numă�r de ăspecțe căre ințensifică�  kărmă. 

A) Prima listă este legată de cel care dă.

Cele șapte avuții ale unui Arya

འཕགས་པའི་་ནོར་བདུན
Pakpay nor dun

Pakpa î	nseămnă�  Arya, cel căre ă percepuț î	n mod direcț văcuițățeă.
Nor î	nseămnă�  abundență, avuție
Dun = șapte
Deci cele șapte avuții ale unui Arya.

Ațunci că	nd ne referim lă ăvuț�iile unui Aryă, nu ne referim lă cevă mățeriăl, pențru că�  el nu măi
esțe ințeresăț să�  sțră	ngă�  ăvuț�ii, ci ne referim lă cele s�ăpțe ăspecțe căre vă�  vor cresțe căpăcițățeă
de ă dă,  căre vă�  vă î	mbună� ță� ț�i ălțruismul, vă�  vă î	mbună� ță� ț�i kărmă dă� ruirii pențru ă puțeă ies� i
din sămsără, din suferinț�ă� .

Vom discuță î	n conținuăre despre căliță� ț�ile pe căre țrebuie să�  le dezvolțe cel căre dă� , î	n vedereă
cres�țerii kărmei de ă dă� rui. Împăcțul kărmic vă fi compleț diferiț pențru cel căre posedă�  ăcesțe
căliță� ț�i s� i pențru cel căre nu le posedă� .

1. Credința

དད་པ།
Depa

Că	nd vorbim despre Depa, despre credinț�ă� , î	n budism eă ăre o semnificăț�ie puț�in diferiță�  făț�ă�
de ceă cu căre sunțem obis�nuiț�i.  Cuvă	nțul poățe fi  ăs�ezăț î	nțre credinț�ă�  s� i  ădmirăț�ie.  Ațunci
că	nd privim un obiecț sfă	nț, privim de făpț lă căliță� ț�ile lui î	nălțe. 
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De exemplu, că	nd î	l privim pe Buddhă, ne uiță�m lă compăsiuneă lui infiniță� ,  sunțem plini de
ădmirăț�ie făț�ă�  de eă, s� i sunțem dornici să�  ăjungem s� i noi lă ăceăsță�  sțăre. Deci sensul cuvă	nțului
Depă,  esțe  ădmirăț�iă  pențru  căliță� ț�ile  sublime,  dăr  s� i  credinț�ă  făț�ă�  de  obiecțul  sfă	nț  căre
reprezință�  ăcesțe căliță� ț�i.

Deci, când ne referim la credință, ne referim la credința bazată pe înțelegere, bazată pe
admirație, pe aprecierea virtuților, pe care și noi am dori să ni le dezvoltăm. 

De exemplu, ățunci că	nd ădmiră�m căliță� ț�ile î	nălțe ă le lui Dălăi Lămă, s� i dorim să�  ăjungem s� i noi
lă ele, ăcesț lucru ne î	nță� res�țe măi mulț credinț�ă î	n ăceăsță�  persoănă� .

S� i nu esțe neăpă� răț nevoie să�  fie Dălăi Lămă, ci poățe fi oricine din jurul nosțru. Dăcă�  î	nță	 lniț�i pe
cinevă pe căre î	l ăpreciăț�i său î	i ădmirăț�i căliță� ț�ile pe căre le ăre s�i pe căre le-ăț�i dori să�  vi le
dezvolțăț�i – î	nseămnă�  că�  ăcesță esțe profesorul vosțru. Î(n ăcesț scop, el vă�  esțe profesor.

Î(n căzul î	n căre veț�i î	nță	 lni pe cinevă s� i simț�iț�i că�  poățe să�  vă�  promoveze pe drumul spirițuăl s� i
v-ăț�i decis că�  ăcesță vă fi profesorul vosțru, sfățul esțe să�  vă�  concențrăț�i număi pe căliță� ț�ile lui
bune s� i pe că	 ț posibil, să�  ignorăț�i căliță� ț�ile negățive, deoărece dăcă�  veț�i fi preocupăț�i de ele, veț�i
diminuă Depă. 

Depă esțe o călițățe spirițuălă�  căre î	nță�res�țe foărțe mulț kărmă pe căre o ăcumulăț�i, ățunci că	nd
ăcț�ionăț�i făț�ă�  de ăceăsță�  persoănă� . Cu că	 ț Depă esțe măi profundă� , cu ăță	 ț kărmă esțe măi ințensă� .

De ăceeă, esțe necesără�  consolidăreă credinț�ei. Dăcă�  ăveț�i relăț�ii cu un Lămă s� i sunțeț�i găță să�
făceț�i țoț ceeă ce el vă�  spune, kărmă ăcumulăță�  esțe incredibilă� . Dăr pențru ăcesț lucru vă țrebui
să�  vă�  dezvolțăț�i profund credinț�ă.

Î(n țoățe scrierile budisțe, se dă�  urmă� țorul sfăț: î	n căzul î	n căre ați decis deja că cineva este
demn de a fi Lama pentru voi, ignorați calitățile lui negative și focalizați-vă numai pe cele
pozitive, și începeți să vă dezvoltați puternic Depa.

Ce legă� țură�  esțe î	nțre Depă s� i generozițățe? Dăcă�  Depă se dezvolță�  foărțe mulț lă persoănă căre
dă� ruies�țe, ăcțul lui de ă dă, vă fi foărțe puțernic.

2. Moralitatea

ཚུལ་ཁིྲམས།
Tsultrim

Ce î	nseămnă�  morălițățe? Morălițățeă î	nseămnă�  un comporțămenț ețic,  iăr ăici ăre sensul de
evițăreă făpțelor negățive. De exemplu, ă eviță î	ncă� lcăreă celor zece precepțe. 

Ce legă� țură�  esțe î	nțre ețică�  s� i dă� ruire? Ațunci că	nd vorbim de căliță� ț�ile celui căre dă� , î	n căzul î	n
căre  ețică  lui  esțe  î	nălță�  s� i  [el] eviță�  să�  î	ncălce  cele  zece  precepțe,  ăcțul  lui  de  ă  dă� rui
ăcumuleăză�  o kărmă�  exțrem de puțernică� .
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3. Generozitatea

གཏོང་བ།
Tongwa

Tong vine de lă tong len, iăr Tongwa î	nseămnă�  generozitate.

Ce  î	nseămnă�  că�  cel  căre  dă�  esțe  generos?  Î(nseămnă�  că�  cel  căre  dă� ,  făce  ăsță  cu  mulță�
generozițățe.  El  nu dă�  resțuri,  nu  dă�  cevă  căre  nu-i  țrebuie.  Omul  generos  esțe  ăcelă  căre
dă� ruies�țe mulț s� i țoț ceeă ce esțe măi frumos. Reămințesc că�  nu vorbim ăici despre ăcțul de ă
dă, ci despre călițățeă generoziță� ț�ii din inimă celui căre dă� .

4. A învăța

ཐོས་པ།
Tupa

Sensul cuvă	nțului Tupa esțe de a asculta, a auzi. Î(n ăcesț conțexț, ăre sensul de ă î	nvă� ț�ă.

Semnificăț�iă î	n ăcesț căz, esțe că�  cel căre dă� ruies�țe, ă pețrecuț mulț țimp î	nvă� ț�ă	 nd dhărmă. A
pețrecuț  mulț  țimp  cu  Lămă,  ă  î	nvă� ț�ăț  mulț.  Cu  că	 ț  cinevă  ăude  măi  mulț  î	nvă� ț�ă� țurile  s� i
explicăț�iile căre i se dău, cu ăță	 ț vă ăsimilă măi mulț, vă ăprofundă măi mulț. De fiecăre dăță�
că	nd ăuzim î	nvă� ț�ă� țurile lă un nivel din ce î	n ce măi ridicăț, cu ăță	 ț vor ințră s� i măi ădă	nc î	n
cons�țiinț�ă noăsțră� .

Ațunci că	nd Khen Rinpoche predă, erău persoăne căre veneău de țreizeci de ăni s� i  ăsculțău
ăceleăs� i  î	nvă� ț�ă� țuri.  Î(ncă�  odăță�  Lo  jong,  î	ncă�  odăță�  Lăm  rim.  S� i  de  fiecăre  dăță� ,  î	nvă� ț�ă� țură
pă� țrunde s� i măi ădă	nc. 

De ăceeă cu că	 ț veț�i fi expus�i măi mulț î	nvă� ț�ă� țurilor, î	nț�elegereă ă ceeă ce făceț�i, ă modului î	n
căre ăcț�ioneăză�  kărmă, se ăprofundeăză� .  S� i cu că	 ț î	nț�elegereă esțe măi profundă� ,  [cu ăță	 ț]  s� i
kărmă vă fi măi puțernică� . De ăceeă esțe nevoie să�  ăjungem lă un nivel foărțe, foărțe ridicăț de
î	nț�elegere ăsțfel î	ncă	 ț kărmă să�  fie suficienț de ințensă� .

5. Prețuirea respectului de sine 

ངོ་ཚ་ཤེས་པ།
Ngo tsa shepa 

Ngo tsa esțe ăcel făcțor din mințeă noăsțră�  căre ne dețermină�  să�  ne pă� sțră�m jură�mințele din
demnițățe făț�ă�  de noi î	ns� ine. 

 8



ACI 5 – Cum funcţionează karma                                                                                                                          Lecţia 10

De exemplu, spunem: nu-mi poț permițe să�  î	ncălc jură�mă	nțul pe căre l-ăm luăț, pențru că�  î	mi
esțe rus� ine s� i pențru că�  m-ăm obligăț să� -l respecț.

Dățoriță�  rus� inii său ă jenei pe căre o ăm făț�ă�  de mine, nu-mi permiț să�  î	ncălc cevă lă căre m-ăm
obligăț. Aceăsță esțe preț�uireă respecțului de sine.

Dăcă�  cel  căre dă�  s� i-ă dezvolțăț  ăceăsță�  călițățe de cons�țiinciozițățe,  ă  respecțului  de sine,  ă
respecțului făț�ă�  de dorinț�ă de ă ăjunge lă iluminăre pențru î	nțreăgă creăț�ie, kărmă dă� ruirii vă fi
foărțe puțernică� .

6. Prețuirea considerației față de ceilalți.

ཁེྲལ་ཡོད་པ།
Trel yupa 

Trel yupa nu î	nseămnă�  rus� ine ci considerație față de ceilalți. Cu ălțe cuvințe, ă eviță de ă făce
ăbățeri din considerăț�ie făț�ă�  de ceilălț�i.

De exemplu, că	nd servim măsă, nu ne vom repezi lă mă	ncăre, pențru că�  s� țim că�  ceilălț�i cunosc
făpțul că�  sunțem prăcțicănț�i dhărmă. Dăcă�  ei ne vor vedeă că�  ne repezim s� i ne î	ndopă�m, nu vor
respecță dhărmă. Deci, dăcă�  î	i respecță�m s� i vom luă î	n considerăre nevoile lor, vom ăcț�ionă cu
reț�inere.

Dacă primul factor a fost evitarea încălcării unui jurământ/precept datorită conștiinței
mele, al doilea factor este îndreptat către ceilalți,  iar asta datorită considerației mele
față de ei.

Că� lugă� rii s� i că� lugă� riț�ele muncesc foărțe mulț pențru ă-s� i dezvolță ăcesțe căliță� ț�i. Ei sunț foărțe
ățenț�i lă felul î	n căre ceilălț�i le ințerprețeăză�  comporțămențul. Oăre felul î	n căre se comporță�
denoță�  respecțul lor făț�ă�  de dhărmă?

Bineî	nț�eles că�  nu esțe nevoie să�  fim că� lugă� ri pențru ă respecță dhărmă s� i pe ceilălț�i, dăr dăcă�  ne
dezvolță�  s� i măi mulț ăcesțe căliță� ț�i, kărmă ăcumulăță�  de pe urmă făpțelor noăsțre de dă� rnicie,
vă fi s� i măi puțernică� . S� i măi mulț de ăță	 ț, colecț�iă noăsțră�  de binefăceri se vă mă� ri.

7. Înțelepciunea

ཤེས་རབ། 
Sherab

Sherab î	nseămnă�  î	nț�elepciune, cunoăs�țere. Bineî	nț�eles că�  ățunci că	nd vorbim î	n budism despre
î	nț�elepciune, ne referim lă î	nț�elegereă reăliță� ț�ii, ă văcuiță� ț�ii. Cu că	 ț ăceăsță�  cunoăs�țere esțe măi
profundă�  s� i kărmă ăcumulăță�  vă fi măi ințensă� . 
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De ăceeă, cel căre ă deveniț Aryă, dățoriță�  î	nț�elepciunii profunde pe căre ă dobă	ndiț-o î	n urmă
experimență� rii văcuiță� ț�ii, î	i esțe gărănțăță�  ies� ireă din sămsără. Kărmă ăcumulăță�  î	n urmă unui
ăcț să� vă	 rs� iț de un Aryă, esțe cu mulț măi puțernică�  decă	 ț ceă pe căre o ăcumuleăză�  cinevă căre
nu ă percepuț văcuițățeă. 

Acesță esțe s� i moțivul numelui „Cele șapte avuții ale unui Arya”, pențru că�  țoț ceeă ce făce un
Aryă ăre mulță�  forț�ă� , făpț căre î	i gră�bes�țe ies� ireă din sămsără.

Esțe de doriț  să�  medițăț�i  ăsupră fiecă� rei căliță� ț�i,  î	n funcț�ie de nivelul lă căre vă�  ăflăț�i,  s� i  să�
î	ncercăț�i să�  vi le dezvolțăț�i.

B) Aspectele actului de dăruire.

1. Primul aspect ăl ăcțului de ă dă� rui esțe să�  fie fă� cuț cu respecț, î	nțr-o formă�  respecțuoăsă� , iăr
ț�inuță corpului să�  denoțe sțimă� .

Î(n budism, exisță�  obiceiul că ățunci că	nd cinevă oferă�  Lămei un cădou, vă țrebui să�  se ăplece î	n
făț�ă Lămei s� i să�  ofere cu ămbele mă	 ini. Acesț mod de ă dă� rui exprimă�  preț�uireă pe căre o ăvem
făț�ă�  de cel că� ruiă î	i dă�m.

Vorbă țrebuie s� i eă să�  fi respecțuoăsă� . Făpță țrebuie să�  fie î	nsoț�iță�  de cuvințe de considerăț�ie,
iăr gă	ndurile vor țrebui să�  respecțe persoănă căre primes�țe.

Cel căre primes�țe nu țrebuie să�  fie neăpă� răț un Lămă. Toățe ăcesțe elemențe implicățe î	n ăcțul
de dă� ruire. Gă	ndul, vorbă s� i făpță țrebuie să�  vină�  număi din respecț făț�ă�  de cel că� ruiă i se oferă� . 

Deci, este important nu numai ceea ce dăm, ci și cum dăm. 

Chiăr s�i  ăspecțul obiecțului oferiț țrebuie să�  fie plă� cuț,  î	mpăchețăț esțețic. Dăcă�  dă� ruiț�i  băni
cuivă,  puneț�i-i  î	nțr-un  plic  frumos.  Său  că	nd  oferiț�i  mă	ncăre  musăfirilor,  fărfuriile  să�  fie
ățră� gă� țoăre, iăr mă	ncăreă pusă�  î	n fărfurii [ăsțfel î	ncă	 ț] să�  î	ncă	nțe ochii. 

Toățe ăcesțe lucruri influenț�eăză�  foărțe mulț kărmă pe căre o ăcumulă�m ățunci că	nd făcem ăcțe
de generozițățe. Î(n lecțură cursului 5, se spune că�  dăcă�  veț�i dă� rui lucruri căre ău ăspecț plă� cuț,
ăcumulăț�i kărmă căre, î	n viițor vă�  vă conferi frumuseț�e fizică� .

2. Al doilea aspect ăl ăcțului de ă dă� rui esțe de ă dă celui nevoiăs� ,  celui căre ăre nevoie cu
ădevă� răț, s� i î	n momențul î	n căre ăre nevoie.

Esțe plă� cuț să�  făci cădou celui căre ăre, dăr nu esțe ăceeăs�i kărmă�  ățunci că	nd dăi pă	 ine unui
om flă�mă	nd. A dă cuivă că	nd ăre nevoie s�i  lă momențul poțriviț,  ădică�  să�  fi ățenț lă nevoile
celuilălț, ăcumuleăză�  mulț măi mulță�  kărmă�  pozițivă� . 

Ună dințre virțuț�ile lui Buddhă esțe de ă ni se î	nfă� ț�is�ă lă momențul poțriviț s� i sub formă de căre
ăvem măi măre nevoie.
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3. Al treilea aspect esțe că�  ceeă ce dăț�i să�  nu ăfecțeze pe cel căre primes�țe.

De exemplu,

 nu  ăducem  văcă  lă  mă�celăr,  pențru  că� ,  î	n  conformițățe  cu  budismului  ăcesță  vă
ăcumulă mulță�  kărmă�  negățivă� .
 nu ăducem bă�uțură�  unui ălcoolic, pențru că�  î	i vă dețerioră să�nă� țățeă.
 nu servim mă	ncăre căre nu esțe să�nă� țoăsă� . Măi mulț de ăță	 ț, dăcă�  măi s� i s� țim că�  eă
dă�uneăză�  să�nă� ță� ț�ii, nu o vom servi ălțuiă.
 budisțul, că	nd s�ție că�  cevă esțe dă�ună� țor, nu-l vă dă ălțcuivă.
 dăcă�  cinevă vreă să�  deă cevă ce nu ăre s�i merge să�  fure de lă cel bogăț că să� -l deă celui
să� răc, î	n budism se spune că�  esțe un ăcț căre ăcumuleăză�  kărmă�  negățivă� .

Nu se dă� ruies�țe un lucru furăț. Ne esțe bine cunoscuță�  povesțeă lui Robin Hood, căre fură de lă
cei  bogăț�i  pențru  ă  dă  celor  să� răci.  Cu  țoățe  că�  ințenț�iile  implicățe  erău  bune,  jăful  nu
ăcumuleăză�  kărmă�  pozițivă� , de ăceeă se spune că�  nu esțe bine să�  dă� ruies�ți un lucru furăț.

Bineî	nț�eles că�  puțem spune că�  noi nu făcem ăsță, dăr foărțe us�or puțem că�deă î	n căpcănă� . De
exemplu, oămenii doresc să�  cumpere sțupă, deoărece ăcesț obiecț esțe răr s� i scump, ei ăpeleăză�
lă serviciile de pe ințerneț. 

Pe ințerneț  î	nțr-ădevă� r  se vinde sțupă iefțin,  dăr că	nd ne uiță�m lă  produs,  consțăță�m că�  el
provine din Chină. Cum de ă ăjuns sțupă î	n Chină? Că	nd chinezii ău invădăț Tibețul, ei ău jefuiț
mă�nă� sțirile budisțe iăr ăcum vă	nd obiecțe sfințe pe ințerneț. 

Deoărece  ăcesțe  obiecțe  sunț  furățe,  nu  le  puțem  cumpă� ră  s� i  dă� rui  ălțuiă  că  să-i  ăducă�
binecuvă	nțăre. Toățe ăcesțe sițuăț�ii țrebuie evițățe. Î(n căzul î	n căre cinevă dores�țe să�  cumpere
un obiecț sfă	nț, esțe bine să�  se ădreseze producă� țorilor din Nepăl său Tibeț.

C) Aspectele legate de cel care primește, obiectul acțiunii noastre

Cel căre primes�țe, obiecțul ăcțului nosțru de generozițățe, ăre pățru ăspecțe:

1. Cui îi dăm

Dro

Dro î	nseămnă�  a merge, iăr Drowa î	nseămnă�  cei ce merg.

Cine sunț  cei ce merg? Cei ce merg, sunț cei căre se ăflă�  î	n sămsără. De ce li se spun “cei ce
merg”? Pențru că�  ei pribegesc prin sămsără.

Moțivul  pențru  căre  prezență�m  ăcesțe  lisțe,  esțe  că�  dorim  să�  sțră	ngem  o  kărmă�  că	 ț  măi
puțernică�  pențru ă ăjunge lă iluminăre, de ăceeă esțe foărțe imporțănț să�  s�țim cui dă� ruim.

Dăcă�  sunțem pus�i î	n sițuăț�iă de ă dă� rui unei persoăne său unui ănimăl, bineî	nț�eles că�  vom dă� rui
omului, kărmă fiind mulț măi puțernică� . S� i de ce ăs�ă? 
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Pențru  că�  poțenț�iălul  omului  de  ă  ăjunge  lă  iluminăre  esțe  cu  mulț  măi  măre  decă	 ț  ăl
ănimălului, s� i măi mulț decă	 ț ăță	 ț, î	n ăceăsță�  viăț�ă�  un ănimăl nu poățe ăjunge lă iluminăre.

Cu cât veți dărui unui obiect cu potențial de a ajunge la iluminare, cu atât generozitatea
este mai puternică.

2. După gradul de suferință.

Duk Ngel Wa

ceeă ce î	nseămnă�  cine suferă.

Cu cât persoana se folosește mai mult de obiectul care i-a fost dat, cu atât karma celui
care a oferit este mai puternică. Cu că	 ț ăjuțorul dăț vă ăjuță pe cinevă să�  ăjungă�  lă iluminăre
cu ăță	 ț s� i kărmă vă fi măi ințensă� .

Căre sunț ăcele lucruri pe căre le puțem oferi?

 lucruri mățeriăle, precum mă	ncăre, băni, produse, hăine s� i ăs�ă măi depărțe.
 proțecț�ie, refugiu,
 iubire, ățenț�ie,
 dhărmă, ă predă dhărmă.

Căre esțe lucrul cel măi î	nălț de dă� ruiț? A predă dhărmă esțe cel măi î	nălț lucru pe căre-l puțem
oferi ălțoră, deoărece ăcesț lucru ne ăjuță�  s� i pe noi s� i pe cei pe căre î	i î	nvă� ț�ă�m, să�  ăvănseze mulț
măi repede spre iluminăre. 

Bineî	nț�eles că�  dăcă�  cinevă esțe flă�mă	nd său î	nsețăț, nu o să� -l î	nvă� ț�ă�m dhărmă, ci î	i vom dă ceeă
ce el ăre nevoie î	n ăcel momenț.

3. În funcție de cât ne-au ajutat

Pen Dokpa

ceeă ce î	nseămnă�  ajutor, ădică�  a dărui celui care ne-a ajutat, cum ăr fi pă� rinț�ii.

Se povestește că odată un chinez avea o familie mare. Tatăl lui era bolnav și bătrân și nu
era  nimeni  care  să-l  poată  îngriji.  Băiatul  neavând  posibilitatea  să-și  întrețină  toată
familia, strivit de poverile duse, decise să se descotorosească de tatăl său. Făcu o ladă din
lemn pe care o puse într-o căruță trasă de măgar. 

Ceru tatălui său să intre în ladă, după care plecă cu căruța spre vârful muntelui, cu gândul
să arunce lada în prăpastie. Cum mergea el pe drum, începu să audă ciocănituri ce veneau
din interiorul lăzii.

Băiatul întrebă: Ce vrei, tată?

Iar tatăl răspunse:Înțeleg problema pe care o ai.Dacă vrei să te debarasezi de mine, înțeleg
perfect, dar te rog să păstrezi lada.
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Băiatul îl întrebă: Păi de ce, tată? 

Iar tatăl îi răspunse: Pentru că mai târziu copiii tăi vor avea nevoie de ladă.

Asță, ăpropo de kărmă pe căre o ăcumulă�m făț�ă�  de pă� rinț�i. Fă� ră�  pă� rinț�i nu exisță�  iluminăre.

Ajuțorul  dăț  celor căre ne dezvolță�  din puncț  de vedere spirițuăl,  ăcumuleăză�  s� i  măi mulță�
kărmă�  pozițivă�  s� i puțernică� . 

Mării Lămă î	i respecță�  pe țoț�i cei căre i-ău î	nvă� ț�ăț s� i făc țoățe eforțurile pențru ă-i ră� splă� ți. Orice
profesor căre ne-ă î	nvă� ț�ăț cevă, de exemplu: să�  scriem s� i să�  cițim, mățemățică�  său orice ălțcevă,
n-ă fă� cuț ălțcevă decă	 ț să�  ne ăjuțe să�  progresă�m. 

De  ăceeă,  orice  profesor,  țrebuie  respecțăț.  S� i  invers,  cei  căre  derănjeăză�  orele  de  sțudii
ăcumuleăză�  kărmă�  negățivă� .

4. Mari calități spirituale.

Yunten

Î(nseămnă�  înalte calități spirituale.

T� in să�  reămințesc că�  vorbim ăici despre căliță� ț�ile celui căre primes�țe, obiecțul ăcț�iunii noăsțre
de generozițățe. Cu că	 ț obiecțul ăre căliță� ț�i spirițuăle măi î	nălțe, cu ăță	 ț kărmă celui căre dă�  esțe
măi puțernică� . 

Î(năințe ăm vorbiț despre două�  țipuri de dă� ruire:

- ă dă î	n scopul de ă ăjuță,

- s� i de ă dă î	n scopul de ă respecță.

Numă� rul 4 se referă�  lă ăcțul de dă� ruire, î	n scopul de ă dă respecț celui ce primes�țe (obiecțul
ăcțului nosțru de generozițățe). Deci, cu că	 ț persoănă că� reiă î	i  dă� ruim cevă, esțe măi sus pe
scără spirițuălă� ,  cu ăță	 ț  kărmă esțe măi puțernică� .  S� i  invers, orice vă� ță�măre ă unei ăsțfel de
persoăne, esțe o kărmă�  foărțe greă.

Î(nțrebăreă căre se ridică�  esțe: Cui dă� ruim măi î	nță	 i, Lămei său celui suferind?

Ră� spunsul esțe că�  țrebuie dă� ruiț ămbilor. Cel căre dă�  unui Lămă nu esțe scuțiț de ă dă� rui celui
suferind. Esțe foărțe imporțănț de dă� ruiț s� i unuiă s� i celuilălț.

Î(n Tibeț, ăceăsță�  călițățe ă celui căre primes�țe, esțe foărțe dezvolțăță� , î	n sensul că�  se dă�  mulț
respecț s� i ofrănde Lămei s� i țemplelor, dăr pe de ălță�  părțe se ăcordă�  preă puț�in ăjuțor să� răcilor.
Tibețănilor le-ă fosț sțră� in obiceiul de ă î	nțemeiă spițăle pențru cei să� răci s� i bolnăvi. 

Număi după�  ce ău fosț izgoniț�i  din Tibeț  s� i  ău ăjuns î	n  Îndiă,  ău î	ncepuț să�  vădă�  ce fă� ceău
cres�ținii pențru ăces�țiă. Acesț ăspecț de ă ăjuță pe cei nevoiăs� i, nu eră î	ndeăjuns de dezvolțăț î	n
Tibeț. Î(n vesț lucrurile sțău ălțfel, lățură de ă ăjuță pe cei nevoiăs� i esțe cu mulț măi dezvolțăță�
decă	 ț ă dă� rui dhărmei său Lămei. De ăceeă esțe nevoie de ămbele ăspecțe.
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Geshe Michăel  spuneă  că�  cine  nu î	nț�elege  că�  țrebuie  ăjuțăț�i  să� răcii  s� i  bolnăvii,  nu  î	nț�elege
dhărmă cu ădevă� răț. 

Dăcă�  cinevă ăduce ofrănde ălțărului s� i  nu se î	ngrijes�țe s� i  de cei  nevoiăs� i,  său invers,  [dăcă� ]
cinevă spune: „Nu dău ofrăndă�  ălțărului, pențru că�  s� i  ăs�ă mă�  î	ngrijesc de să� răci.”, î	n ămbele
căzuri dhărmă nu esțe î	nț�eleăsă�  bine, nu sunț suficienț de bine î	nț�elese ăspecțele profunde ăle
reăliță� ț�ii. 

Cu ălțe cuvințe, dățoriță�  făpțului că�  ăcțul de ă dă� rui esțe î	nsoț�iț de ignorănț�ă� , kărmă ăcumulăță�
nu esțe puțernică� . De ăceeă țrebuie dezvolțățe ămbele ăspecțe.

Se pune î	nțrebăreă:  Dăcă�  ăm lă dispoziț�ie număi o oră�  pe zi, oră�  î	n căre, ori merg benevol să�
ăjuț pe cei să� răci ori să�  prăcțic țănțră, ce voi ălege să�  făc?

Deoărece  prăcțică  țănțrică�  esțe  o  prăcțică�  foărțe  ăvănsăță� ,  căre  î	mi  dă�  s�ănsă  să�  ăjung  măi
repede lă iluminăre, ățunci dințre cele două�  sițuăț�ii o voi ălege pe ă două. 

Prăcțică  țănțrică�  esțe  o  prăcțică�  căre  î	mi  mă�res�țe  căpăcițățeă  de  ă  ăduce  binecuvă	nțăre
mulțoră.  S� i  cu  țoățe  ăcesțeă,  ăr  fi  bine  să�  eviță�m  să�  fim  prins� i  î	n  ăcesț  conflicț,  s� i  să�  ne
orgăniză�m î	n ăs�ă fel viăț�ă î	ncă	 ț să�  puțem făce s� i ună s� i ălță.

Un scurt rezumat

Primă lisță�  pe căre ăm dăț-o se referă�  lă căliță� ț�ile spirițuăle pe căre le-ă dezvolțăț  cel  căre
dă� ruies�țe.  Dăcă�  s� i-ă  dezvolțăț  suficienț  Depă,  ădică�  credinț�ă  s� i  ădmirăț�iă  pențru  căliță� ț�ile
spirițuăle celui că� ruiă î	i oferă� . Î(n schimb, eă nu se referă�  lă modul î	n căre ăcesță dă� ruies�țe, ădică�
dăcă�  dă� ruies�țe cu bucurie său cu iubire.

Deci, lisță pune ăccențul pe ăcele căliță� ț�i pe căre s�i le-ă dezvolțăț cel căre făce ăcțul de dă� ruire
î	năințe de ă dă� rui.

 primă lisță�  enumeră�  calitățile celui care oferă
 ă două lisță�  se referă�  la modul în care se oferă,
 iăr ă țreiă se referă�  lă obiectul căruia i se oferă, său căre esțe obiecțul făț�ă�  de

căre ăcțul de dă� ruire esțe cel măi puțernic.

Acțiunea săvârșită până la capăt

Urmă� țoăreă lisță�  esțe legăță�  de calea karmică completă.

ལས་བྱས་བསགས་པ།
Le je sakpa
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Le           î	nseămnă�  karma
Je            = săvârșită, făcută sau executată,
Sakpa   = acumulată, colectată.
Trăducereă esțe karma săvârșită și colectată.

Le je sakpa se referă�  lă  ăspecțele despre căre ăm vorbiț  î	n  lecț�iile țrecuțe,  legățe de căleă
kărmică�  compleță� , ăspecțe căre făc o ăcț�iune să�  devină�  compleță� . 

După�  cum s�țim dejă,  după�  ce făpță s-ă î	ncheiăț,  î	n curențul nosțru de cons�țiinț�ă�  vă ră�mă	ne
să�diță�  o să�mă	nț�ă� .  Ceeă ce dorim să�  s�țim esțe ce ănume poățe făce că să�mă	nț�ă ră�măsă�  să�  fie
compleță� , puțernică� , sțăbilă�  s� i bine î	nră�dă� cinăță�  î	n cons�țiinț�ă noăsțră� .

Vom prezență î	n conținuăre  cele șase lucruri care fac karma să fie săvârșită și colectată
(colecțăță�  î	nseămnă�  că�  să�mă	nț�ă kărmică� ,  băkchăk, ră�mă	ne î	n curențul nosțru de cons�țiinț�ă� ).

1. Intenția

Sam shindu

Sam                  î	nseămnă�  gând, intenție
Sam shindu  î	nseămnă�  cu intenție.

Dăcă�  î	năințe ăm discuțăț despre cel căre dă� , despre făpță î	n sine s� i despre cel căre primes�țe,
vom vorbi ăcum despre modul în care trebuie să acționăm astfel încât să acumulăm karmă
completă și puternică.

Deci primul lucru pe căre țrebuie să� -l  făcem esțe să�  ăcț�ionă�m î	n  mod intenționat,  pe băză
î	nț�elegerii  depline  ă  rezulțățelor  făpței  să� vă	 rs� ițe.  Înțelegerea  rezultatelor î	nseămnă�
î	nț�elegereă kărmei s�i ă văcuiță� ț�ii.

2. Calea completă a karmei

Le kyi yenlak dzokpa

Le              = karma
Dzokpa   = complet,
Yenlak     = paragrafe, componente.
Le kyi yenlak dzokpa se țrăduce karma completă, cu toate componentele.

Î(n lecț�iă 7 ăm discuțăț despre cele pățru componențe căre făc kărmă să�  fie compleță� , s� i ănume:

- obiecțul         – Shi
- ințenț�iă         – Sampa
- execuțăreă   – Jorwa
- finălizăreă    – Tartuk.

A două componență� , ințenț�iă, ăre sensul de moțivăț�ie, pe că	nd ințenț�iă despre căre ăm vorbiț lă
puncțul  1 de ăici, măi î	năințe puț�in, ăre sensul de î	nț�elegere ă rezulțățelor, ințenț�ie căre vine
din î	nț�elepciune.
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3. Fără regrete

Mi gyupa

Gyupa          = regret
Mi gyiupa  = fără regret

Acesț ăspecț spune că�  dăcă�  ăț�i dăț cevă, să�  nu î	ncepeț�i să�  regrețăț�i, pențru că�  ălțereăză�  kărmă.
Dăcă�  nu sunțeț�i dispus�i să�  dăț�i,  ățunci nu dăț�i. Esțe mulț măi bine să�  nu dăț�i decă	 ț să�  regrețăț�i
ceeă ce ăț�i dăț.

De ăceeă, dăcă�  doriț�i  să�  vă�  dezvolțăț�i  dă� ruireă, sfățul esțe să�  î	ncepeț�i  să�  dăț�i  lă î	ncepuț măi
puț�in s� i să�  dăț�i fă� ră�  regrețe, după�  căre vor veni momențele î	n căre veț�i dă� rui măi mulț.

A te bucura de binele făcut

Dăcă�  vom exținde ăcțul de ă dă� rui s� i ănume nu număi că�  nu vom regreță ci s� i ne vom bucură de
ceeă ce ăm fă� cuț, ăcesț lucru vă ințensifică foărțe mulț kărmă. A țe bucură de făpțele fă� cuțe esțe
un lăițmoțiv frecvenț î	n dhărmă. 

Ună dințre prăcțicile budisțe esțe că dimineăț�ă, î	năințe de ă ne sculă din păț, să�  ne gă	ndim lă
lucrurile bune căre sunț î	n viăț�ă noăsțră�  s� i să�  ne bucură�m pențru ele. Să�  ne bucură�m de ceeă ce
ăvem s� i noi, s� i ceilălț�i. Bucuriă nu ăre limițe. S� i dăcă�  nu ăveț�i pențru ce vă�  bucură, bucurăț�i-vă�
pențru ceeă ce ăre vecinul.

Deci ăl țreileă făcțor căre ințensifică�  kărmă esțe de ă dă� rui cu plă� cere s� i bucurie.

Se ridică�  î	nțrebăreă: A dă� rui î	n mod ănonim esțe inferior ăcțului de ă dă� rui î	n vă� zul lumii?

Ră� spunsul esțe: ă dă� rui î	n mod ănonim esțe un ăcț cu mulț măi î	nălț decă	 ț ăcelă de ă făce ăcesț
lucru  î	n  mod  public,  pențru  că�  ănonimățul  esțe  măi  puț�in  lumesc,  s� i  nu  esțe  fă� cuț  pențru
publicițățe s� i beneficii, ci pențru ă ăcumulă kărmă căre să�  ducă�  lă iluminăre. 

Un  Bodhisățțvă  căre  ăre  ego-ul  mic  s� i  o  cons�țiinț�ă�  foărțe  î	nălță� ,  î	s� i  ăsumă�  pe  deplin
responsăbilițățeă pențru ceeă ce făce, î	n linis�țe s� i fă� ră�  preă mulț țăm țăm. Esțe foărțe imporțănț
că cel căre dă� , să�  deă cu î	nț�elepciune, pențru ă nu că�deă î	n căpcănă ego-ului.

4. Fără antidot

Nyenpo mepa

Nyenpo  = antidot
Mepa       = nu este, fără
Deci fără antidot.

Acesț puncț se referă�  lă evițăreă să� vă	 rs� irii ălțor lucruri căre să�  dă�uneze ăcțului de dă� ruire. 
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Ce poățe să�  dă�uneze ăcțului de dă� ruire?

• regrețul
• ignorănț�ă. O mințe plină�  de ignorănț�ă�  dă�uneăză�  kărmei ăcumulățe î	n urmă ăcțului 

de dă� ruire. Nu î	n sensul de ă o ănulă, ci de ă mics�oră foărțe mulț.
• ă nu țe desță� inui. 

Un ălț  exemplu de ănțidoț lă kărmă dă� ruirii,  esțe ăcelă î	n  căre ăm fă� cuț  cevă ră�u s� i  nu ăm
desță� inuiț  nimă�nui  ăcesț  lucru,  nu  ăm  purificăț,  iăr  ăcum  se  ăflă�  î	n  curențul  nosțru  de
cons�țiinț�ă� , rădiindu-s� i kărmă î	n țoățe direcț�iile, mințeă noăsțră�  fiind dejă infesțăță�  î	n momențul
î	n căre dă� ruim cevă. S� i ăcesț lucru dă�uneăză�  mulț kărmei dă� ruirii.

5. Actul de a dărui împreună cu factorii însoțitori

Kor dang chepa

Kor                  = roată, cerc,
Dang chepa  = împreună.

Împreună cu cercul, î	n sensul de împreună cu factorii însoțitori, cu ălțe cuvințe ăcțul de ă
dă� rui țrebuie să�  fie î	nsoț�iț de ănumiț�i făcțori.

Căre sunț ăces�ți făcțori?

- ă ne bucură de ceeă ce ăm fă� cuț. Lăm Rim vorbes�țe din nou despre ăcesț subiecț, 
ădă�ugă	ndu-l lă puncțul 5.
- execuțăreă făpței. Cu ălțe cuvințe ăcțul de ă dă� rui țrebuie execuțăț s� i nu lă� săț lă nivel de
ințenț�ie.
- finălizăreă făpței, î	n sensul de ă ne ăsumă ră� spundereă ăsupră ăcțului de ă dă� rui. A 
spune: „Cu ădevă� răț ăm dăț.” Acesț lucru vă făce că ăcțul să�  fie foărțe clăr î	n cons�țiinț�ă 
noăsțră� .

Ațunci că	nd spunem fă� ră�  ănțidoț,  ne referim lă sițuăț�iă î	n căre ăm dă� ruiț  cevă s� i  nu ne-ăm
osțeniț să�  ne ăsumă�m ră� spundereă pențru ceeă ce ăm fă� cuț, lucru căre sțrică�  kărmă. 

Ațunci că	nd spunem: du făpță pă	nă�  lă căpă� ț, din țoăță�  inimă, cu bucurie, cu cons�țiinț�ă î	mpă� căță�
s� i iă-ți ră� spundereă, țoățe ăcesțeă făc că să�mă	nț�ă să�diță�  î	n curențul nosțru de cons�țiinț�ă�  să�  fie
puțernică� .

6. Rezultat karmic cert

Nammin nyong nge

Nge            = cert, cu siguranță, 
Nammin  = rodire, rezultat

Expresiă î	nseămnă�  rezulțăț kărmic cerț. Cu ălțe cuvințe dăcă�  kărmă ăcumulăță�  esțe s� i plănțăță�
ădă	nc, rezulțățul ei vă fi cerț.
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Puncțul s�ăse rezumă�  de făpț, țoățe puncțele ănțerioăre. Deci, dăcă�  primele cinci sunț prezențe s� i
bine execuțățe, să�mă	nț�ă plănțăță�  vă fi compleță� , puțernică�  s� i sțăbilă� , iăr frucțul ei vă fi cerț s� i ne
vă duce spre iluminăre.

Mi-aș dori ca toate ființele
În orice loc se vor găsi,
Libere și fericite să poată fi.

Toate gândurile mele,
Toate vorbele 
Și toate faptele pe care le fac,
A lor suferință să o înceteze.

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

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

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

---
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