
ACI 5 – Cum funcţionează karma                                                                                                                            Lecţia 7

Cursul 5

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

Lecția 7, prima parte

Răspunsurile la întrebările 
din tema de casă aferentă lecției 6.

Prima întrebare: Măyțreiă,  î	n lucrăreă să ințițulăță�  Înalta tradiţie,  Uttratantra descrie s�ăse
păs�i diferiț�i ăl unui proces î	n căre țendinț�ă de ă fi ățăs�ăț de o ănumiță�  nățură�  de sine, creeăză�
kărmă s� i prin urmăre o lume ă suferinț�ei. Descrieț�i ăces�ți păs� i.

Răspuns: 

Primul pas, seminț�ele cu căre ne năs�țem î	n ăceăsță�  viăț�ă� , căre ău veniț cu noi dințr-o
viăț�ă�  ănțerioără� , că	nd î	ncep să�  rodeăscă�  ne vor dețermină să�  vedem lucrurile că ăvă	nd o
exisțenț�ă�  proprie de sine. 

Acesț păs ne conduce lă al doilea căre spune că�  î	ncepem să�  ne dezvolță�m țendinț�ă de ă-l
vedeă pe  eu s� i  pe  al meu,  ădică�  corpul meu, gă	ndurile mele, emoț�iile mele, lucrurile
mele că exisță	nd î	n sine.

Pasul al treilea, dățoriță�  ăcesțor seminț�e căre ne făc să�  vedem lucrurile că exisță	nd î	n
sine, lucrurile ne vor ăpă� reă că plă� cuțe său neplă� cuțe său neuțre, ăvă	nd țendinț�ă de ă
crede că�  sunț frumoăse/ățrăcțive său respingă� țoăre, ele în sine.

Pasul al patrulea esțe reăcț�iă pe căre o ăvem făț�ă�  de ele. Pe băză î	nț�elegerii gres� ițe ă
lucrurilor, vom î	ncepe să�  simț�im ățrăcț�ie său repulsie făț�ă�  de ele.

Pasul al cincilea, dățoriță�  emoț�iilor de ă plăce său displăce, vom î	ncepe să�  făcem, să�
spunem, să�  gă	ndim lucruri negățive , căre colecțeăză�  kărmă.

Ulțimul păs,  al șaselea spune că�  dățoriță�  kărmei pe căre ăm sțră	ns-o, vom ră�mă	ne î	n
conținuăre î	n roăță suferinț�ei.
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A  doua  întrebare:  Ațunci  că	nd  cele  țrei  țipuri  diferițe  de  ființ�e  sțău  î	mpreună�  s� i  privesc
păhărul plin de lichid, ele vă�d țrei lucruri diferițe. Oăre î	nseămnă�  ăcesț lucru că�  nu exisță nimic
î	nțr-o formă�  său ălță?

Ră� spuns: 

Ră� spunsul căre ni-l dă�  măesțrul Chăndrăkirți se ăflă�  î	n lecțură cursului 5. 

El spune: Făpțul că�  fiecăre dințre ființ�e vede ălțcevă, nu î	nseămnă�  că�  ele nu poț s�ți ce
esțe corecț său incorecț. Măesțrul Chăndrăkirți ne dă�  urmă� țorul exemplu: Puțem s�ți oăre
dăcă�  un profesor ne spune ădevă� rul s� i ălțul nu? Puțem s�ți oăre dăcă�  Buddhă ne-ă spus
ădevă� rul? 

Măesțrul Chăndrăkirți ne cițeăză�  din spusele cuivă căre ă deveniț discipolul lui Buddhă:
„ăcum  î	mi  dău  seămă  că�  î	ndrumăreă  ță  esțe  corecță� ”.  Acesț  discipol  fusese  î	năințe
oponențul lui Buddhă, s� i î	n urmă unei dezbățeri î	nț�elese ădevă� rul spuselor lui Buddhă.

 Dăr nu ăceăsță esțe ideeă. Ideeă esțe că�  ăcesț discipol vă�zuse că�  cevă esțe corecț, spre
deosebire  de  ălțcevă  căre  eră  incorecț.  Deci,  făpțul  că�  ființ�e  diferițe  experimențeăză�
păhărul î	n moduri diferițe, nu î	nseămnă�  că�  din puncțul meu de vedere nu poț decide ce
esțe corecț său ce esțe incorecț! Ce esțe un ăcț de bună� țățe său ce nu esțe un ăcț de
bună� țățe. 

Iăr ăici sță�  mărele pericol, s� i ăcesță ă fosț s� i moțivul ăcesței î	nțrebă� ri. Deoărece cinevă ăr
puțeă să�  spună� : “dăcă�  nu s�țiu ce esțe bine s� i ce nu, ățunci nimic nu conțeăză�  pențru că�
oricum nu poț s�ți”. 

Aceăsță esțe o ințerprețăre țoțăl gres� iță�  ă sițuăț�iei din făț�ă noăsțră� . 

Esțe bine de s�țiuț ce vede fiecăre, dăr din puncțul meu de vedere, ăm kărmă meă căre mă�
forț�eăză�  să�  percep păhărul î	nțr-un ănume mod s� i să�  văd reălițățeă î	nțr-un fel ănume. Din
puncțul î	n căre mă�  ăflu î	n ăceăsță�  reălițățe, din cunoăs�țereă pe căre o ăm,  pot spune
ceea ce este bine și ceea ce este rău.

Deci să�  nu confundă�m lucrurile, s� i să�  ne ăgă� ț�ăm de ideeă că�  fiecăre vede ălțcevă decă	 ț
ceeă ce vedem noi, că jusțificăre lă ățițudineă nihilisță� .

Ră� spunsul pe scurț esțe că lucrurile sunț î	nțr-un fel său ălțul, pențru că le percepem î	nțr-
un fel său ălțul, dățoriță kărmei ăcumulățe î	n țrecuț căre ne forț�eăză�  să le vedem ăs�ă
cum le vedem.
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 A treia întrebare: esțe oăre posibil că cele țrei ființ�e să ăibă�  țrei percepț�ii căre sunț țoățe 
corecțe, s�i cu țoățe ăcesțeă să țrăgă�  concluzii conțrădicțorii despre ăcelăs� i obiecț?

Ră� spuns: 

Ră� spunsul ăre două�  pă� rț�i.

a. Puțem ăfirmă că�  percepț�iă fiecă� reiă dințre cele țrei ființ�e esțe corecță� ? Ră� spunsul esțe:
dă, fiecăre vede î	n lumeă ei lucrurile corecț. Adică� :

-  omul  căre  vede  ăpă�  î	n  lumeă  lui,  vede  ăpă  s� i  nu  vin.  El  nu  se  î	ns�ălă�  î	n
idențificăreă obiecțului.

- preță î	n lumeă lui,  ăcolo unde esțe să	nge el vede să	nge. Deci î	n lumeă lui, el
disținge corecț.

- î	n lumeă lui zeul, ăcolo unde esțe ămbrozie, el vă vedeă ămbrozie.

Deci idențificăreă din puncț de vedere ăl fiecă� reiă esțe corecță� .

b. Vom țrece lă  ă  două părțe ă  ră� spunsului.  Dăcă�  fiecăre din cele țrei  ființ�e  percepe
corecț,  esțe  oăre  posibil  că  ele  să  țrăgă�  țrei  concluzii  corecțe  si  in  ăcelăs� i  țimp
conțrădicțorii, făț�ă�  de ăcelăs� i obiecț?

Dă, țoățe cele țrei concluzii sunț corecțe si dă sunț conțrădicțorii, dar nu față de același
obiect. Si ăici esțe puncțul sensibil. Ațunci că	nd spunem același obiect, presupunem că
exisță�  undevă, î	n ăfără noăsțră� , un loc in căre exisță un specțățor căre î	nț�elege exăcț ceeă
ce se î	nță	mplă�  s� i vede că in păhăr esțe ăpă� , si măi vede s�i pe ălț�ii căre s� i ei se uiță�  lă
păhăr s� i î	l percep î	nțr-un fel său ălțul.

Aceăsță�  sițuăț�ie nu poățe să�  exisțe. 

Trebuie să fim ățenț�i î	n ăcesț căz, să�  spunem că�  “același obiect” lă căre se uiță cele țrei
ființ�e, esțe un lichid s�i nu ăpă� , pențru că ăpă esțe doăr ceeă ce vede omul. 

De făpț, esțe imposibil să�  vorbim despre un obiecț unic pe căre ele le observă� , deoărece
nu exisță nici o ăuțorițățe exțernă� , î	n ăfără scenei descrise căre să�  decidă�  ce fel de obiecț
esțe.
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A patra întrebare: Descrieț�i modul in căre secț�iuneă Consecinț�ă�  ă scolii Căii de Mijloc explică�  
ce se î	nță	mplă�  î	n ăcesț căz, folosind concepțul celor țrei pă� rț�i, căuzele mățeriăle s� i cei țrei 
făcțori conțribuițori.

Ră� spuns: 

Măi î	nță	 i vă țrebui să î	nț�elegem ce î	nseămnă�  căuză mățeriălă�  său principălă� .

Orice fenomen căre ni se î	nță	mplă�  in viăț�ă�  esțe dețerminăț de o căuză�  mățeriălă� /princi-
pălă�  s� i de făcțori conțribuițori. 

Am dăț că exemplu ghindă s� i sțejărul. Am vorbiț despre ghindă că fiind căuză mățeriălă�  /
principălă�  ă  sțejărului,  iăr  soărele,  ăpă,  pă�mă	nțul,  mediul  prielnic  că  fiind  făcțorii
conțribuițori.

Cum puțem disținge căuză principălă de condiț�iile de sprijin? 

Căuză principălă�  esțe ceă căre devine copăc, ădică�  ghindă din căre iese ră� sădul, căre ăpoi
vă cres�țe s� i vă deveni sțejăr, proces in căre ghindă vă dispăre. Deci căuză mățeriălă�  esțe
ăceă energie ce se țrănsformă dințr-o formă�  î	n ălță.

Măi mulț de ăță	 ț, țrebuie să�  exisțe similițudine î	nțre căuză mățeriălă�  s� i rezulțăț. Ghindă
esțe similără�  sțejărului, pențru că�  din eă nu vă ră� să� ri un lă�mă	 i. Aceăsță lege esțe o lege
kărmică� ,  căre  spune  că  rezulțățul  esțe  similăr  căuzei.  Deci  sțejărul  nu  vă  fi  similăr
soărelui, soărele fiind doăr un făcțor de sprijin.

Să�  ne î	nțoărcem ăcum lă î	nțrebăreă noăsțră� . Cele țrei ființ�e se uiță lă păhăr si văd lucruri
diferițe  dățoriță�  kărmei  lor,  căre  î	n  căzul  nosțru  esțe  un  făcțor  conțribuițor,  căre  î	i
forț�eăză�  să vădă�  lucruri diferițe. 

După�  cum ăm spus,  ățunci că	nd creățurile se uiță�  lă obiecț,  pențru fiecăre dințre ele
obiecțul esțe ălțul. Adică�  lichidul din păhăr esțe ori ăpă�  pențru om, ori ămbrozie pențru
zeu ori să	nge pențru preță.

Cauza  principală pențru  căre  omul  vede  ăpă  esțe  ăpă  din  momențul  ănțerior.  El
conținuă să�  priveăscă� ,  ăpă pe căre ă vă� zuț-o î	n momențul ănțerior vă deveni ăpă din
momențul ăcțuăl. Lă fel s� i in căzul zeului, el vede ăcum necțăr pențru că�  cu o clipă�  î	n
urmă ă vă�zuț necțăr. Acesțeă sunț cele țrei căuze principăle.

Măesțrul Chăndrăkirți spune: lichidul din păhăr ăre pă� rț�i diferițe in funcț�ie de numă� rul
observățorilor. 

Dăcă�  vor veni pățru ființ�e si se vor uiță lă lichid, el vă ăveă ățunci pățru pă� rț�i.  Toățe
ăcesțe ființ�e nu se uiță�  lă ăcelăs� i  obiecț, fiecăre dințre ele se uiță�  de făpț lă căuză lui
principălă� , iăr căuză principălă�  esțe părțe ă lichidului.

Ră� spunsul prezențăț î	n țemă de căsă�  esțe urmă� țorul:

Cele țrei obiecțe pe căre le percep cele țrei ființ�e (puroi, ăpă�  său necțăr) poț fi descrise că
fiind cele țrei pă� rț�i ăle obiecțul de băză�  (lichidul). Lichidul furnizeăză�  „căuză principălă� ”
- mățeriă său lucrul căre devine fiecăre dințre ăcesțe obiecțe – î	n fiecăre căz. Cele țrei
țipuri diferițe de kărmă din cons�țiinț�ă celor țrei ființ�e ii forț�eăză�  să vădă�  obiecțul de băză
ăs�ă cum î	l vă�d, consțițuie in ăcesț căz “făcțorul de sprijin”.
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 A cincea întrebare: Ce se î	nță	mplă�  cu cele țrei pă� rț�i, ățunci că	nd preță î	nceărcă�  să�  beă din 
păhăr?

Ră� spuns: 

Poățe preță să vădă�  cele țrei pă� rț�i? Nu, preță vă vedeă număi părțeă lui, vă vedeă puroi si
să	nge.  Si  esțe singurul  lucru pe căre-l  poățe  vedeă s� i  ăsță  dățoriță  kărmei  lui  căre-l
forț�eăză�  să vădă�  ceeă ce vede. Si ățunci că	nd vă î	ncercă să�  beă – țoățe celelălțe pă� rț�i vor
fi  inexisțențe.  Fiecăre  ființ�ă�  î	n  părțe  nu  poățe  vedeă  s� i  celelălțe  pă� rț�i  ăle  lichidului.

A șasea întrebare: Puroiul si să	ngele pe căre le vede preță in păhăr sunț cu ădevă� răț puroi s� i
să	nge? De ce dă său de ce nu?

Ră� spuns: 

Puroiul s� i să	ngele din păhăr sunț reăle; făpțul că ele sunț o percepț�ie impusă�  spirițului
flă�mă	nd, nu diminueăză�  î	n nici un fel reălițățeă lor. Lă fel că s� i ăpă pe căre o vede omul,
s� i ăcum si î	nțoțdeăună vă fi doăr o percepț�ie.

Se ridică�  î	nțrebăreă: Dăcă�  nu exisță�  nimic cu o exisțenț�ă�  proprie de sine, de ce esțe ăță	 ț  de
imporțănț ceeă ce făcem?

Ră� spunsul esțe, că�  țocmăi dățoriță�  făpțului că nimic nu ăre o exisțenț�ă�  proprie de sine,
țoț ceeă ce făcem esțe exțrem de imporțănț, pențru că viăț�ă reălă�  pe căre o țră� im esțe
rezulțățul direcț ă ceeă ce ăm fă� cuț in țrecuț. 

Rezulțățul ă ceeă ce făcem ăcum, î	l vom experimență î	n viițor, pențru că nimic nu exisță�
î	n ăfără noăsțră�  cu o exisțenț�ă�  proprie de sine. Toț ceeă ce experimență�m î	n momențul
de făț�ă�  sunț doăr roădele seminț�elor kărmice pe căre le-ăm plănțăț, de ăceeă esțe ăță	 ț de
imporțănț să�  fim ățenț�i lă ceeă ce să�dim acum in cons�țiinț�ă noăsțră� , pențru că in funcț�ie
de ceeă ce să�dim ăs�ă vă ără� ță s� i viițorul nosțru.

Număi dățoriță�  făpțului că�  lucrurile sunț compleț goăle de orice exisțenț�ă�  proprie de
sine, se poățe ăjunge lă iluminăre. Că	nd ăceăsță î	nț�elegere se vă ădă	nci, nu ne vom măi
permițe să�  susțrăgem nici cel măi mic obiecț de lă birou; nu ne vom măi permițe de ă
măi făce nici cele măi mici prosții. Aceăsță î	nț�elegere vă duce lă țrănsformă�ri. 
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Cursul 5

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

Lecția 7, a doua parte

I@n ăceăsță�  lecț�ie ne î	nțoărcem din nou lă Abhidhărmăkoshă, s� i vom vorbi despre ce î	nseămnă�  
kărmă ălbă�  si neăgră� .

1. Karma neagră

I@n limbă țibețănă�  kărmă neăgră�  se țrăduce:

Nakpoy le

Nak î	nseămnă�  negru
Le = karma
Nakpoy le î	nseămnă�  karma neagră.

Ce î	nseămnă�  kărmă neăgră� ?

Cu țoț�ii ne ăflă�m î	n lumeă dorinț�elor, lume căre făce părțe din sămsără.
Sămsără esțe lumeă dorinț�elor?  Nu, pențru că�  sămsără esțe î	mpă� rț�iță�  î	n:

- lumeă dorinț�elor
- lumeă formelor
- lumeă fă� ră�  formă� .

Lumeă  dorinț�elor  esțe  ță� ră	mul  inferior  ăl  sămsărei,  s� i  esțe  lumeă  ceă  măi  suferindă� .
De ce se numes�țe lumeă noăsțră� ,  lumeă dorinț�elor? Pențru că�  ceeă ce o cărăcțerizeăză�  esțe
păsiuneă, măi ăles pențru mă	ncăre s� i sex.

Exisță�  s� i ălțe forme de exisțenț�ă�  căre ăpărț�in de sămsără, cum ăr fi lumeă zeilor, căre lă ră	ndul
ei esțe î	mpă� rț�iță�  î	nțre lumeă dorinț�elor s� i î	ncă�  ălțe două�  lumi. Pențru că�  nu ăcesță esțe subiecțul
nosțru de ăsță�zi, nu vom ințră ăcum î	n el.

Ființ�ele din lumeă formelor s� i cele din lumeă fă� ră�  formă�  se ăflă�  î	n medițăț�ie foărțe profundă� ,
dăr nu ău percepuț văcuițățeă. 
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Acesțeă nu ăcumuleăză�  kărmă�  negățivă� , dăr pențru că�  î	ncă�  nu si-ău eliminăț kărmele negățive
din vieț�ile țrecuțe, ele țră� iesc î	n conținuăre î	n sămsără. 

Că rezulțăț ăl ăcesțui făpț, ățunci că	nd li se vă țermină kărmă de ă măi țră� i î	n ăcesțe lumi, ele
vor că�deă direcț î	n infern, deoărece forț�ele kărmelor negățive se ințensifică� . 

Pențru ă ăveă suficiență�  puțere de ă depă� s� i forț�ă de grăvițăț�ie ă kărmelor negățive vă țrebui să�
percepem văcuițățeă î	n direcț. Mințeă noăsțră�  vă țrebui să�  fie ămesțecăță�  cu î	nț�elepciuneă, s� i
nu să�  ră�mă	nă�  dominăță�  de ignorănț�ă� . 

Dăr că	nd vom ăjunge î	n ăceăsță�  sițuăț�ie, țoățe kărmele bune pe căre le vom ăcumulă nu vor fi
suficienț de puțernice. 

Deci, î	n ăcesțe lumi ființ�ele nu ăcumuleăză�  kărmă negățivă� , ci kărmă pozițivă� . Pe de ălță�  părțe
ățunci că	nd noi făcem o făpță�  negățivă� , o făpță�  reă, kărmă pe căre o sțră	ngem esțe neăgră� . 

De ce i se spune neăgră� ? Deoărece esența ei esțe neăgră� , î	n sensul că�  făpță reă ne vă ăduce î	n
viițor suferinț�ă� . Kărmă neăgră�  esțe kărmă căre se ăcumuleăză�  număi î	n lumeă dorinț�elor.

2. Karma albă

Kărmă ălbă�  î	n limbă țibețănă�  esțe:

Karpoy le

Karpoy  = ălb
Le            = kărmă

Bineî	nț�eles că o făpță�  bună�  ăr țrebui să�  fie o făpță�  ălbă� . Dăr nu esțe ăs�ă. Binefăcerile pe căre le
făcem nu sunț kărmă ălbă� . 

Că să fie kărmă ălbă� ,  ființ�ă  căre o colecțeăză�  țrebuie să�  fie î	n ăfără lumii dorinț�elor. Număi
ființ�ele din lumeă formelor s� i din lumeă fă� ră�  formă�  poț să�  ăcumuleze kărmă ălbă� , făpțele lor
sunț ălbe.

Rezulțățul kărmei ălbe esțe plă� cereă. Esenț�ă kărmei ălbe esțe ălbă�  deoărece cel căre o sțră	nge,
nu suferă�  î	n momențul că	nd făce făpță. S� i cu țoățe ăsțeă î	nțr-un ță	 rziu ăcesțe ființ�e vor țrebui să�
moără� .

Ațunci că	nd noi făcem un ăcț bun suferim pențru că�  î	nsă� s� i exisțenț�ă noăsțră�  esțe suferinț�ă� . Cu
fiecăre clipă�  corpul nosțru î	mbă� țră	nes�țe, se slă�bes�țe, sunțem măi puț�ini să�nă� țos� i. Energiile căre
ne-ău ădus î	n ăceăsță�  lume sunț î	n conținuă�  degrădăre. Chiăr s� i ățunci că	nd î	nfă�pțuim cevă bun,
suferim.
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3. Karma mixtă
Al țreileă țip de kărmă esțe kărmă mixță� :

Karnak drepa

Kar î	nseămnă�  alb
Nak î	nseămnă�  negru
Drepa = mixt/amestecată

Ce î	nseămnă�  kărmă mixță� ? Kărmă mixță�  esțe kărmă ăcumulăță�  ățunci că	nd făcem o făpță�  bună� . 

-  lățură ălbă�  ă kărmei provine din făpțul că�  ăcțul bun ă fosț fă� cuț cu moțivăț�ie pură� .
Moțivăț�iă de ă ăjuță pe celă� lălț, de exemplu.

- lățură neăgră�  ă kărmei provine din făpțul că�  mințeă noăsțră�  esțe plină�  de ignorănț�ă� ,
dățoriță�  făpțului că�  țră� im î	n lumeă suferinț�ei. 

Rezulțățul  ăcesței  kărme esțe ălb,  ădică�  plă� cereă.  Esenț�ă  ei  esțe neăgră�  dățoriță�  făpțului  că�
mințeă s� i corpul suferă�  î	n țimpul efecțuă� rii făpței. 

I@n lumeă dorinț�elor, kărmă ăcumulăță�  esțe ori mixță�  ori neăgră� .

Karma pură

Măi exisță�  o noț�iune, s� i ănume:

Sak me kyi le

ཟག་མེད་ཀིྱ་ལས།
ceeă ce î	nseămnă�  karma pură. 

Eă esțe diferiță�  de țipurile de kărmă despre căre ăm vorbiț pențru că�  eă ăre rolul de ă cură� ț�ă
kărmele negre s� i ălbe.

Dăcă�  vă�  măi ăduceț�i ămințe de nămmin, ceeă ce î	nseămnă�  rodireă, ăcesț țip de kărmă nu ăre
ăcesț ăspecț de nămmin, de rodire. 

I@n țexțul lecțurii cursului 5 scrie, kărmă pură�  î	nlă� țură�  kărmă neăgră�  s� i kărmă ălbă� . Iăr ăici se
ridică�  î	nțrebăreă: de ce vrem să�  î	nlă� țură�m kărmă ălbă� ? După�  cum s�țim, kărmă ălbă�  ne ăduce
număi rezulțățe bune. Căre esțe problemă kărmelor ălbe? Ră�spunsul lă ăcesțe î	nțrebă� ri vor fi
dățe î	n urmă� țoărele lecț�ii.
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Calea karmică

Vom vorbi î	n conținuăre despre calea karmică său calea de acțiune.

Căleă kărmică�  î	n limbă țibețănă�  esțe:

Le kyi lam

ལས་ཀིྱ་ལམ།
Pențru că�  o căle kărmică�  să�  fie compleță�  eă vă țrebui să�  ăibă�  pățru componențe. Toățe ăcesțe
dețălii vin de lă Măyțreiă prin măesțrul Asăngă.

Cele patru componente care fac karma să fie completă:

1. Primă componență�  esțe obiectul implicăț, el se numes�țe bază

Shi

གཞི།
Shi î	nseămnă�  bază.

Ce î	nseămnă�  băză unei ăcț�iuni kărmice? De exemplu, î	n căzul unui ăcț de crimă� , obiecțul esțe 
persoănă ucisă� . Orice ăcț�iune ăre un obiecț.

I@nțr-o lecț�ie țrecuță�  ăm vorbiț de imporțănț�ă obiecțului.

- pă� rinț�ii sunț obiecțe kărmice foărțe imporțănțe,
- Lămă, î	nvă� ț�ă� țorii, sunț obiecțe kărmice foărțe imporțănțe. Orice profesor spirițuăl esțe 
foărțe imporțănț. 

Moțivul  pențru  căre  se  pune  ăță	 ț  de  mulț  ăccenț  pe  obiecț,  se  dățoreăză�  kărmei  căre  esțe
exțrem de puțernică�  ățunci că	nd ăcț�iuneă esțe făț�ă�  de un obiecț imporțănț.

Că	nd ăm vorbiț despre generozițățe, ăm spus că�  generozițățeă făț�ă�  de un Lămă nu esțe ăceeăs�i
cu generozițățeă făț�ă�  de cinevă căre nu esțe Lămă. 

A dă cuivă căre suferă� , esțe cu mulț măi ințens din puncț de vedere kărmic decă	 ț ă dă cuivă căre
nu suferă� . A fi dărnic făț�ă�  de o ființ�ă�  umănă�  esțe măi puțernic decă	 ț ă dă unui ănimăl. 

2. A două componență�  ă că� ii kărmice său ă ăcț�iunii kărmice esțe:

Sampa

བསམས་པ།

 9



ACI 5 – Cum funcţionează karma                                                                                                                            Lecţia 7

ceeă ce î	nseămnă�  gând,  ădică�  gă	ndul implicăț î	nțr-o ăcț�iune. Aceăsță�  noț�iune include s� i  ălțe
elemențe cum ăr fi ințenț�iă său moțivăț�iă.

3. A țreiă componență�  esțe:

Jorwa

སྦྱོར་བ།
ceeă ce î	nseămnă�  a săvârși fapta.

De exemplu, ințenț�ionez să�  omor pe cinevă, voi luă cuț�ițul s� i merg să� -l omor. Aceăsță î	nseămnă�
ă execuță.  S� i  ăsță s� i  lă bine s� i  lă ră�u.  I@n ebrăică�  se spune: „căleă spre infern esțe păvăță�  cu
ințenț�ii bune”, ădică�  chiăr dăcă�  ăvem ințenț�ii bune nu esțe ăcelăs� i lucru cu ă făce cu ădevă� răț
făpță, nu esțe ăceeăs�i kărmă� . A gă	ndi de ă omorî	 pe cinevă esțe măi puț�in grăv decă	 ț ăcț�iuneă de
ă merge s� i de ă-l ră�ni.

4. A pățră componență�  ă că� ii kărmice esțe:

Tartuk

མཐར་ཐུག།
ceeă ce î	nseămnă�  finalizarea faptei. 

Dăcă�  ăm mers să�  omor pe cinevă, să�  spunem l-ăm î	njunghiăț cu cuț�ițul, dăr nu ăm reus�iț să� -l
omor, ăsță î	nseămnă�  că nu mi-ăm finălizăț făpță, ăcț�iuneă. Aceăsță esțe o kărmă�  un pic măi
puț�in severă�  decă	 ț kărmă că	nd l-ăm omoră	 ț cu ădevă� răț. Se spune că�  ăcț�iuneă esțe finălizăță�
ățunci că	nd omul esțe morț.

Gândurile din spatele acțiunii

I@n conținuăre vom vorbi măi pe lărg despre sempă, ădică�  despre gă	nd.

Sempă ăre țrei elemențe:
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ă. identificarea corectă ă obiecțului.

Ma trul ma

མ་འགུལ་བ།
Exemplul pe căre î	l voi dă ăpăre î	n lecțură cursului 5. Dăcă�  ăm ințenț�ionăț să� -l omor pe Ion s� i l-
ăm omoră	 ț pe Cosțel, ăsță î	nseămnă�  că�  ăm gres� iț î	n idențificăreă persoănei.

Kărmă ăcesței făpțe esțe măi puț�in grăvă�  decă	 ț kărmă î	n căre ăm ințenț�ionăț să�  omor s� i ăm dus 
făpță pă	nă�  lă căpă� ț.

S� i invers, dăcă�  ăm fă� cuț cuivă un serviciu dăr nu ăm s�țiuț că�  el esțe un măre Bodhisățțvă său un 
măre Lămă, deci nu l-ăm idențificăț corecț, kărmă pe căre o ăcumulăm esțe pozițivă�  dăr nu lă fel
de puțernică�  că si kărmă ăcumulăță�  făț�ă�  de un obiecț idențificăț corecț.

b. gânduri rele/ afecțiuni mentale. 

Nyun mong

ཉོན་མོངས།
î	nseămnă�  afecțiune mentală său gând dăunător, gând rău. Cu ălțe cuvine ce se petrece în
mintea noastră în timp ce acționăm. I@n limbă sănscriță�  se spune klesha.

Că	nd merg s� i  ucid pe cinevă din ură�  său furie, kărmă pe căre o ăcumulez esțe cu mulț măi
puțernică�  decă	 ț ceă pe căre ă ăcumulăț-o că	nd ă omoră	 ț de drăgul sporțului. 

Cu că	 ț vom fi măi ințens implicăț�i emoț�ionăl î	nțr-o ăcț�iune, cu ăță	 ț ăfecțeăză�  măi mulț kărmă.

Lă fel se pețrece s� i ățunci că	nd esțe vorbă de făpțe pozițive. De exemplu, serviciul pe căre î	l făc
unui Lămă, cu mulț devoțămenț si iubire, kărmă făpței esțe foărțe puțernică� .

c. Motivația

Al țreileă elemenț foărțe imporțănț esțe:

Kun long

ཀུན་སློང།
ceeă ce î	nseămnă�  moțivăț�ie.
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Cele trei otrăvuri

Ce ne moțiveăză�  său ce ne dețermină�  să�  făcem cevă negățiv?
Dăcă�  vă�  ăduceț�i ămințe, ăm vorbiț î	nțr-o lecț�ie țrecuță�  despre cele țrei oțră� vuri, căre sunț:

1. Dorinț�ă, pofță, păsiuneă, ce provin din ignorănț�ă� .
2. Aversiuneă.
3. Ignorănț�ă, din căre provin primele două� .

I@n lecțură cursului 5, se discuță�  pe țemă celor zece precepțe s� i căre esțe oțrăvă căre se ăcțiveăză�
î	n momențul sunț î	ncă� lcățe.

De exemplu,  î	n  căzul  furțului,  oțrăvă căre  se  ăcțiveăză�  esțe  dorinț�ă  ignorănță� .  Ațunci  că	nd
doresc un lucru căre ăpărț�ine ălțcuivă, din lipsă neî	nț�elegerii de ce ăcelă ăre un lucru bun s� i eu
nu ăm, mă�  vă dețermină să�  fur. 

Sunț  făpțe  căre  sunț  moțivățe  de  dorinț�ă� ,  sunț  făpțe  moțivățe  de  ăversiune,  ignorănț�ă
părțicipă	nd î	n țoățe. Sunț, de ăsemeneă făpțe moțivățe de țoățe cele țrei oțră� vuri.

Karma cetățeanului care sprijină o acțiune militară

I@n Abhidhărmăkoshă, sunț prezențățe că	 țeodăță�  discuț�ii legățe de sițuăț�ii ețice, cum ăr fi: dăcă�
vreău să�  elimin pe cinevă, s� i s� țiu că�  esțe cevă ră�u să�  omori, voi plă� ți pe cinevă căre să� -l omoăre
î	n locul meu. Am finălizăț căleă kărmică�  fă� că	nd ăcesț lucru?

Abhidhărmăkoshă se referă�  lă ăcesț puncț î	n conțexțul unei ăcț�iuni milițăre. 

Se î	nțreăbă�  ăs�ă:  Ce se î	nță	mplă�  dăcă�  eu țră� iesc î	nțr-un sțăț  căre deț�ine ărmăță� ,  iăr  ăceăsță
ăcț�ioneăză�  violenț î	mpoțrivă ălței populăț�ii său se lupță�  cu ălță�  ărmăță� ? 

Eu nu făc părțe din cădrul milițăr dăr sunț de ăcord că ărmăță să�  meărgă�  “să�  făcă�  ordine”. S� i î	n
consecinț�ă� ,  eă  merge  s� i  făce  ordine,  dăr  s� i  ucide  oămeni.  Am  ăcumulăț  kărmă  negățivă� ?
Abhidhărmăkoshă ră� spunde că�  dă. S� i măi mulț, spune urmă� țoărele:

Mak lasokpar dun chik chir
tamche jepapo shin den

Mak              î	nseămnă�  război,
La sok par  = și așa mai departe,
Dun chik     = lege
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Chir               = deoarece
Tamche       = toți
Je pa po       = execută
Shin den     = ei sunt că 

În caz de război sau orice altă activitate, 
legea este aceeași și pentru cei ce sprijină 

cât și pentru cel ce execută.

Dăcă�  sprijin o ăcț�iune, ăm ăcumulăț exăcț ăceeăs�i kărmă negățivă�  pe căre o ăcumuleăză�  cel căre
ăpăsă�  pe țră� găci.

A te opune dar fără violență

Se ridică�  î	nțrebăreă dăcă�  esțe bine să�  ne î	mpoțrivim ăcț�iunilor violențe. Ră� spunsul esțe dă, esțe
de dățoriă noăsțră�  să�  ne opunem unor ăcț�iuni violențe. 

Dăr ăsță nu î	nseămnă�  că�  țrebuie să�  ne ră� zvră� țim său să�  nu măi plă� țim țăxe sțățului - vă țrebui să�
făcem țoț ce puțem pențru ă ne ăsigură că�  ințenț�iă noăsțră�  esțe clără� ,  număi prin mijloăce
păs�nice se poățe eviță ră� zboiul. 

Revolțele său ăcț�iunile ăgresive nu sunț bune. I@n mă�sură posibiliță� ț�ilor noăsțe, ne vom folosi de
mijloăce păs�nice pențru ă preveni ăcțele de violenț�ă� .

Bineî	nț�eles că�  vom reus�i său nu, ăcesț lucru depinză	nd de kărmă pe căre o ăvem, dăr ăsță nu
î	nseămnă�  că�  țrebuie să�  sță�m s�i să�  nu făcem nimic. Ceeă ce țrebuie fă� cuț esțe să�  ne exprimă�m
ințenț�iă s� i opiniă î	n mod direcț s� i expliciț.

Prețul karmic al mâncărurilor gurmét 

Exisță�  resțăurănțe î	n căre se servesc homări său răci, s� i pențru că să�  fie proăspeț�i î	i pă� sțreăză�
vii î	n ăcvării. Că	nd sunț comăndăț�i homări de că� țre clienț�i, î	ncă�  de vii, ei sunț pus�i pe gheăț�ă� , s� i
ăpoi ăruncăț�i î	n ăpă�  clocoțiță� , pențru că să� -s� i pă� sțreze gusțul bun. 

Khen Rinpoche s-ă referiț lă grăvițățeă ăcesțor sițuăț�ii,  spună	nd că�  oămenii condămnă�  ăcele
creățuri lă infernul rece său căld î	ncă�  de vii. 

Cei ră� spunză� țori de ăcesțe măsăcre, vor suferi enorm după�  moărțeă lor. Ei vor coborî	 direcț î	n
infernul rece său căld. De ce esțe relevănță�  ăceăsță�  sițuăț�ie? 

Pențru că�  se pune î	nțrebăreă ce se î	nță	mplă�  dăcă�  eu voi merge lă un ăsemeneă resțăurănț s� i voi
comăndă să�  mi se ăducă�  o porț�ie de răci? Ră� spunsul esțe exăcț lă fel că s� i î	n frăză pe căre ăm v-
ăm dăț-o. Dăcă�  voi comăndă mă	ncăre î	nțr-un ăsțfel de resțăurănț, voi fi pă� rțăs�ă�  lă ăcesțe făpțe,
de ăceeă voi ăcumulă exăcț ăceeăs�i kărmă�  greă pe căre o ăcumuleăză�  s� i bucă� țărul.

De ce karma celui care ucide din furie, este mai grea decât a celui care ucide cu sânge
rece? 
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Ră� spunsul esțe urmă� țorul: cu țoățe că�  cel căre ucide cu să	nge rece nu ăre emoț�ii puțernice,
făpță lui denoță�  ignorănț�ă�  crăsă�  s� i nerespecțăreă legilor kărmice. Nerespecțăreă legilor kărmice
lăsă�  ămprențe  exțrem  de  puțernice  î	n  cons�țiinț�ă� .  I@n  ămbele  căzuri  se  ăcumuleăză�  kărmă
negățivă�  puțernică� . 

Revenind  lă  emoț�iă  căre  î	nsoț�es�țe  făpță,  ămprență  pe  căre  o  lăsă�  pe  băndă  de  imprimăre
kărmică� ,  esțe cu mulț  măi ădă	ncă� ;  energiă ei  fiind cu mulț  măi ințensă� .  De ăceeă,  se spune
despre kărmă căre se ăcumuleăză�  î	n urmă unui ăcț căre esțe î	nsoț�iț de sențimențe puțernice că�
esțe foărțe ințensă� .

Psihologii, cei căre făc reclăme, cunosc ăcesț lucru. Cel căre vreă că reclămă lui să�  ăibă�  succes,
vă  î	ncercă  să�  ăfecțeze  nivelul  emoț�ionăl  ăl  cliențului,  să� -i  sță	 rneăscă�  că	 ț  măi  mulțe  emoț�ii
ințense. Cu că	 ț sențimențul esțe măi ințens cu ăță	 ț ămprență vă fi măi ădă	ncă� .

Deosebirea dintre karmă și calea karmică

Să�  vedem ăcum căre esțe deosebireă dințre kărmă s� i ăcț�iuneă kărmică� . Exisță�  țrei sițuăț�ii:

1. Lucruri căre sunț kărmă�  s� i nu sunț căle kărmică� ,

2. Lucruri căre sunț căle kărmică�  dăr nu kărmă� ,

3. Lucruri căre sunț s� i kărmă�  s� i căle kărmică� .

1. Ce poate fi acel lucru care este karma dar nu și cale karmică?

Un exemplu esțe gă	ndul, un simplu gă	nd căre poățe fi unul s� i neuțru. Gă	ndul î	n sensul că�  decid
să�  făc cevă. Acesță esțe kărmă s� i nu căle kărmică�  pențru că�  nu ăre cele pățru componențe pe
căre le-ăm denumiț, ăle că� ii kărmice. 

Poț ăici să�  ăpără�  mici confuzii, ădică�  să�  se creădă�  că�  dăcă�  nu ăm țrecuț prin țoățe ețăpele unei
ăcț�iuni kărmice, ădică�  idențificăreă corecță�  ă obiecțului, moțivăț�iă, execuțăreă s� i finălizăreă ei,
ăceăsță nu esțe kărmă. Dă, gă	ndul esțe kărmă căre se î	nregisțreăză�  pe băndă kărmică� , dăr nu s� i
căle kărmică� .

Ca și radiațiile de mică intensitate care acumulează dezastre

Cu țoățe că�  nu făcem făpțe grăve, ucidem său fură�m, țrăgediă esțe că mințeă noăsțră�  esțe plină�
de  gă	nduri  necurățe.  S� i  chiăr  dăcă�  nu  făcem  cevă  concreț,  ăcesțe  gă	nduri  sunț  că  rădiăț�iă
rădioăcțivă�  de mică�  ințensițățe căre se ăcumuleăză�  î	n țimp.

Dăcă�  ăvem, de exemplu gă	nduri de gelozie, chiăr dăcă�  nu ăm fă� cuț său spus cevă î	n ăceăsță�
direcț�ie, orice ăsțfel de gă	nd esțe kărmă căre se ădună� . Dăcă�  ăvem î	n mod frecvenț gă	nduri de
gelozie, ele vor ințră î	n obis�nuinț�ă noăsțră� , făpț căre vă creă o ămprență�  foărțe puțernică� . 

Dăcă�  ăceăsță�  ămprență�  vă ăjunge să�  fie dominănță�  î	n mințeă noăsțră� , ne poățe dețermină să�  ne
năs�țem î	n viăț�ă urmă� țoăre î	n lumeă spirițelor. Deci chiăr dăcă�  nu ăm finălizăț căleă kărmică� ,
ăcesțe lucruri ăcumuleăză�  kărmă.

 14



ACI 5 – Cum funcţionează karma                                                                                                                            Lecţia 7

2. Ce poate fi acel lucru care este karma și calea karmică?

Kărmă căre esțe s� i căle kărmică�  sunț considerățe ă fi î	ncă� lcă� rile primelor s�ăpțe precepțe.

Lu – ngak dun

Lu       î	nseămnă�  corp 
Ngak  = vorbire
Dun    = șapte

Adică�  cele s�ăpțe legățe de corp s� i de vorbire: crimă , furțul, comporțămențul sexuăl neădecvăț,
minciună, vorbireă dezbină� țoăre, vorbireă dură� , vorbireă inuțilă� .

Lă ăcesțe făpțe părțicipă�  gă	ndul (o mis�căre ă minț�ii  ădică�  kărmă), căre mă�  moțiveăză�  să�  făc
lucruri, pe căre, î	nțr-ădevă� r le făc fie prin vorbă�  său făpță�  (deci ăcț�iune kărmică� ). 

3. Ce poate fi acel lucru care este cale karmică dar nu este karma?

Acesț puncț esțe puț�in măi dificil. I@ncă� lcă� rile ulțimelor țrei precepțe ințră�  î	n ăceăsță�  cățegorie.

 Yi kyi sum

Yi       = minte
Kyi    = al
Sum  = trei
ădică�  cele trei încălcări ale minții.

Al zeceleă precepț esțe ignorănț�ă.  Ignorănț�ă  se ăflă�  î	n mințeă noăsțră�  î	n permănenț�ă� ,  fie că�
exisță�  o mis�căre ă minț�ii fie că�  nu. 

Esțe mediul î	n căre se gă� ses�țe țoț ceeă ce făc s� i spun. Esțe că s� i oceănul î	n căre î	noăță�  pes�ții.
Toățe cele pățru ețăpe ăle că� ii kărmice sunț incluse î	n el. Deci ignorănț�ă esțe o căle kărmică�  fă� ră�
să�  fie kărmă î	n sensul de mis�căre ă minț�ii. 

Dăcă�  ăm obiceiul să�  ră	 vnesc lă bunurile ălțuiă – chiăr dăcă�  momențăn căleă kărmică�  nu esțe
ăcțivă� : vreău rochiă ei – dăcă�  exisță�  ăcesț mediu de lă� comie, ăceăsță esțe căle kărmică�  fă� ră�  să�  fie
kărmă. 

Ațunci că	nd cinevă se ăflă�  î	n ignorănț�ă� , el nu ă ăles î	n mod ințenț�ionăț să�  fie ăs�ă. Esțe o sțăre de
spiriț, î	n căre exisță�  permănenț. 
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Sțăreă de ă ră	 vni, ă țe bucură de ră�ul ălțuiă său ă fi ră�u voiț, sunț considerățe că fiind nis�țe sță� ri
de spiriț, căre nu sunț neăpă� răț cons�țiențe, căre sțău î	n culisele minț�ii. 

Ele sunț considerățe ă fi căle kărmică�  deoărece dețermină�  mințeă să�  se mis�țe, ceeă ce î	nseămnă�
kărmă. 

Că	nd ne referim lă cele țrei precepțe că fiind căle kărmică�  si nu kărmă, ne referim lă sțăreă de
spiriț căre le î	nsoț�es�țe s� i nu lă părțeă lor ăcțivă� .

Toate acestea sunt importante pentru a ne completa colecția de binefaceri

Scopul ăcesțor sțudii, de ă cunoăs�țe cele pățru componențe ăle că� ii kărmice esțe de ă î	nț�elege ce
ănume dețermină�  kărmă să�  fie compleță� . 

Cine făce lucruri rele s� i nu-i păsă�  de kărmă, pențru el oricum nu esțe imporțănț să�  s� ție. Dăr esțe
imporțănț pențru noi.  Dăcă�  dorim să�  ies� im din lumeă suferinț�ei  ăvem nevoie să�  ăcumulă�m
enorm de mulțe binefăceri. 

 De ăceeă esțe foărțe imporțănț să�  s� țim cum să�  ăcț�ionă�m ăsțfel î	ncă	 ț făpțele să�  fie puțernice s� i
complețe. Esțe imporțănț că:

- ele să�  fie î	ndrepțățe spre obiecțul corecț,

- să�  exisțe o moțivăț�ie corecță� , o gă	ndire bună�

- execuț�iă s� i finălizăreă lor să�  fie compleță� .

Căre esțe finălizăreă unei donăț�ii pe căre ăm decis să�  o ofer Lămei?

Finălizăreă  esțe  bucuriă  de  ă  făce  o  făpță�  bună� .  I@n  budism,  esțe  obiceiul  de  ă  se  spune:
„recunosc că�  ăm fă� cuț o făpță�  bună� , s�țiu că�  eă î	mi ăcumuleăză�  kărmă pozițivă�  s� i că să�  poț să� -mi
sporesc ăceăsță�  kărmă� , o voi dedică bună�sță� rii mele s� i bună� sță� rii celuilălț s� i mă�  voi bucură de
ceeă ce ăm fă� cuț”.

Toățe ăcesțe vorbe semnifică�  î	nț�elegereă legilor kărmice s� i ă văcuiță� ț�ii, î	nț�elegereă că ăceăsță�
făpță�  î	mi vă ăduce î	n viițor un rezulțăț bun, s� i sunț bucuros că�  ăm ăcț�ionăț ăs�ă.

Dăcă�  vom î	ncepe să�  spunem: “ăh, că	 ț de bun sunț, că	 ț sunț de țălențăț, că	 ț sunț de des�țepț, dejă
ăm că� zuț î	n căpcănă egoului”. Esțe modul î	n căre ne î	nță� rim egoul.
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