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 שנה. 0011-לפני כשחי המאסטר ארייה נגרג'ונה,  של, שבעים הפסוקים על ריקותהציטוטים הבאים לקוחים מתוך 

 אוהב

 

 המורה הגדול, הברהמין סרהה, מורהו של ארייה נגרג'ונה, פעם אמר:

 אם תבוא לשכון בריקות

 בלי חמלה בלבך

 לעולם לא תצליח למצוא

 את הדרך שהיא נשגבה.

 

 תשב להגותאם 

 אך ורק על חמלה,

 שאר תמיד בסמסרהית

 בנירוונה. הזכולא ת

 

 אך אם אתה מסוגל לתרגל

 את שני הדברים כאחד,

 ,סמסרהמ חלץיתוכל לה

 נירוונה.ה מןואפילו 

 

 

 תיקונים קארמיים

 

 התעניין בשלומו של חבר לעבודה .1

 עשה מעשי חסד .2

 התקשר להוריך .3
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 פתוח לרעיונות
 

 
 

 

 לא תתכן בורות כאשר

 של קארמה. צבירהאין 

 

 קארמה צבירה של לא תתכן 

 אין בורות בנמצא.אם 

 

 גורמיםומכיוון ששני אלו 

 הדדית,זה את זה 

 לשני הדברים כאחד 

 .שום טבע עצמי אין

 

 

 תיקונים קארמיים

 

 התעניין בשלומו של מי שנחות ממך .1

 היה קשוב למסרים .2

 הקדש זמן למדיטציה שקטה .3
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 מפרנס
 

 
 

 

 כל הדברים שהם נגרמים

 משולים לעיר של רוחות רפאים,

 או מירג',ה, אשלי

 תעתוע עיניים,

 של גל, פובועה בקצ

 ה, או חלום,בדי

 מעגל תדמיתאו 

 צויר על ידיש

 לפיד שסוחרר.

 

 

 תיקון קארמי

 

 היה זהיר עם כסף .1

 היה רגיש לסביבה .2

 שלם חובותיך בזמן .3
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 שניוח
 

 
 

 המורה הגדול, הברהמין סרהה, מורהו של ארייה נגרג'ונה, פעם אמר:

 ו מבין שכל הדבריםאדם שאינ
 נעדרים עצמיות כלשהי,

 ואשר למרות זאת שואף 
 להשיג, את העונג הרב

 דומה לאדם צמא
 ג'.הרודף אחרי מיר

 
 וכי איזו תועלת תוכל לצמוח

 שהוא צמא, אדםל
 הממה שהוא רק אשלי

 של מים תלויים באוויר?

 שאר לך שם, בינותיה
 הלוטוס והיהלום,

 במשחק  היטבמשחק 
 –של העונג הרב 

 
 ללמוד מצליחמי שאיננו 

 עונג,כיצד להשתמש ב
 להגשיםכיצד יוכל לצפות 

 ?קומיםישלושה  ם שלתקוות
 

 

 תיקון קארמי

 

 התלבש כדי להנעים לזולת .1

 פתח הערכה ליופי .2

 השאר צנוע בפנים .3
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 שוויוני
 

 
 

 

 דברים נגרמים, 

 וכאלה שלא

 יחיד אינם 

 ,רבים וגם לא

 

 לא קיימיםהם 

 ,ולא לא קיימים

 וגם לא כאלה שבו זמנית

 קיימים ולא קיימים.

 

 בגבול הזה נפגשים

 הדברים.כל מגוון 

 

 

 תיקון קארמי

 

 למד את הצד השני .1

 האדם זכויותקרא את חוק  .2

 החלף מקומך איתם. .3
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 !פיכי
 

 
 

 

 אף אחת מארבע הדעות השגויות

 קיימת:ממש לא 

 

 הדברים אינם בלתי משתנים

 וכן אינם משתנים;

 

 ם עצמםאינהדברים 

 ;יםאחר יםואינם דבר

 

 הדברים אינם טהורים

 ואינם בלתי טהורים;

 

 אין דבר שגורם לאושרוגם 

 .שהוא מכאיבדבר או 

 

 

 תיקון קארמי:

 

 שחק .1

 הבט בשמים .2

 שיר למישהו שיר .3


