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

 מכבד

 

 שהייה, התחלה, סיום,

 קיום,-קיום או אי

  – נישאנחות, שווה או 

 כל אלה, אמר הבודהה,

 קיימים על פי מוסכמה,

 לעולם לא מצד עצמם.ו

 

 

 תיקונים קארמיים

 

 שמור על החוק .1

 רשימהעשה  .2

 חשוף עצמך .3
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 נקיון
 

 
 

 

 יש אמונה בלבכם,אשר אתם 

 מאמציכםמיטב בואו והקדישו את 

 ריקות;הלימוד של ל

 על מנת להיווכחהשתמשו בהגיון 

 - תלויבלי להיות  קייםשדבר ש

 .בעליל סתירהזו הרי 

 את הסמסרהזנחו אם כן 

 ואת מה שאיננו סמסרה,

 ובואו אל השלווה.

 

 

 תיקונים קארמיים

 

 מאיקלטת יוגה לא שלח .1

 שתול תה צמחים במקום עבודתך .2

 המנע משתייה חריפה .3
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 שמח
 

 
 

 

 הלאמה המנצח אמר בדבריו

 ,אשר נצברהשהקארמה 

 הקארמה, הבעלים של

 של הקארמה, התוצאה

 כל יצור בנפרד,ל הקארמה ש

  –כל סוגי הקארמה שיש בנמצא 

 לעולם לא יסתלקו מעצמם.

 

 

 תיקון קארמי

 

 חייך לזרים .1

 שכתב את חייך .2

 הרבה לצחוק .3

  



5 
 

 תומך
 

 
 

 

 תחוששכאב או שמחה 

 ,םכלפי אובייקט בחלו

 כלל אינם בנמצא,

  לא קיים. האובייקט עצמו גםו

 

 דבר לא קיים שוםכמו כן 

 ,אחרדבר  שגורם

 .וגם לא הדבר שנגרם

 

 

 תיקון קארמי

 

 קשר לידיד חולההת .1

 עצור כדי לעזור .2

 שא תפילה לשלום העולם. .3
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 מעודד
 

 
 

 

 אנו שוגים ותופסים דברים

 שהם בלתי נעימים

 ,בתור דברים נעימים

 ומכאן נובעים הרגלים

 של תשוקה ודחייה 

 והבנה שגויה.

 

 ודחייה שתשוקה מכאן

 ,הבנה שגויהכן ו

 אינם קיימים מכוח טבעם.

 

 

 תיקון קארמי

 

 ספק עבודה למישהו .1

 דאג לשבח מישהו אחר .2

 .עודךימצא את י .3
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 שותף לעשייה
 

 
 

 

 שהגיע לכך,זה המנצח, 
 בכוחו הפלאי צר מיי

 מופע נוסף.
 צרמייובא ואז מופע זה 

 .אחר מופע נוסף

 ,זה שהגיע לכך יצר מופע שהוא ריק
 לגבי  חלובוודאי שזה 

 .השני גם כןהמופע 
 – בשםרק שניהם קיימים 

 .בלבד תפיסהה על פי
 

 

 תיקון קארמי:

 

 פתח דלתות .1

 הטה שכם .2

 שא בעול .3


