
KURS „TAKA KARMA!”   --  Zajęcia 2 – 3 marca 2020: Czy wszystko to moja karma? 
 

Umysł poprzedza wszelkie doświadczenia. Umysł nimi kieruje; umysł je kształtuje. Gdy ktoś 
mówi lub działa z nieczystym umysłem, cierpienie podąża w ślad za taką osobą niczym koła 

wozu za kopytami wołu. 
 

Umysł poprzedza wszelkie doświadczenia. Umysł nimi kieruje; umysł je kształtuje. Gdy ktoś 
mówi lub działa z czystym umysłem, szczęście podąża za taką osoba niczym nie opuszczający 

jej własny cień.  
Budda, Dhammapada, 1-6 

 
 

W buddyzmie istnieją dwie główne wersje nauk o karmie (patrz: załączona tabelka). We Wspólnocie 
Buddyjskiej Triratna przyjmujemy  pogląd zgodny z naukami Buddy i wczesnym buddyzmem, że nie 
wszystko, czego doświadczamy, jest efektem naszej karmy. Pogląd ten nie powoduje konfliktu między nauką 
a praktyką buddyzmu.  
 
Drugi, bardzo rozpowszechniony na Zachodzie jest pogląd spotykany głównie w buddyzmie tybetańskim, 
mówiący, że wszystko, co nas spotyka, jest efektem naszej karmy (wipaką). Jednak ten pogląd może 
powodować poważny dysonans poznawczy u ludzi Zachodu w XXI w. (patrz również: załączona tabelka). 
 
W świetle pierwszej wersji karmy kluczowe jest zrozumienie, że najbardziej ogólny opis świata i 
rzeczywistości  daje nam nie prawo karmy, lecz nauka o uwarunkowaniu (współzależnym powstawaniu / 
warunkowości = sanskryt: pratitja samutpada). Według tej nauki wszechświat jest całością, każdy element  
(a ściśle rzecz biorąc każdy proces) którego, zależy od wszystkich innych. (Oczywiście niektóre warunki są 
ważniejsze, inne mniej ważne dla jego zaistnienia.) W poetycki sposób przedstawia to tekst buddyzmu 
mahajany pt. Avatamsaka Sutra, w ktorym wszechświat przedstawiony jest jako tzw. Sieć Indry – 
nieskończona sieć połączonych ze sobą klejnotów, gdzie w każdym klejnocie odbijają się wszystkie inne. 
 
We wszechświecie, w którym rządzi prawo współzależnego powstawania można wyróżnić różne poziomy 
uwarunkowania, karma jest tylko jednym z nich. Bardziej szczegółowo opisuje to nauka o 5 nijamach 
(pochodząca z V w. n. e. od niejakiego Buddhaghoszy, a więc nie od Buddy). 
 
NIJAMY (słowo nijama oznacza pewne prawidłowości zachodzace w świecie w ramach uwarunkowania): 
 
1) utu nijama – procesy zachodzące w świecie materialnym, dotyczące materii nieożywionej 
Np. zmiana pór roku, wschody i zachody słońca, trzęsienie ziemi, spadanie laptopa na ziemię. W XXI w. 
znamy je dobrze dzięki odkryciom nauk takich, jak: astronomia, fizyka, chemia, geologia, klimatologia 
(opisujących m.in. prawo ciążenia, prawa hydrauliki, prawa termodynamiki, elektryczność etc). 
 

Zamiast przypisywać tsunami w Azji działaniu (negatywnej) karmy mieszkańców regionu, logiczniej (i 
bardziej współczująco) jest po prostu posłużyć się teorią płyt tektonicznych i wywołanymi przez nie 

trzęsieniami ziemi i tsunami. 
 
2) bidżu nijama – procesy zachodzące w organizmach żywych (roślinach, zwierzętach i ludziach) np. 
kwitnienie kwiatów, fotosynteza, trawienie, tycie pod wpływem spożywania nadmiernej ilości kalorii, 



gojenie się ran, krążenie krwi, choroby i epidemie, odziedziczony po rodzicu kolor oczu itp. 
Nauki: biologia, botanika, genetyka, medycyna, fizjologia, dietetyka itd. 
 

J.w. –  zamiast przypisywać psucie się zębów karmie, lepiej pójść do dentysty, a zamiast interpretować 
wybuch epidemii jako karę, pragmatyczniej jest dbać o higienę i pracować nad wynalezieniem szczepionki. 

 

3) mano nijama – nieintencjonalne (niezależne od woli) procesy w umyśle (mano=umysł) np. 

Instynkty, odruchy: np. pies merda ogonem gdy mnie widzi, kiedy szklanka wypada mi z ręki to się 
odsuwam, wczesne wzorce z dzieciństwa, percepcja (np. kolor czerwony angażuje uwagę bardziej), 
temperament (np. osoby bardziej gwałtowne, a inne ospałe), początkowy „strzał” zakochania, 
uwarunkowania kulturowe np. jesteś Polakiem, żyjącym w XXI wieku, człowiek Zachodu etc. 
Nauki np: psychologia, psychiatria, behawioryzm 
 
Nie jesteśmy odpowiedzialni za działania niezależne od naszej woli i wzorce osobowości – np. to że jesteśmy 

flegmatycznymi introwertykami, albo czy jak ktoś na mnie krzyknie nagle, to podskoczę z przerażenia. 
 
4) kamra nijama – intencjonalne (zależne od woli) działania umysłu 
Dotyczy świadomych istot (a więc nie zwierząt, małych dzieci albo ludzi z głębokimi otępieniami). Jest to 
jedno z praw, które zaobserwował Budda, zręczne działania prowadzą do szczęścia, niezręczne prowadzą do 
nieszczęścia. Jest to prawo etyczne – etyka ta nie jest relatywna i subiektywna (w stylu: „mam na to ochotę, 
więc to jest dobre”), tylko obiektywna i wbudowana w działanie wszechświata – pewne działania prowadzą 
do określonych konsekwencji. Niezręczne stany umysłu, których źródłem jest ignorancja, pożądanie lub 
niechęć prowadzą do nieszczęścia a zręczne, których źródłem jest mądrość/zrozumienie, szczodrość, 
bezinteresowna miłość (metta), prowadzą do szczęścia. Odzwierciedlenie karma nijamy znajdziemy w 
wersach Dhammapady na początku handoutu. UWAGA! W praktyce zrozumienie i rozróżnienie między 
mano i kamma nijamą może być trudne, ponieważ obie dotyczą umysłu.  
 

Zilustrujmy to przykładem: masz partnera/kę, a pojawia się zainteresowanie kimś innym, impuls na widok 
kogoś atrakcyjnego=mano nijama (ewent. także bidża nijama - to nie jest twój wybór, że jedne osoby cię 

przyciągają, a inne nie). Kiedy jednak potem zaczynasz myśleć o tej osobie 1000 razy na dzień, to już karma 
(=działanie umysłu, na które masz wpływ i wybór); kiedy zagadujesz do niej/niego (znowu karma!=mowa) i 
szukasz okazji do spotkania (karma=ciało). Jest to karma, bo masz wybór, jak się zachowasz, w zgodzie ze 

zręcznym lub niezręcznym stanem umysłu. 
 
5) Dhamma nijama 
Opisuje prawa rządzące powstawaniem buddów, czyli osób, które uwolniły się od cierpienia, osiągnęły 
Oświecenie. Rozwój duchowy, praktyka duchowa i postępy w rozwoju (w tym Oświecenie) nie są 
przypadkowe; przy odpowiednich warunkach rozwijasz się, doznajesz tzw. wglądu, wreszcie osiągasz 
Oświecenie. Nie odbywa się to z powodu cudu łaski ani przypadkowo, przez bliżej nieokreślony mistycyzm, 
tylko kieruje się pewnymi prawami. Buddyzm mówi tu, że rozwój duchowy jest czymś naturalnym we 
wszechświecie i rządzi się określonymi prawami. 
 
Podsumowując: nauka o prawie uwarunkowania i 5 nijamach pokazuje, że nie musi istnieć konflikt 

pomiędzy praktyką starożytnych nauk Buddy o karmie a życiem w XXI w. na Zachodzie. Możemy 
praktykować buddyzm w sposób, który nie kłóci się z cywilizowanym światem i nauką. Prawem 

opisującym rzeczywistość jest uwarunkowanie, a karma jednym z jego poziomów – dlatego  
nie wszystko, co się zdarza i czego doświadczamy, jest spowodowane przez karmę. 


