
Karma és felelősség

Az elmúlt évek simára koptatott, unalomig használt szava a spirituális körökben oly jól 
ismert karma szó. Olyan hangsor ez, amelyet minden szellemi fejlődésre vágyó aspiráns, vagy 
csupán az ezoterikus  irodalmat  kíváncsian tanulmányozó  ember  füle ismerősként  üdvözöl, 
majd könnyedén enged tova. Mégis joggal vetődik fel a kérdés, valóban helyesen használjuk, 
igazi súlyával, mértékével és értékével tisztában vagyunk-e életünkben? Érdemes egyáltalán 
foglalkoznunk vele?

Hogy közelebbről megismerkedjünk e szóval, röviden meg kell vizsgálnunk a karma 
fogalmát,  mindazt,  amit  a  történelmi  korok  embere  értett  e  kifejezésen.  A  karma  szó 
eredetileg cselekedetet jelent, de már a hindu terminológia is használja egy lény jelen vagy 
múltbéli életében elkövetett cselekedeteinek konzekvenciájaként. A Buddhizmusban a karma 
(páli  nyelven:  Kamma),  az  ok-okozat  univerzális  törvénye.  E  kifejezést  a  19.-20.  sz.-tól 
kezdve felszínre bukkanó ezoterikus keresztény áramlatok is átvették, hiszen a reinkarnáció 
törvényvilága számukra,  Krisztus tanításait  még a kereszténység kanonizálatlan forrásaiból 
nyerő áramlatok számára is nyilvánvaló volt. Mára ez a szó lett az, amely mindenkinek az 
időtlenségen túlról érkező ok-okozati láncot jellemzi. 

A karma a régi korok beavatottja számára nem volt más, mint az emberi sorssá lett 
isteni törvénykezés, amelyet az emberiség eonok óta önkezével farag a létünket meghatározó 
magasabb erők törvényeiből. A karma törvényvilága tehát nem más, mint az isteni szeretetből 
kikristályosodott  magasrendű  moralitás  hihetetlenül  finom  és  összetett  szabályrendszere, 
amely tudva vagy tudattalanul, de minden tettünknek oka és következménye mindaddig, amíg 
fel  nem ébredünk  magunk  választotta  illúzióinkból,  és  le  nem tépjük  a  valóságot  takaró 
fátylat, Ízisz fátylát. 

A karmát nem véletlenül hasonlítják valamiféle szövedékhez vagy hálóhoz, amelynek 
minden szála összefügg egymással.  A háló azonban nem csak a karma összetettsége miatt 
szerencsés szimbólum, de azért is, mert az ember gyakorta fogságba esett halként kapálózva 
tépi, rángatja a korábban maga által szőtt fonatot, ezzel egyre jobban összekuszálva, magára 
csavarva azt. A földi tudatba szakadt ember időtlen idők óta próbálkozik az igazi törvények 
megismerésével,  ezek  megvalósításával,  és  bukik  el  időtlen  idők  óta  újra  és  újra,  egyre 
mélyebbre  süllyedve  az  anyagi  erők  acélos  szorításában.  Legtöbben  ennek  köszönhetjük, 
hogy itt és most jelen lehetünk a kék bolygó eleddig soha nem látott létszámú inkarnációs 
áradatában.

Túllépve  az  általános,  jobbára  mindenki  által  ismert  definíciókon,  érdemes 
megnéznünk vajon a jelenkor embere hogyan közelít e fogalomhoz. Ebből a megközelítésből 
alapvetően két csoportra oszthatjuk az emberiséget. A nagyobbik rész még nem tud, és nem is 
akar mit kezdeni a karma fogalmával. Nevet, legyint, vagy legfeljebb magában morfondírozik 
eme  egzotikus  és  izgalmas  kifejezés  lehetséges  dimenzióin.  Kétségkívül  jól  van  ez  így. 
Mindennek eljön a maga ideje, és mindenféle kísérlet az emberiség karmatudatának korai és 
erőszakos  ébresztésére  beláthatatlan  következményekkel  járna,  és  ennek  miértjéről  a 
későbbiekben még ejtünk néhány szót.

Az emberiség másik része viszont már befogadta és ízlelgeti a karmikus tudásról szóló 
irodalmakat,  és  több-kevesebb  sikerrel  megpróbálja  magáévá  tenni  a  benne  foglaltakat. 
Azonban  kevesen  tudják,  mekkora  jelentősége  van  vagy  lehetne  életükben  a  karmatudat 
valódi  megértésének.  Úgynevezett  ezoterikus  körökben  a  karma  gyakran  az  élettel 
kapcsolatos buktatók és értetlenségek valamiféle misztikus bűnbakjává változik, hasonlóan az 
anyagelvű világnézet „véletlen” kifejezéséhez. Olyasvalamivé, amit sem megváltoztatni, sem 
megismerni nem lehet képes az ember.

Hányszor hallani egyes gyógyítók szájából a kudarccal végződött kezelések után, hogy 
ez bizony nem az ő hibájuk, a dolog eredete karmikus volt. Bizonyos önismereti technikákban 



csiszolódott emberek is hajlamosak az előttük ismeretlen okból antipatikusnak ítélt személyek 
esetében karmikus ellenszenvre hivatkozni. Ezekben az esetekben a karma szó bizony a nem 
tudom és a képtelen vagyok rá kifejezések (eufe-)misztikus leplezésére szolgál. Ez az, amit 
manapság  divatos  műszóval  akár  „karma-light”-nak  is  nevezhetünk.  Hiszen  éppen  a 
legfontosabb  dolog  hiányzik  belőle,  a  karmával  járó  ok-okozati  viszonyokért,  a  korábbi 
tetteinkért  és  gondolatainkért  való  tudatos  felelősségvállalás.  Kissé  szarkasztikusan 
fogalmazhatunk úgy is, hogy a legtöbb ember számára karma az, ami valaki mással történik.

De hogyan értelmezhetjük előrevivő módon a karmát, és hogyan alakíthatunk ki mély 
és valódi kapcsolatot, élő karma-tudatot, vagy legalább karma-érdeklődést?

A kérdés az, vajon kellően tudatosítottuk-e magunkban, hogy a hely, a mód, a tér és az 
idő,  ahogy megszülettünk,  saját  karmánkat  mutatja!  Elindulásunk  a  földi  világ  ösvényén, 
személyes  tulajdonságaink,  temperamentumunk,  asztrológiai  képletünk,  a  körülöttünk  és 
velünk  élő  fontos  és  látszólag  kevésbé  fontos  emberek  szövevénye,  hatalmas,  földi 
nézőpontunkból nehezen átlátható, univerzális törvények által megmintázott képlete. Korábbi 
inkarnációink megoldatlanul maradt feladataink újrafeldolgozási kísérlete,  amelyekben már 
bátran használhatjuk, erényként birtokolhatjuk mindazt, amit transzformálnunk, feloldanunk 
sikerült korábbi életeink során.

Ha tehát közelebb akarunk tehát jutni saját karmánkhoz, akkor a Védanta legfontosabb 
kérdését kell feltennünk magunknak: Ko ham? – azaz Ki vagyok Én? Ez az a kérdés, amely 
később  a  zen  buddhizmusban  koanná,  tehát  olyan  kérdéssé  változik,  amelynek 
megválaszolásához  a  tanítványnak  át  kell  lépnie,  le  kell  bontania  a  hétköznapi  sematikus 
gondolkozás  –  belső  önmaga  -  határvonalait,  hogy  közelebb  juthasson  a  valóság  tiszta, 
előítélet és érzéki csalódás mentes megismeréséhez.

KI VAGYOK ÉN?
Az  emberi  szellem,  vallás,  és  kultúrtörténet  nagyjai  keleten  és  nyugaton  egyaránt 

feltették-e kérdést, és kutatták időtlen idők óta a lehetséges válaszok sorát, gyakran hasznos 
vagy éppen veszedelmes  ösvényeket  nyitva  koruk és  az  utókor  önmagát  kereső,  szellemi 
szempontból egyre inkább eltompuló, éppen ezért egyre szomjasabb emberisége számára.

Mégis,  még ma is  hányan és hányan halnak meg úgy,  hogy a gyermekkor  vagy a 
kamaszkor „illuzórikus” világával lezárul az útkeresés, és nem tétetik fel többé a kérdés – Ki 
vagyok Én? - Mi végre születtem-e földre?

A mai emberiség talán elfelejtette azt, amit erről Szókratész mondott: „ Az önvizsgálat 
nélküli élet, értéktelen létezés.”

Mindazok, akik asztrológiával, vagy bármely más önismereti rendszerrel foglalkoznak, 
a  napi  tapasztalat  szintjén  találkoznak  azzal  a  jelenséggel,  mennyire  szépen,  milyen 
csodálatosan és mégis egyedien tervezett minden emberi inkarnáció. Ebből e felismerésből 
gyakorta  kimarad  egy  ehhez  szorosan  kapcsolódó  gondolat,  nevezetesen,  hogy  a  világon 
minden tökéletesen és harmonikusan a magasabb világok szellemi törvényei alapján működik, 
azok leképezése,  így a  megjelenő  inkarnációnak és  sorsképletnek is  e  törvények  voltak  a 
kialakítói,  és nem egy randomizált  program részeit  képezik.  Ehhez talán  elég felidéznünk 
Hermész Triszmegisztosz néhány sorát.

„Minden, amit a földön tesznek vagy mondanak,
a magasságokból veszi eredetét,



ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad
mérték és egyensúly szerint, így semmi sincs,
ami nem fentről származik és nem oda tér vissza.”

A  karmával  és  a  reinkarnációval  kapcsolatosan  van  néhány  általános  elképzelés, 
amellyel  mindenképpen  foglalkozni  érdemes.  Az  egyik,  amely  a  sokat  szidott  és  sokat 
magasztalt  ún.  „New Age”  mozgalomhoz  kapcsolódik.  Eszerint,  az  általában  másodlagos 
forrásokból  kialakuló  reinkarnációs  kép szerint,  ugyanaz  a  lélek  inkarnálódik  újra  és  újra 
különböző testekbe. Ebben a képben a lélek fogalma gyakran összemosódik a személyiség 
fogalmával, így könnyen felfedezhető a halál, a haláltudat elől menekülő ember próbálkozása, 
amelyben filozófiájával megpróbál alkut kötni az elmúlás, a halál világrendező erőivel. Ez a 
gondolkodás  valójában  az  élethez  való  ragaszkodáson,  a  személyiség  élethez  való 
ragaszkodásán alapszik, így igen távol áll a valaha volt ezoterikus szellemi iskolák mély és 
hiteles szellemi tudásától.

A másik elképzelés szerint, a reinkarnáció valójában teljes Tabula Rasa-t jelent hiszen 
a lélek exkarnálódásával a halál után lebomló és feloldódó princípiumok szétválva, a világ 
energiáival  újra  egyesülnek,  majd  önnön  esszenciáikat  más  esszenciákkal  összekeverve 
jelennek meg az új inkarnációban, valamiféle véletlenszerű újrarendeződésben.

Mindkét  kép  tartalmaz  igazságokat,  időtlen  és  kortalan  törvények  letükröződéseit, 
azonban  mindkét  kép  valamiféle  szélsőséget  képvisel,  kiemel  és  túldimenzionál  a 
reinkarnáció  és  az  ettől  elválaszthatatlan  karmikus  szabályok  közül  egyet-egyet. 
Természetesen  nem  véletlenül  hangsúlyoz  túl,  vagy  felejt  el  bizonyos  törvényeket.  A 
kialakuló kép mögött felismerhetőek bizonyos motivációk, amelyek sokkal inkább jellemzőek 
az  ezt  kialakító  személyiségre,  mintsem  e  törvényekre,  még  akkor  is,  ha  a  tradicionális 
vallások maguk is mutatnak eltéréseket e kérdés megítélésében.

 
A  karmikus  asztrológiai  képletek  képesek  messzire  a  múltba  vezetni  bennünket, 

feltárni azokat az erőket, erővonalakat, amelyek mentén tisztában lehetünk jövetelünk valódi 
céljával, értékeivel. Tehát felépítésünk, jelenlegi struktúránk a múltból származik, s minden, 
amit  életünk során pozitív,  vagy negatív  módon történik vele,  feladatként  vagy erényként 
velünk lesz a jelen, de az eljövendő inkarnációban is.(*1)

A karma, a lélek és a szellem fejlődésének törvénye, s mint ilyen, magába foglalja  
minden  gondolat,  érzelem  és  cselekedet  hatását  és  ellenhatását.  A  karma  lehetőség  a  
fejlődésre,  és célja,  hogy biztosítsa számunkra a magasabbrendű önmagunkra ébredést. A  
karma a világ alaptörvénye, minden ami az árnyékvilágban van a karma törvényvilága által  
meghatározott. Születési helyünk, életviszonyaink, személyes külső és belső tulajdonságaink,  
mind-mind korábbi életeinkben általunk kidolgozott   zamatos avagy fanyar gyümölcsök. E  
törvény nemcsak önmagunkhoz kapcsolódik, hanem családunk, barátaink és ellenségeink, de  
tágítva a kört a bennünket körülvevő társadalom, sőt a földi civilizáció karmájához is.

Az  eddig  leírtak  feltehetően  unalomig  ismertek  és  megfelelően  általánosak  ahhoz,  
hogy  az  olvasó  számára  ne  jelentsenek  túl  nagy  izgalmat.  Mégis  ennek  ellenére  azt  kell  
mondanunk,  hogy  ennek  az  írásnak  a  célja  egy  gyakorlati  karmatudat,  vagy  legalábbis  
karma-érdeklődés felébresztése, amely a megfelelő módon értelmezve képes lehet megadni a  
kulcsot életünk értelmének kibontásához.



A szenvedés, amely időről-időre emlékezteti a helyes út megtartására, a karma fontos 
része. 

Hajdú-Ráfis Gábor


