
 

 פיתוח הלב הטוב –: לו ג'ונג 41מס'  ACIקורס 

 , הדרך המדורגת להארה.Lam Rim-שלב שלישי בלימודי ה

 

 תוכנית הקורס

 

 : ושנייה מקראה ראשונה

שמונה פסוקים לפיתוח הלב  ;יתוח הלב הטובפלתרגול הג'ונג של -הקדמה למסורת הלו  :הנושא

 . הטוב

 Langri Tang -מ Dorje Sengeיהלום, ארי השחובר על ידי גשה בשם ור טקסט המק כתב המקור:

אסופת (, מתוך 4454-4410) Chekawa Yeshe Dorje, עם ביאור של (4501-4411)

הבודהיסטווה  (, שנערך על ידיBlo-sbyong brgya-rtza) כתבים לפיתוח הלב הטוב

 .152-141(, עמודים 41-)המאה ה Muchen Konchok Gyeltsen להגדו

רצ'ין, ת, נכתב על ידי קן רינפוצ'ה גשה לובסנג המהיינה של לוג'ונגהתמצית התרגול של  קריאה נוספת:

, The Mahayana and Tantra Press. ]ספר זה פורסם על ידי הוצאת  4-444עמודים 

 ות הספרים בארה"ב.[וניתן לרכישה בחנוי

 

 רביעית: שלישית ומקראה 

 (Blo-sbyong don bdun-maעיקרים לפיתוח הלב הטוב ) השבע  הנושא:

Dorje Yeshe Chekawa (1101-1175 ,)סט המקור נכתב על ידי קדאמפה גשה קט כתב המקור:

 .04-50, עמ' אסופת כתבים לפיתוח הלב הטובתוספת ביאור שנבחר מתוך ב

 

 שישית: שית וחמימקראה 

 rJe-btzun Grags-pa) , כפי שלימד הקדוש ְדַרְקפָּה גייְלֶצןשחרור מארבע אחיזות  הנושא:

rgyal-mtsan gyis mdzad-pa'I Zhen-pa bzhi bral) 

אסופת (, שנבחר מתוך 4411-4142) Gyeltsen Drakpaון צטכסט שנכתב על יד ג' כתב המקור:

 .112-115עמ' , כתבים לפיתוח הלב הטוב
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 : שביעיתמקראה 

, חלק (Theg-pa chen-po'i blo-sbyong mtson-cha'i 'khor-loגלגל הלהבים )  הנושא:

 ראשון.

( על ידי המאסטר ההודי דהרמה רקשיטה. 581-4501הוענק ללורד אטישה )שחיבור  כתב המקור:

 , שתוקנה מתוך מהדורה52-445עמ' , אסופת כתבים לפיתוח הלב הטוב  מבחר מתוך

 .gDams-ngag mdzod, bKa' gdams skor   -של ה  PL480 שנמצאה בפרסום

 

 :יתשמינמקראה 

 , חלק שני.(Theg-pa chen-po'i blo-sbyong mtson-cha'i 'khor-loגלגל הלהבים )  הנושא:

( על ידי המאסטר ההודי דהרמה רקשיטה. 581-4501הוענק ללורד אטישה )שחיבור  כתב המקור:

, שתוקנה מתוך מהדורה 52-445עמ' , ופת כתבים לפיתוח הלב הטובאס  מבחר מתוך

 .gDams-ngag mdzod, bKa' gdams skor   -של ה  PL480בפרסום שנמצאה 

 

 

 : תשיעיתמקראה 

 (.rGyal-ba Yang-dgon-pa'I gdams-ngagגונפה )עצותיו של המנצח, יאנג   הנושא:

אסופת (, מתוך 4141-4108) Gyalwa Yang Gunpaטקסט המקור שחובר על יד  כתב המקור:

 .110-111, עמ' כתבים לפיתוח הלב הטוב

 שתיים עשרה ההנחיות לפיתוח הלב הטוב

 סוטרה שנתבקשה על ידי-קטע העוסק בשאלה מדוע העולמות הנחותים קיימים, לקוח מה

Upali 

 

 : מקראה עשירית

 שתי עבודות קצרות על פיתוח הלב הטוב.  :הנושא

-Sum-pa lo-tza)  מאסטר המתרגם מסומפההו דרך ועברהנחיות לפיתוח הלב הטוב שהה :כתב המקור

ba'i snyan-brgyud kyi blo-sbyong) 

 ו(, שנלקחc. 1200) Dharma Yunten מסומפה המתרגםחילופי דברים שדווחו על ידי 

 405-401, עמ' אסופת כתבים לפיתוח הלב הטובמתוך 

 Jo-b- la) טובהלב את הי מלאכים, שיעצו לו לפתח תעצה שניתנה ללורד אטישה על יד ש

rNal-'byor-ma gnyis sems sbyongs shig ces gdams-pa) 

עמ' , אסופת כתבים לפיתוח הלב הטוב(, מתוך 581-4501סט שהוענק ללורד אטישה )קט

410. 
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 פיתוח הלב הטוב –: לו ג'ונג 41מס'  ACIקורס 

 

 מקראה ראשונה ושנייה:

 

שמונה לאימון תודעה   

 מאת דֹוְרֶג'ה ֶסְנֶגה
 

 

 שמונה פסוקים לפיתוח הלב הטוב,

 יהלום,ארי הנכתבו על ידי גשה בשם ש

 ממישורי לאנגרי

 

 
 

(1) 
 מי ייתן ואשכיל זולתי להוקיר

 יותר מפנינה ממלאת משאלה,

 ובכך אשמרם יקרים לליבי

 בדרכי להשיג מטרתי הנעלה.
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(2) 
 עם מי שאהיה, ובכל שאמצא,

 מי יתן ואוכל, מקרב ליבי,

 לראות עצמי כפחותה

 כנעלה. -ואותה 

 

 

(3) 
 עת חולף לו היום, מי אתן ואבחין

 בכל מחשבה שלילית וזדונית,

 -וכן שאוכל לעצור בה מיד 

 הלוא בי היא פוגעת, וכן בזולת.
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(4) 
 לעיתים אתקל באנשים של זדון

 שליבם מעונה בחמס ומכאוב.

 –מי ייתן ואשכיל בליבי להוקירם 

 כה נדיר ורחוק מפנינים הוא מיכרם.

 

 

(5) 
 עת יפגע בי אדם שקנאה בליבו,

 –או ילבין את פני בעלבון 

 מי יתן ואטול האובדן על עצמי,

 ואתן שיישא הוא בכל יתרון.

 

 

(6) 
 עי בתקווהעת אפנה לר

 כי יושיט לי ידו בצרה,

 –ואמצא במקום זאת כי רבה פגיעתו 

 לו אשכיל כקדוש במורי לראותו.
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(7) 
 לו אתן כאן לכל אימותי, -בקצרה

 בכל דרך שהיא, כל עזרה ושמחה,

 וכן לו אטול על עצמי בצנעה

 כל סיבלן וגם כל מכאובן.
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(8) 
 מי יתן וכל זה לעולם לא יוכתם

 שבות ארציות.בשמונה מח

 ולוואי ואשכיל בכזב להבחין,

 ואסיר שלשלות אשר בי אוחזות.
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 פיתוח הלב הטוב –: לו ג'ונג 41מס'  ACIקורס 

 

 רביעית:שלישית ומקראה 

 

 שבעה עיקרים לאימון התודעה

k-R }-A }$-+},-0`o,-1-k 

 דרך של המהיינה לפיתוח הלב הטוב

*{#-.-&{,-.}8m-#+1=-$#- 

 Geshe Chekawaפי גשה צ'קווה -על

 

 הלה-לאמה דבורהתרגום לעברית: 

 

 עצות כיצד לאמן עצמך בדרך המהיינה,, שבעה עיקרים לפיתוח הלב הטוב"לקט זה לקוח מטקסט בשם "

 .4410 -4454, גשה ֶצ'ָקָווהנרשמו לראשונה על ידי החכם הגדול ש

 

הגרסה שלפנינו נערכה על ידי גשה מייקל רואץ' על פי טקסט עתיק שהיה בבעלותו של מורהו, קן רינפוצ'ה 

 ". אור על הדרךגשה לובסנג תרצ'ין, ואשר הכיל גם את ספרו של לאמה אטישה, "

 

 

Om Svasti! 

 לו ימשול הטוב!

 

 ני קד קידה לחמלה הקדושה!א
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 להלן תמצית הנחיות ממסורתו של סרלינגפה,

ה, ולעץ פרי,  נופת צוף משולה ליהלום, ולַחמָּ

 ידע רב הכלול בכתבים הקדושים וכולי,

 ואשר מתווה נתיב בדרך להארה,

 בימים שבהם פשטו ורבו

 שקעים עכורים.חמישה מ

 

 

 

הלו ג'ונג, הנחיות לפיתוח הלב הטוב. במסורתו  –מך בדרך הגדולה יש כמה דרכים ללמד את העצות כיצד לאמן עצ

 של הידיד הטוב, גשה צ'קווה, הנחיות אלה ניתנות כאימון שלו שבעה חלקים. ואלו הם השבעה:

 

 הנחיות על הבסיס לדהרמה, אימונים מקדימים; .4

 האימון עצמו לפיתוח השאיפה להארה; .1

 ללמוד כיצד להפוך בעיות לדרך להארה; .1

 ום של כל התרגול במשך החיים;כיס .1

 הנקודה שבה אדם יכול לומר שהוא או היא השלימו את האימון לפיתוח הלב הטוב; .0

 שבועות שיש לשמור לפיתוח הלב הטוב; .2

 עצות לפיתוח הלב הטוב. .1
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 עיקר ראשון

 אימונים מוקדמים

 

 אמן עצמך במוקדמות תחילה.

 

 חלקים: חמישהכאן יש 

 

 הרוחני ועל היחס הנאות כלפיו/כלפיה הגייה על הנדירות של המורה 

  ;הגייה על חיים אלו של שפע ופנאי שקבלנו, ועל הקושי הרב בהשגתם 

  ;הגייה על מותך ועל עובדת קיומך החולף 

 הגייה על החוקיות של קארמה ותוצאותיה 

 .והגייה על הבעיות של קיום בחיים הסמסריים 

 

 

 עיקר שני

 עצם האימון

 

 

 

עצמו לפיתוח השאיפה להארה, יש שני חלקים: פיתוח השאיפה האולטימטיבית להארה, לחלק השני, התרגול 

ופיתוח השאיפה לכאורה. בראשון משני אלו יש שלושה חלקים: הכנה, התרגול עצמו, וסיכום. לצורך ההכנה יש 

לעשות את הדברים הבאים: מחשבות של הליכה למקלט; תחינות; האימון בן שבעת החלקים
1

וחת ; ישיבה בתנ

 .את הספירהנשימות מבלי לאבד  14מדיטציה כשגווך זקוף; ואז ספירה של 

  

                                                             
1
 www.heart-dharma.org.il את זה ניתן למצוא למשל בטקסט של "אלפי מלאכים" באתר  
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 בשורות הבאות של טקסט המקור: נמצאהחלק השני, התרגול עצמו, 

 

 למד לראות את כל המופע כחלום;

 בחן את מהות התודעה שאין לה ראשית;

 האנטידוט הוא שחרור אל תוך העצמי;

 ל.וכהשל המהות שכון בבסיס 

 

 

 

 הצעד השלישי, הסיכום, מבוטא בשורה הבאה של טקסט המקור:

 

 היה יציר אשלייה. -בעיתות הביניים 

 

 

 

 

לצעד השני, שהוא כללי יותר, מדיטציה על השאיפה שלכאורה, יש שני חלקים: מדיטציה עמוקה, והזמן שאחריה. הנה 

 הראשון:

 

 התאמן בנתינה ולקיחה לסירוגין;

 .תן לשניים לרכב על הרוח
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  והנה השני:

 

 שלושה מושאים, שלושה רעלים, שלושה שורשים של חסד.

 לים.יבמשך היום, אמן עצמך באמצעות המ

 סדר הלקיחה מתחיל מעצמך.

 

 

 

 עיקר שלישי

 הפיכת בעיות לדרך להארה

 

 בשורות הבאות של טקסט המקור: נמצאהחלק העיקרי השלישי, ללמוד כיצד להפוך בעיות לדרך להארה, 

 

 ת עולם ויושביו מתמלאים בעוון,ע

 למד להשתמש בקשיים כדרך להארה.

 

 

 

: כיצד לחשוב וכיצד לפעול. לראשון יש שני חלקים משלו: זה שהוא לכאורה, והאולטימטיבי. כאן יש שני שלבים

 הנה הראשון:
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 רק אחד נושא בכל האשמה;

 התאמן לראותם כטובים.

 

 

 

 והנה השני:

 ב בתור ארבעת הגופים;ראה את כל המופע הכוז

 הריקות היא מגן העולה על כולם.

 

 

 

 כעת הצעד של תרגול באמצעות מעשיך:

 

 ארבעת המעשים הם הנעלה בשיטות;

 הפוך כל שבא לתרגול, בלי שהיות.

 

 :ארבעת המעשים הם

 

 צבירה של החסד;  .א

 טיהור של הרע;  .ב
 מנחות לַרצות רוחות מזיקות; .ג
 מנחות לשומרי הדהרמה. .ד
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 רביעי עיקר

 סיכום התרגול בחיי היום יום ובזמן המוות

 

 סיכום תמציתן של כל ההנחיות

 כלול בצירוף של חמשת הכוחות.

 

 ח ההשלך; וכ .א

 ח ההרגל; וכ .ב
 ח הזרעים הלבנים; וכ .ג
 ח ההשמד; וכ .ד
 ח התפילה.וכ .ה

 

 בדרך הגדולה מהווים החמישה

 עצות עיקריות לשילוח התודעה.

 טפח הוקרה.

 

 

 

 עיקר חמישי

 מידה להצלחת התרגול אמות
 

 חמישה הם אותות להצלחת דרכך:

 כל הדהרמה מתמצית בנקודה יחידה;

אתה מחזיק בראשי; –מבין שני השופטים 
2

 

 בך רק שמחה, שופעת ללא הפוגה;יבל

אתה ממשיך בתרגול
3

 גם כשיש הפרעה. 

 שני השופטים הם אתה והזולת.

                                                             
2

 גרסה אחרת: הבודהות והבודהיסטוות מצד אחד ואתה מצד שני. 

3
 גרסה שנייה: ממשיך בשמירת השמחה. הפרעה יכולה להיות אתגר להשקפת עולמך. 
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 ]גרסאות אחרות כוללות גם

,השגויהמידת תרגולך היא הראייה 
 4

 

חמישה אותות אדירים הם מידת תרגולך
5

 ] 

 

 

 

                                                             
4

 אייה שגויה.היינו: באיזו מידה אתה עדיין מחזיק בר 

5
 בכל פעם שאתה נתקל בעיה, חשוב על כל הברואים ואל תפר את תרגולך. שמור על אורך רוח. מחשבה אדירה:א.  

 כנ"ל אם אתה נתקל בקושי גדול במיוחד. זהו סימן להתקדמות תרגולך. קשיים אדירים:ב.   

 אספקטים של תרגול רב עוצמה. 45: חסד אדירג.   

 הקפדה עמוקה על שמירת המוסר.: מוסריות אדירהד.   

 : האימון והבודהיצ'יטה מושלמים.תרגול אדירה.   

 אם השגת את אלו, כל הפרעה רק עצים את תרגולך.
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 שייעיקר ש

 כללים לשמירת תרגול הלו ג'ונג

 

שמור על שלושת הכללים.
6

 

 שנה דעתך ואל תשתנה.

 שמור שלוותך. –בעיתות מצוקה 

 אל תתעסק בחולשת הזולת.

 התחל מטיהור הגדול בנגעיך.

אל תצפה לגמול על כל עמלך
7
. 

 אל תאכל אוכל מורעל.

 אל תתן לזרם לזרום חלק.

 אל תשיב בפגיעה על פגיעה.

 אל ֶתֱארֹוב למפלתם.

 אל תשליך עיקרם.

עמלו של השור אל תטיל על חמור.
8

 

אל תתמכר למה שמהיר.
9

 

 אל תאכיל פה לא נכון.

 אל תהפוך את המלאך לשטן.

 אל תחפוץ הנאה בנחות.

 

 

 

                                                             
 גרסה א': א. הנחיות כלליות של הבודהה 6

 ב. הנחיות של הלאמות בשושלת המסורה  

 ג. שמור את כללי המוסר, בין אם נטלת נדרים, בין אם לאו.  

 ':  א. לשמור נדריםגרסה ב  

 ב. לא להשתטות   

 ג. לא לפול לשיפוט מוטעה  
7

 חשוב: הלוואי שאחרים יהנו מפרי עמלי. 
8

 אל תאשים אחרים במחדליך. –קח אחריות   
9

 אל תנסה כל העת להשיג את הטוב עבור עצמך.  
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 עיקר שביעי

 כיצד לתרגל

 

כל יהבך על האחד.שים את 
10

 

בער כל משגה
11

 בעזרת האחד. 

 

 

 התחל וסיים עם השניים.

עת יופיעו השניים תרגל אורך רוח.
12

 

שמור על השניים יותר מחייך.
13

 

 

 

                                                             
10

 תרגול הלו ג'ונג, הטונג לן, החלפת עצמי בזולתי. –האחד   

 צמית.הוקרה ע –המשגה   11

 עושר או מחסור  12

 נדרים רוחניים כלליים שנדרת, והכללים של תרגול הלו ג'ונג.  13
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אמן עצמך בשילוש הקשיים.
 14

 

בקש לזכות בשלוש סיבות עיקריות.
15

 

.ההשלוש שמור על כוחם של
16

 

נצור שלושה אלו שאין לאבדם.
17

 

 

 

 

 ם כולם ללא אפלייה.תרגל ע

 פרוס והעמק את תרגול אהבתך.
 התמד להגות על היקרים.

 אל תתנה תרגולך בנסיבות.

 

 

 

 תרגל כבר עכשיו את העיקר.

 פול לסילוף.יאל ת

 יהא תרגולך חודר עצמות.

 החלט, ופעל בעקביות.

בסס את השניים
18

 , וצא לחפשי.

 מנע מיהירות.יה

 מנע מרגזנות.יה

 תרגל בסדירות.

 צפה לשבחים ותודות.אל ת

                                                             
14

 א. ללמוד להבחין בהתחלה של נגע רוחני, ב. ללמוד להפסיקו, ג. ללמוד להפסיק את הנטייה לנגע הרוחני.  
15

 מהא. למצא לאמה, ב. תרגול של הדהרמה, ג. השגת כל התנאים התומכים לתרגול של הדהר  
16

א. תחושת מסירות )ללאמה(, ב. חדוות המאמץ )של תרגול הלו ג'ונג לפיתוח הלב הטוב(, ג. שמירת הנדרים וההתחייבויות השונות   

 )על ידי זכירה ומודעות חזקים(.
17

 אלו הם מעשי החסד שאתה מבצע בגופך, בדיבורך ובמחשבותיך.  
18

 מחשבה צלולה והגיון ברור.  
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 לאחר שתרגלת את אלו היטב, תוכל גם:

 

 

 

להפוך חמישה אותות אלו, שרֹווחים בזמנים מנוונים, אל הדרך להארה.
19

 

 

 הוראות אלו באו ממקורות מוסמכים:

 

 תמציתן של עצות אלו היא נופת צופים,

 לימוד שהועבר מסרלינגפה.

 

 

 

במלים הבאות מביע מלכם של היוגים,
20

 ה צ'קווה, את הגדולה של ההנחיות, שכן הוא הצליח ליישמן בלבו הוא: גש 

 

                                                             
19

ם חשוכים שאמורים להתרחש כעת הם: נוון של התקופה שמתבטא במלחמות, נוון של משך החיים שירד אל מתחת חמשת האותות של ימי  

למאה שנה, ניוון של השקפות עולם, שהן מאד שגויות וקשות לשינוי אצל אנשים, הניוון של נגעים רוחניים, שהם ממושכים וחזקים והניוון 

ודעתם. חמשת האותות עוברים טרנספורמציה ליכולת לשאת דברים באורך רוח, ללא של היצורים עצמם, שחסרים שליטה בגופם ובת

 וכך הופכת התודעה בעצמה אל הדרך. –כעס, השראה לתרגל, תחושת מתיקות, מחשבות של חמלה ושאיפה רוחנית גדולה 

20
 יוגים" הוא כינוי למתרגלים רציניים."  
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זרעים קארמיים שמקורם בבצוע תרגול זה בחיים קודמים נעורו, ופעמים רבות התעורר הרצון ללמד 

לות הנחייה לריסון הנטייה לראות תופעות כקיימות מכוח עצמן. יזאת לאחרים. לבסוף גם השלמתי מ

. כעת אוכל למות ללא שמץ של ימות מקשיים שצצו, ועצות רעות שריפו את ידיזאת עשיתי תוך התעל

 חרטה.

 

, ובאחרות סדר יותר קצרותאחרות ויותר ארוכות כאלה שהן קיימות גרסאות רבות של טקסט המקור. יש  –אגב 

 השורות שונה. גרסה זו שכאן ערכתי לפי הוראותיו של הבודהיסטווה טֹוקֶמה.

 

Mangalam! 

 

 שול הטוב בכל.לו ימ
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 פיתוח הלב הטוב –לו ג'ונג  : 41מס'  ACIקורס 

 

 :חמישית ושישיתקראה מ

 

 

 "שחרור מארבע אחיזות"בזאת כאן כלולות עצות הידועות כ

 

 

Om svasti siddhi! 

  !אום, שנגיע לטוב

 

 

הוא בילה שישה חודשים בתרגול  היה בן שתים עשרה שנים,Sachen הסאקייה הגדול, כשהלאמה היקר, הנשגב, 

 מדיטיבי עמוק כדי להגיע את מנג'ושרי, המואר.
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 משובץעל גבי כס  בזהבהב, הוא יש-זהב חוםיום אחד היה לו חיזיון ישיר של הלורד מנג'ושרי. גופו היה עשוי 

הדהרמה, וישב עם  הוראתה של חאת ידיו בתנו החזיקעשוי מאור טהור. הוא השל כדור  ואבנים יקרות, במרכז

 ות. ואז אמר את המילים הבאות:וחזות של יופי מושלם, ומשני צידיו צמד בודהיסט

 

 

  – אדם שאחוז בחיים האלו

  –אדם שאחוז בחיי הגלגל 

 – מואדם שאחוז בלדאוג לעצ

 –ואדם שאחוז בדברים 

 אינו מתרגל את הדהרמה.

 טרם עשה תפנית.

 לא יכול להיקרא בודהיסטווה. 

 השקפת עולמו שגויה.

  

 

מוכל כולו תירגול של דרך השלמויות, אלו. ואז הבין שהמילים על משמעותן של חשב לעומק  סאקייה הגדולוה

ל שדופן מארבע האחיזות." וכך הגיע לרמת הבנה יוצאת  המכונה "שחרורלימוד לפיתוח הלב הטוב,  במילים אלו

 כל הדברים הקיימים.

 

 

 ובזאת, נאמר הכל.

 

*************** 
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ה גייְלֶצן הנודע לתהילה ָּ   בזאת כאן כלול חיבורו של ְדַרְקפ 

 

 שחרור מארבע אחיזות

עבדות 

 וחרות
שחרור מארבע 

 אחיזות

 במסורת הסאקייה של טיבט העתיקה.
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 מעומק ליבי אלך למקלט

 ללאמה שלי המיטיב,

 ההחמל-ולמלאכי האישי, רב

 ואבקש שתתנו לי ברכה.

            
 

 בשיר זה אתן הנחיות על

 שחרור מארבע אחיזות

 עבור אלו מכם שאבד עניינם

 בעיסוקים שאינם הדהרמה,

 -ואשר פועלים לממשה בלבכם 

 האזינו אם כן היטב.

              

  – אדם שאחוז בחיים האלו

  –אדם שאחוז בחיי הגלגל 

 – אדם שאחוז בלדאוג לעצמו

 –ואדם שאחוז בדברים 

 אינו מתרגל את הדהרמה.

 טרם עשה תפנית.

 לא יכול להיקרא בודהיסטווה. 

השקפת עולמו שגויה.
 

 

 



 

25 
 

        

 הדבר הראשון הינו הוויתור

 על אחיזה בחיים האלו.

 אדם ששומר על כללי המוסר

ועוסק בלימוד ובהרהור ובהגייה
21

 

 אך ורק על מנת להשיג

 –לו את מטרות החיים הא

 אדם זה לא יוכל להיחשב

 כמי שמתרגל את הדהרמה.

 

 

 נדון תחילה בחיי המוסר.

 אם תיטיב לשמרם, או אז תיטע

 את שורשם של חיים נעלים,

 וכן תעלה על הדרך

 אשר מובילה לנירוונה.

 זאת משום שמצאת תרופה

 שמאפשרת חיסול כל סבל.

 

                                                             
21

אלו הן שלוש רמות של רכישת חוכמה. הראשונה מושגת על ידי לימוד והקשבה, השנייה על ידי הרהור ובחינה של  

 נקודתי על המסקנות והחוויות שבשלב השני.-הנלמד, והשלישית על ידי מדיטצייה של ריכוז חד
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 שיטה שאין בה שמירת המוסר לא תתכן בכלל.

 ול חיי המוסראך תרג

 תוך אחיזה בחיים האלו

 יביא אך ורק להעמקת שורשן

 של שמונה מחשבות ארציות.

 

 אדם כזה יבוז בליבו

 למי שמוסריותם נחותה משלו,

 ואף יתקנא באלו

 אשר מוסריותם יותר טהורה.

 אדם זה ישמור על מוסר

 על מנת להשיג כבוד והכרה.

 הוא יזרע את הזרע לקיום נחות,

 ר למדרגתו של מיועלול להידרד

 שמוסריותו מזויפת כולה.
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 אדם העוסק בלימוד והרהור

 כל.-רוכש אמצעים להשיג ידע

 הוא הופך ללפיד של אור

 שמסלק את חשכת הבורות,

 ומאיר את דרכם של ברואים.

 אדם זה זורע זרעים

להשיג את גוף החוכמה
22
. 

           

        

 

                                                             
 ם של ישות מוארת, הדהרמקייה.זהו אחד מארבעת הגופי  22
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 כן בכלל.שיטה שאין בה לימוד והרהור לא תית

 אך אדם שעוסק בלימוד והרהור

 תוך אחיזה בחיים האלו,

 כל שישיג יהיו אמצעים

 לפתח גאווה ויהירות.

 

 הוא יבוז לאלו אשר רמתם 

 בלימוד ובהרהור פחותה משלו,

 ויתקנא באלו אשר רמתם 

 בלימוד ובהרהור עולה על שלו.

 כל סביבתו וכל רכושו

 לעולם לא יהיו יציבים,

 ם לקיום נחות,הוא יזרע זרעי

 והלימוד וההרהור עבורו

 יהפכו בעצם להיות

 שמונה מחשבות ארציות.

 

 

 

כל אדם העוסק בהגייה
23

 

 ישיג את תרופת הנגד

 לכל נגעיו הרוחניים.

 הוא ישתול את שורשו של החופש,

 וזרעים להשיג הארה.

 

                                                             
 אנו משתמשים כאן במונח "הגייה" כתרגום ל"מדיטציה"  23
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 שיטה שאין בה תרגול הגייה לא תתכן בכלל.

 אולם הגייה אשר מתמקדת

 האלו שכאן, בחיים

 תתמלא בשאונם של חיים 

 גם אם תיעשה בבדידות.

 תפילתו של אדם כזה תהפוך

 לפטפוט חסר משמעות.

 

 אדם זה יפחית בערכם

 של העוסקים בלימוד ובהרהור,

 ויתקנא באלו אשר

 ההגייה שלהם טובה.

 ההגייה שלו תהפוך להיות

 לכזו שהיא מרוכזת

 בשמונה מחשבות ארציות.
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 אם ברצונך להשיג נירוונה

 חייב אתה ללמוד לוותר

 .24על אחיזה בשילוש היקומים

 ועל מנת שתוכל לוותר

 על האחיזה בשלושת אלו,

 עליך לפתח את המודעות לסבל

 אשר פה בגלגל החיים.

                   

 

 ראשון הוא הסבל של סבל,

 .25של שלושת העולמות הנחותים

 אם תטרח לחשוב כראוי

 הסבל בעולמות הנחותים,על 

 הרי שמייד תגייס לתרגול 

 כל חלקיק זעיר בגופך.

 זאת מכיוון שאילו נפגשת

 בסבל הזה, ולו מקצתו,

 לא היית יכול לשאתו.

 

 ובלי שתצבור את החסד שבא

 מוויתור על פגיעה בזולת,

 הרי שהיבול שאתה מגדל

 הוא זה של העולמות הנחותים.

 ועז מנשוא הוא סבלם הרב

 שלשמה נופלים. של מי

                                                             
24

שלושת היקומים הם מרכיבים של גלגל החיים, או גלגל הסמסרה. הם כוללים את עולם התשוקות )שבו אנו חיים(, את עולם הצורה   

הם יצורים מאד מעודנים שהם רק מנטאליים, אך עדיין לא חסלו שהוא עולם של יצורים דמויי אלים מיתולוגיים, ועולם חסרי הצורה, ש

 את הקארמה לשוב ולסבול.
25

 אלו כוללים, על פי הכתבים הבודהיסטיים, את הגיהינום, את עולם הרוחות התאבות, ואת עולם בעלי החיים.  
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 הרהר גם בסבל של השינוי.

 -יצורים בלידות הגבוהות 

 נופלים ללידות הנחותות.

 -מלכם של כל האלים 

 הופך לאדם רגיל.

 השמש והירח מאירים 

 ואז הם מחשיכים.

 שליט העולם שנושא את גלגל הקסמים

 חוזר אף הוא ונולד

 כשפל שבין העבדים.

 

 

 

 להאמיןבכל זה ניתן 

 מכיוון שנאמר בכתבים,

 אך מרבית אנשי העולם

 יתקשו את כל זה לתפוס.
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 הסתכל נא אם כך בעולמך:

 עשירים מאבדים רכושם,

 והיהירים לעפר נופלים.

 –המוני בני אדם מצטמקים לאדם יחיד 

 כל זה ודברים דומים

 נבצר מאתנו להבין.

           

 

 חשוב על הסבל הכללי של קיום:

 לדברים שצריך לעשות. אין סוף

 קשה להיות בין רבים,

 וקשה כשיש רק בודדים.

 קשה כשיש כסף והרבה נכסים,

 וקשה להיות רעבים.

 

 כל האנשים ניצבים בתור,

 חייהם הולכים וכַּלים,

 וכולם בתורם מתים.

 אך בכך תור המוות לא תם!

 מייד עם לידתם הבאה

 הם שוב בתור ניצבים!

 אוי לו לאיש אשר נאחז

 יום הסובל בגלגל.בק
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 שחרור האחיזה הוא נירוונה,

 הריהי אושר. –ונירוונה 

 זוהי שירת החופש

 של השחרור משתי האחיזות.

 

 

 אלא שאין זה מועיל במיוחד

 לשחרר את עצמך בלבד.

 כל היצורים בשילוש היקומים

 הלא הם אמך ואביך.

 אוי לו לאיש המותיר את הוריו

 שקועים בסבלם הרב,

 מו בלבד.ודואג לעצ

 

           

 לו יבשיל עלי כל הסבל

 אשר בשילוש היקומים.

 -כל החסד אשר צברתי 

 לו ייטיב עם כל הברואים.

 מי ייתן וכוחו של החסד
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 של כל מעשי הברוכים

 יביא את כל הבריאה

 לשכון בכליל הארה.

 

 

 

 –אין זה כלל משנה מי אתה 

 כל עוד אתה נאחז בדברים

 .לא תוכל שחרור להשיג

 וליתר דיוק כך נסביר:

 כל עוד הנך סבור שדברים

 –קיימים כפי שהם נראים 

 לא תוכל שחרור להשיג;

 וכל עוד הנך סבור שדברים

 –בכלל אינם קיימים 

 אפילו לידה מוצלחת

 לא תוכל להשיג;

 בוודאי בלתי אפשרי הוא להחזיק

 בשתי הסברות בו זמנית;

 בוא כעת ושכון מרוצה

 .במקום שחופשי משתיהן
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 כל הדברים הם אובייקטים

 שנוצרו על ידי התודעה.

 על כן אל תלך לחפש 

 אירוע מקרי, או אל, או כדומה,

 שיצרו את כל הדברים.

 בוא כעת ושכון בשמחה

 בעצם טבעה של התודעה.

 

 

 

 אין ממש בטבען של כל התופעות

 יותר משיש במיראג';

 שכן כל הדברים קיימים

 בתלות בדברים אחרים.

 ד יכול מישהו לשמועכיצ

 מילים אלו שאנו אומרים?

 בוא כעת ושכון בשמחה

 במקום שמעבר למילה.
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 מי ייתן ובזכות חסד זה

 של מתן הנחייה על שחרור

 מארבעה סוגי אחיזה,

 יזכו הברואים,

 בלי יוצא מן הכלל,

 להיות בעולם מואר.

 

******* 

 

 

 

 ר מארבע אחיזותהנחיות אלו לגבי השחרו

 נרשמו על ידי היוגי דרקפה גיילצן

 במנזר המהולל של הסאקייה.

 

******* 
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 פיתוח הלב הטוב –לו ג'ונג : 41מס'  ACIקורס 

 

 :ביעיתמקראה ש

 
 
 

 
 

 גלגל הלהבים
 

 לפיתוח הלב הטוב הנחיות
 

 289-2509, דהרמה רקשיטההמאסטר ההודי  מאת
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. דהרמה רקשיטה( על ידי המאסטר ההודי 289-2509לפיתוח הלב הטוב, הוענק ללורד אטישה ) לו ג'ונגחיבור זה, 
אסופה של כתבי לו ג'ונג לפיתוח הלב הלקט שמובא כאן לקוח מגרסה המצויה בדהרמסלה, במהדורה של הטקסט 

. יש לזכור שקיימות מהדורות רבות ושונות של כתבים אלו, לעיתים עם שוני רב בכתיב. בתרגום 29-225, עמ' ובהט
 זה נעשה שימוש בגרסאות שנראו נכונות יותר.

 

 

 
 

 אני קד לשלושת היהלומים הנשגבים.
 

 
 

 , הנחיה המכה את האויב בלבו.גלגל הלהביםלהלן 
 

 
 של המוות.אני קד לאויבו הזועם של השר 

 
 

 

 הבודהיסטוותהטווסים וחלק א': 
  

 

 
 

 הטווסים משוטטים בהנאה

 בתוך יערות תרעלה;

 גן נאה של צמחי מרפא,

 -מקסים ככל שיהיה 

 בעיני להקת הטווסים

 אינו מעורר שום עניין,

 שכן הטווסים מתקיימים

 על תמצית הרעל בלבד.
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הלוחמים
26
 אשר מבקרים 

 ביער הזה של כאב,

 יתקלו בגן נפלא,אף אם 

 -מהודר ומלא שמחה 

 אל גן שכזה לא תעור בלבם

 שום אחיזה או תשוקה,

 שכן הלוחמים מתקיימים

 על יער הסבל בלבד.

 

 

 

 רכי הלבב אשר נשלטים

 על ידי רדיפת עינוגים,

 ימצאו את עצמם מובלים

 לקראת עינויים מייסרים.

 הלוחמים אשר פועלים

 להסיר את סבל זולתם,

 צמם, בגבורתם,ימצאו את ע

 מוקפים בעונג תמידי.

 

                                                             
26

לשירות הזולת ובעיקר לשכלול יכולתם הכוונה ל"לוחמים של הרוח", שהוא כינוי לבודהיסטוות: אנשים שמקדישים את כל חייהם  

 להיות לעזר לזולת ברמה הגבוהה ביותר.



 

41 
 

     

 

 במקום זה שכאן, התשוקה

 היא כיער עצי תרעלה.

 כמו הטווסים, כך הלוחמים,

 את הרעל הזה מעכלים,

 בעוד רכי הלבב, בדומה לעורבים,

 ימותו מאותם העלים.

 וכי מניין יבוא כוחם של אותם

 שנשלטים על ידי תשוקתם?

 

 

 

 ים:כל זה חל גם על שאר הנגע

 הם מוצצים את לשד הנירוונה

 מאלו שהם כמו עורבים,

 אך עבור הלוחמים הטווסים,

 הם כיער עצי תרעלה:

 צוללים הם ליער הסבל,

 ואז מתמירים את הרעל;

 –אותו הם נוטלים, ובכך 

 הם אותו משמידים.
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 האחיזה בעצמך היא שליח שטני

 שאותך משמר, בחוסר אונים,

 בתוך הגלגל של הסבל.

 הרחק, השתחרר ברח

 מאותה מחשבה

 שרוצה אך ורק לענג עצמך,

 ועמוד בשמחה בכל קושי שבא

 הכרוך בדאגה לזולת.

 

 

 נגררים על ידי הקארמה,

 -מלאים בנגעים רוחניים 

 כאבם של כל היצורים

 עצום בגודלו כהר!

 קח כעת את כולו,

 והשלך על אותו ה"אני"

 שדואג בכל רגע ורגע

 אך ורק לאושרי!
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 אימת שאמצא את עצמי כל

 נישא על גבי תשוקתי,

 מי ייתן שאקפא במקומי,

 ואעניק לזולת את אושרי.

 ואם בני בריתי גומלים

 מי ייתן –ברעה על חסדי 

 ואוכל להרגיע עצמי ביודעי:

"זה משום שהסחתי את דעתי." 
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 חלק ב': הקורלציות 

 סובלים, ולמהאנו כיצד 

 

 

 

 
 

 בשעה שמכה בגופי

 –קשה לשאתה מחלה ש

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של פגיעה

 בגופם של אחרים.

 מעתה אקח על עצמי

 כל מחלה שיש לזולתי.

 

          

 

 בשעה שלבי מתייסר

 בכאב עמוק ומענה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים
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 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של פגיעה

 בשלוותם של אחרים.

 קח על עצמימעתה א

 כל כאב שיש לזולתי.

 

 

 בשעה שגופי מתייסר

 ברעב וצמא מענים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של גניבה, קמצנות

 ועושק של אחרים.

 מעתה אקח על עצמי

 כל רעב וצמא של זולתי.

 

    

 

 בשעה שאני מתייסר

 תחת שררה של אחר,

 םהרי זה משום שגלגל הלהבי

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של התנשאות

 ושל שיעבוד אחרים.

 מעתה אשעבד את חיי וגופי

 בשירותם של אחרים.
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 בשעה שמגיעים לאוזני

 דברים בלתי נעימים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של דיבור שגוי

 ופילוג של אחרים.

 מעתה אדבר סרה אך ורק

 בדיבורי.בפגמים שיש 

 

 

   

 

 בשעה ששוב קורה לי

 דבר בלתי נעים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של ההרגל לראות

 טוהר בעולמי.-אי

 מעתה אתרגל לראות אך ורק

 דברים טהורים בעולמי.
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 אם אמצא את עצמי בודד,

 בלי עזרה וידידים אוהבים,

 גל הלהביםהרי זה משום שגל

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של הפרדה

 בין אנשים אוהבים.

 מעתה אדאג לעולם לא להפריד

 בין מי שהם קרובים.

 

 

 

 אם קורה ששום אדם רוחני

 אינו מוצא בי עניין,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של לזנוח

 ידידים רוחניים,

 27ובילוי עם אנשים רעים.

 תה אזנח לחלוטיןמע

 כל בילוי עם ידידים רעים.

 

                                                             
27

 "אנשים רעים" כאן הכוונה למי שאין להם עניין רוחני, ולכן מרחיקים אותך מן הדהרמה. 
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 בשעה שאחר מסלף או מעליל,

 ובכך גורם רעתי,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 

 הקארמה הרעה של דיבור שלילי

 אודות אנשים רוחניים.

 מעתה אמנע לחלוטין

 מסילוף או השמצת אחרים.

 

 

 

 

 אם פתאום אאבד את אשר

 י,דרוש לי למחיית

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של פגיעה

 במחייתם של אחרים.

 מעתה אדאג בעצמי

 לספק מחייה לאחרים.
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 בשעה שליבי עטוף בעצבות

 וקשה לי לחשוב בבירור,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של לחטוא לזולת

 ושל החטאת אחרים.

 ח כל עוולהמעתה אזנ

 והחטאת זולתי.

 

 

 

 כאשר כל מעשיי נכשלים,

 ותודעתי סעורה ומבולבלת,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של פגיעה

 בפועלם של אנשים קדושים.

 מעתה אזנח לחלוטין

 הכשלת מעשי אחרים.
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 כאשר למרות מיטב ניסיוני

 נראה שאינני מנעים למורי,

 ם שגלגל הלהביםהרי זה משו

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של צביעות

 בתרגול של דהרמה קדושה.

 כנות-מעתה אדאג להפחית אי

 וצביעות בחיי הרוחניים.

 

 

 כאשר אני שב ושומע

 ביקורת מכל הכיוונים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של חוסר מצפון,

 התחשבות באחרים.-ואי

 מנע ממעשיםמעתה א

 שאינם רגישים לזולתי.
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 אם מייד לאחר האספם סביבי

 אנשים מתחילים להתקוטט,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של רצון להרע

 ולפלג בין אנשים.

 מעתה לא אאחל רע לאיש,

 ואקפיד להיטיב עם אחרים.

 

 

 

 אם קורה שכל מקורביי

 הופכים להיות אויביי,

 רי זה משום שגלגל הלהביםה

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של טיפוח בסתר

 של מחשבות הפוגעות בזולתי.

 מעתה אדאג להפחית בקרבי

 מחשבות להכשיל אחרים.
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 אם תפקדני מחלה אנושה,

 כמו דלקת ריאות, מיימת, סרטן,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של הפרת המוסר

 28לה של רכוש הדהרמה.ונטי

 מעתה אזנח כל פתח אפשרי

 של לקיחה מהדהרמה, וכולי.

 

 

 

 אם פתאום יפקוד את גופי

 כאב ראש או מחלה מדבקת,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של ביצוע

 דברים שנשבעתי להפסיק.

 מעתה אמנע מלבצע

 כל מעשה שלילי.

                                                             
28

 ., לתמוך בלימוד, במורים, במבנים או ניתן כמנחהמה שנתרם לשלושת היהלומים –ובאופן כללי יותר  
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 לוטאם אמצא שאיני מסוגל לק

 אפילו דבר יחיד,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של דרך רוחנית

 שעליה עדיף לוותר.

 מעתה אקדיש את זמני

ללימוד של חוכמה וכולי
29
. 

 

 

 

 אם אמצא את עצמי תקוף שינה

 בעת התרגול של דהרמה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 מכשולים הקארמה הרעה של צבירת

 ביחס לדהרמה קדושה.

 מעתה אהיה מוכן לשאת

 כל קושי למען הדהרמה.

 

                                                             
29

 ש של לימוד, הרהור והגייה, שלושת השלבים בהפנמת חוכמה.כלומר: השילו 
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 אם תודעתי מוסחת רבות,

 ומוצאת הנאה בנגעים אשר בה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הגייה-הקארמה הרעה של אי

 בארעיות ובסבל שיש בגלגל.

 מעתה אפעל להעמיק סלידתי

 מן החיים בסמסרה.

 

 

 

 ם כל מעשי לא צולחים,א

 ובסופו של דבר נכשלים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של התעלמות מחוקים

 של סיבה ותוצאה ומעשים.

 מעתה אפעל במיטב אוני

 לצבור כל חסד שיש ביכולתי.
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 אם שוב ושוב נכשל ניסיוני

 לתת כבוד ומנחה לקדושים,

 ביםהרי זה משום שגלגל הלה

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של לשים יהבי

 על הצד האפל של דברים.

 מעתה אפעל להפסיק

 לשים יהבי בשלילי.

 

       

 

 אם קורה שאינני יכול לפנות

 לעזרה לשלושת היהלומים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של חוסר אמונה

 בבודהה, הישות המוארת.

 את כל מבטחימעתה אשים 

 אך ורק בשלושת היהלומים.
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 כאשר מופיעים מכשולים וספקות,

 או שבאות רוחות מזיקות,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של פגיעה במלאכים

 ובלימוד של העולם הסודי.

 מעתה אשים קץ לכל המחשבות

 השליליות שחולפות בלבי.

 

 אמצא את עצמי אם כמו דוב אבוד

 משוטט אנה ואנה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של אילוץ מורים,

 או גם אחרים, לעזוב את ביתם.

 מעתה לעולם לא אגרש אדם

 מן המקום שבו הוא גר.
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 אם מופיעים להם כפור וברד

 או דבר מעין זה שאיננו רצוי,

 שגלגל הלהבים הרי זה משום

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של הפרת המוסר

 ואי שמירת התחייבות.

 מעתה אשמור בקפידה

 על ניקיון נדריי ושבועותיי.

 

 

 אם רב תאבוני לדברים,

 אולם אמצעי דלים,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של אי נתינה

 לבריות ולשלושת היהלומים.

 ה מאמץ ניכרמעתה אעש

 לתת ולהגיש מנחה.
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 אם הופעתי נראית דוחה

 וקרוביי מעליבים אותי בעטייה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של אי הקפדה

 ביצירה של צלמים קדושים,

 והתמכרות לכעסים שעולים.

 מעתה אקפיד ביצירת הצלמים

 .ואאריך רוחי בשעת כעסי

                       

 

 אם בכל שאעשה תודעתי נסערת

 או לפותה בתשוקה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של רפיון ידיים

 במצבי תודעה שליליים.

 מעתה אתנגד לכל מחשבה

 של "אני כנגד אתה".
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 אם קורה שכל מעשי

 מחטיאים את מטרתם,

 משום שגלגל הלהבים הרי זה

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של השקפה שגויה

 החבויה עמוק בלבי.

 מעתה אכוון את כל מעשיי

 לטובת אנשים אחרים.

 

 

 אם למרות כל החסד וכל התרגול

 לא הישגתי שליטה בתודעה,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של רדיפת כבוד

 במובנו הארצי.

תה אתמקד אך ורק בחופשמע
30

 

 ואשים בו את כל יהבי.

 

              

 

 אם אינני שלם עם מחשבתי הטהורה,

                                                             
 היינו: נירוונה  30
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ואפילו עולה חרטה,
31

 

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של אי התחשבות,

 יחסים ללא הבחנה,

 ושל העמדת פנים.

 מעתה אקפיד בבחירת הידידים

 שאיתם אבלה את זמני.

 

              

 

 אם קורה שאחר מערים עלי

 ומוליך אותי שולל,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של אנוכיות, גאווה,

 ורצון להשיג הכרה.

 מעתה אמעיט להפגין כלפי חוץ

 אי אלה סגולות שיש לי.

 

        

 

 

                                                             
 על מעשי חסד  31
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 אם ההוראה והלימוד של הדהרמה

 יה,רק מגבירים תשוקה ודחי

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של אי מתן דעת

 לפגיעתם של השדים.

 מעתה אשים לב ואזנח לאלתר

 כל דבר שעלול להפריע לתרגול.

 

 

 

 כאשר כל מעשיי הטובים

 הופכים למשהו שלילי,

 הרי זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלי שנית:

 הקארמה הרעה של לגמול רעה

 שנעשה עימדי. על החסד

 מעתה אגמול, תוך קידה של כבוד,

 על כל חסד שבא לעברי.

 

 כל אימת שדבר לא רצוי –בקצרה 

 נוחת עלינו פתאום,

 הרי זה כמו הנפח אשר

 משסף בטעות את גרונו

 בחרב שאותה הוא מלטש.

 כל זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלינו שנית:

 מעתה הזהר שלא לבצע

 שום מעשה שלילי.
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 אדם שנופל לעולמות הנחותים

 והסבל ששם מטריף דעתו,

ָשת מומחה שנהרג  דומה לקַּ

 מחץ שירה הוא עצמו.

 כל זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלינו שנית:

 מעתה הזהר שלא לבצע

 שום מעשה שלילי.

 

            

 

אדם שחי חיים רגילים,
32

 

 ונוחתות עליו הצרות,

 בדומה לילד שגודל היט

 וקם להרוג את אביו ואימו.

 כל זה משום שגלגל הלהבים

 סבב עלינו שנית:

 כעת הדבר שהגיוני בשבילו

הוא לעזוב חיים אלו לתמיד.
33

 

                                                             
במקור כתוב: חיי הבית, כלומר חיים של מי שאינו נזיר או נזירה. יש לזכור שבימים ההם, לימוד ותרגול הדהרמה היו מוגבלים לנזירים  32

 ונזירות בלבד.
 כאשר הכוונה היא בעצם: לעלות על הדרך; להתחיל לחיות ולתרגל את הדהרמה.במקור נאמר: לעזוב את חיי הבית,  33
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 טבלת הקורלציות

 )על פי הלו ג'ונג "גלגל הלהבים" מאת מאסטר דהרמה רקשיטה(

 

 תופעה סיבה תרופת נגד

קח על עצמך את כל המחלות שיש 

 לזולת

 גופי נפגע ממחלה שקשה לשאתה ם של אחריםפגיעה בגופ

 לבי מתייסר בכאב עמוק ומענה פגיעה בשלוותם של אחרים קח על עצמך כל כאב שיש לזולת

קח על עצמך כל רעב וצמא של 

 הזולת

 גופי מתייסר ברעב וצמא מענים גניבה, קמצנות, ועושק של אחרים

שעבד את חייך וגופך בשירותם 

 של אחרים

 אני מתייסר תחת שררה של אחר עבוד אחריםהתנשאות ושי

 מגיעים לאוזני דברים בלתי נעימים דיבור שגוי, ופילוג של אחרים דבר סרה אך ורק בפגמים שלך

תרגל לראות בעולמך אך ורק 

 דברים טהורים

 קורה לי דבר בלתי נעים טוהר בעולמי-ההרגל לראות אי

לעולם לא להפריד בין מי שהם 

 קרובים 

אני מוצא את עצמי בודד, בלי עזרה  ין אנשים אוהביםהפרדה ב

 וידידים אוהבים

זנח לחלוטין כל בילוי עם ידידים 

 רעים )שמרחיקים מן הדהרמה(

לזנוח את הידידים רוחניים, ובילוי 

עם אנשים רעים )שמרחיקים מן 

 הדהרמה(

 שום אדם רוחני איננו מוצא עניין בי

המנע לחלוטין מסילוף או השמצת 

 יםאחר

דיבור מקטין ביחס לאנשים 

 רוחניים

 אחר מסלף או מעליל ובכך גורם רעתי

פתאום אאבד את אשר דרוש לי  פגיעה במחייתם של אחרים דאג בעצמך לספק מחייה לאחרים

 למחייתי

 תופעה סיבה תרופת נגד

ליבי עטוף בעצבות וקשה לי לחשוב  לחטוא ולהחטיא אחרים זנח כל עוולה והחטאת הזולת

 לילותבצ

כל מעשיי נכשלים, ותודעתי סעורה  פגיעה בפועלם של אנשים קדושים זנח לחלוטין הכשלת מעשי אחרים

 ומבולבלת
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כנות וצביעות -דאג להפחית אי

 בחיים הרוחניים

צביעות בתרגול של דהרמה 

 קדושה

למרות מיטב ניסיוני נראה שאינני 

 מנעים למורי

המנע ממעשים שאינם רגישים 

 לזולת

התחשבות -מצפון ואי חוסר

 באחרים

 אני שומע ביקורת מכל הכיוונים

 לעולם אל תאחל רע לאיש,

 והקפד להיטיב עם אחרים

 אנשים מתחילים להתקוטט מייד  רצון להרע ולפלג בין אנשים

 עם היאספם סביבי

אנסה להפחית בקרבי מחשבות 

 להכשיל אחרים

טיפוח בסתר של מחשבות 

 שפוגעות בזולת

 הופכים להיות אויבייכל מקורביי 

זנח כל פתח אפשרי לקחת לעצמך 

 מהדהרמה, וכולי.

הפרת מוסר, ונטילת מה ששייך 

 לדהרמה

תפקדני מחלה אנושה כמו דלקת 

 ריאות, מיימת, סרטן

ביצוע של דברים שנדרתי להפסיק  המנע מלבצע כל מעשה שלילי

 )כלומר: להפר שבועות ונדרים(

או פתאום תפקוד את גופי כאב ראש 

 מחלה מדבקת

הקדיש את כל זמנך ללימוד של 

 חוכמה וכולי

תרגול דרך רוחנית שעליה עדיף 

 לוותר

אמצא שאינני מסוגל לקלוט אפילו דבר 

 אחד

נכון היה לשאת כל קושי למען 

 הדהרמה

צבירת מכשולים ביחס לדהרמה 

 קדושה

אמצא את עצמי תקוף שינה בעת 

 התרגול של דהרמה

ך מהחיים פעל להעמיק את סלידת

 בסמסרה

הגייה בארעיות ובסבל שפה -אי

 בגלגל

תודעתי מוסחת הרבה, ומוצאת הנאה 

 בנגעים שבתוכה

 תופעה סיבה תרופת נגד

פעל במיטב אונך לצבור כל חסד 

 שיש ביכולתך

התעלמות מחוקים של סיבה 

ותוצאה, ואי תשומת לב לתוצאות 

 העתידיות של פעולותיך

של דבר כל מעשי לא צולחים, ובסופו 

 נכשלים

לשים יהבי על הצד האפל של  פעל להפסיק לשים יהבך בשלילי

 דברים

כל ניסיונותיי לתת כבוד ומנחה 

 לקדושים נכשלים

שים את כל מבטחך אך ורק 

 בשלושת היהלומים

חוסר אמונה בבודהה, הישות 

 המוארת

אינני יכול לפנות לעזרה לשלושת 

 היהלומים

ת שים קץ לכל המחשבות השליליו

 אשר חולפות בלבך

פגיעה במלאכים ובלימוד של 

 העולם הסודי

מופיעים מכשולים וספקות,  או שבאות 

 רוחות מזיקות

לעולם אל תגרש אדם מן המקום 

 שבו הוא גר

אילוץ מורים או אחרים לעזוב את 

 ביתם

כמו דוב אבוד אמצא את עצמי משוטט 

 אנה ואנה

שמור בקפידה על ניקיון השבועות 

 והנדרים

הפרת המוסר ואי שמירת 

 התחייבויות

מופיעים להם כפור וברד או דבר מעין 

 זה שאיננו רצוי
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עשה מאמץ ניכר לתת ולהגיש 

 מנחה

אי נתינה לבריות ולשלושת 

 היהלומים

 רב תאבוני לדברים, אולם אמצעי דלים

הקפד ביצירת הצלמים והארך 

 רוחך בכעסים

אי הקפדה ביצירה של צלמים 

 רות לכעסיםקדושים, והתמכ

הופעתי נראית דוחה לאחרים וקרוביי 

 מלבינים את פניי בעטייה

 מעתה התנגד לכל מחשבה

 של "אני כנגד אתה".

רפיון ידיים לנוכח מצבי תודעה 

 שליליים

בכל שאעשה תודעתי נסערת או לפותה 

 בתשוקה

כוון את כל מעשיך לטובת אנשים 

 אחרים

 מחטיאים את מטרתםכל מעשי  השקפה שגויה החבויה עמוק בלב

התמקד אך ורק בנירוונה ושים בה 

 את כל יהבך

למרות כל תרגולי אין לי שליטה  רדיפת יוקרה במובן הארצי

 בתודעתי

 תופעה סיבה תרופת נגד

 הקפד בבחירת הידידים

 שאיתם תבלה את זמנך

אי התחשבות, קשירת יחסים ללא 

 הבחנה, והעמדת פנים

 אינני שלם עם כוונתי הטהורה,

 ואפילו עולה חרטה )על מעשי חסד(

המעט להפגין כלפי חוץ אי אלה 

 סגולות שיש לך

אנוכיות, גאווה, ורצון להשיג 

 הכרה

 אחר עלי מערים ומוליך אותי שולל

שים לב וזנח לאלתר את כל 

 שעלול להפריע לתרגול

 ההוראה והלימוד של הדהרמה אי מתן דעת לפגיעתם של השדים

 חייהרק מגבירים תשוקה וד

 גמול, תוך קידה של כבוד,

 על כל חסד שבא לעברך

כל מעשיי הטובים הופכים למשהו  לגמול רעה על חסד שנעשה עימי

 שלילי

 



 

 פיתוח הלב הטוב –: לו ג'ונג  41מס'  ACIקורס 

 

 ת:ישמינמקראה 

 

 האמיתי חלק ג': זיהוי האויב

 
 
 

 

 

 סוף סוף תפסתי היטב

 מיהו כאן האויב,

 השודד שרובץ במארב

 מוכן להוליכני שולל;

 שרלטן המרמה את עצמו

 ואז מרמה גם אותי.

 –אהה! בכך אין ספק 

 זו הנטייה לאחוז בעצמי!
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 חלק ד': קריאה לעזרה

 
 

 

                 
 
 

 י,הו מלך של ידע סוד

 ושל מנטרות המענות את אויבי!

 העומד איתן ברגליים פסוקות,

 34רגליים של שתי האמיתות,

 עיניים יוקדות בשיטה וחוכמה,

 ומלתעות וניבים

 - 35של ארבעת הכוחות

 נעץ אותם בבשרו של אויבי!

 סובב עליו, ברוב זעמך,

 את גלגל הלהבים של הקארמה!

 סובבנו שלוש פעמים!

 

            
 
 

 ביערות של גלגל היגון כאן,

 לא קיים שום חופש בכלל.

 טול כעת בידיך

                                                             
 האמת הקונבנציונאלית או הכוזבת, והאמת האולטימטיבית. 34

 אלו הם ארבעת כוחות הטיהור של קארמה שלילית. 35
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 את גלגל הלהבים של הקארמה,

 והאיצנו לעבר השד האכזר,

 השד של האחיזה בעצמי!

 הוא זה שגוזל את חיי

 וכן את חיי זולתי!

 –הוא זה שגורם לי לשבור נדריי 

 תפוס אותו במקום מחבואו!

 

        

 ל המוות,בוא אויבו הזועם של השר ש

 ותפסהו, תפסהו מייד!

 הכה בו, הכה בו מייד!

 פלח את ליבו של אויבי!

 בוא בשאגה ומחץ גולגולתה

 של תפיסוה שגויה זו שגוזלת חיי!

לַּח את המוות היישר אל ליבו  שַּ

 של תליין זה, הנורא באויבי!

 

            

 הּונג, הּונג! מלאך אדיר,

 בוא הפגן כוחך הפלאי!

 כנע את אויבידזָה, דזָה! ה

 אשר מכשיל את נדרי!

 פֶהט, פֶהט! בך אפציר,

 שחררני מכל הכבלים!

 הרוס ופרק את כל האחיזות

 שכובלות אותי לכאבי.
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 בוא נא אלי, מלאך זועם,

 אויבו של השר של המוות;

 וקח שק זה המלא

 בחמישה סוגי רעלים,

 ושקוע עמוק בבוץ של סמסרה

 מכוחם של קארמה ושל נגעים,

 בוא מייד אותו להרוס!

 קרע אותו לגזרים!

 

     

 

 הוא זה שיובילני אל האימה

 36של שלושה עולמות נחותים;

 אך ורק משום בורותי

 מפניהם איני מתיירא,

 ובמקום זה מתעסק בכל הדברים

 שהיישר לשם מביאים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 אל ליבושלַּח את המוות היישר 

 של תליין זה, הנורא באויביי!

 

 

                                                             
36

 אלו הם הגיהינום, עולם הרוחות הרעבות, ועולם בעלי החיים. 
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 ידי האויב-תיאור הנזק שנגרם עלחלק ה': 

 

    

 
 
 

 נכסף הוא מאוד להתענג,

 אך סיבות לעונג איננו צובר.

 אף כאב זעום לא יוכל לשאת,

 אך לעולם לא ישבע מלחשוק

 בכל הסיבות לכאב.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 י;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חי

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 
 

 זריז הוא לרצות,

 אך לעולם לא מוכן להתאמץ;

 את ידו בכל ישלח,

 אך דבר אינו מסיים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 ריז הוא ליצור ידידים חדשים,ז

 אך ממעט להתחשב בקיימים;

 זריז להיטפל לאחרים,

 ובן רגע מוכן לגנוב, ולחמוד, ולכעוס.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 לשונו מתוקה להשיג דברים,

 גנות חכמים;אך קלה ל

 זריז הוא לצבור ממון,

 אך קמצן שידיו קפוצות.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 



 

70 
 

   

 

 מרבה להתפאר במעט המאמץ

 שהוא עושה למען הכלל,

 אך מצפה לעזור לעצמו

 ללא שום טרחה בכלל.

 וא בשאגה, ומחץ גולגולתהב

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 מוריו גדולים ורבים, אך קטנה יכולתו

 לשמור התחייבויות ונדרים;

 תלמידים לו רבים אך אינו מסוגל

 להיות להם למועיל.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 שגויה זו שגוזלת חיי;של תפיסה 

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 מבטיח הרבה, אך מעטים הדברים

 שעשה למען אחרים.

 שמו הולך לפניו, אך אם תביט היטב,

 תראה שהמלאך התחלף בשד.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 אל ליבו שלַּח את המוות היישר

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 לימודו זעום, אך מרבה להתפאר

 במילים חסרות משמעות;

 בקיאותו בכתבים מזערית,

 אך תובנותיו הרבות אינן מבינות מאום.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 י.של תליין זה, הנורא באויבי
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 עוזריו מרובים, אך אין ביניהם

 מי שנוטל אחריות.

 רבים מפקדיו, אך אין ביניהם

 מגן לסמוך עליו.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 מעמדו מרומם, אולם מעטות

 המעלות שניתן בו לאתר.

 הוא לאמה נישא, אך ניחן בתשוקה

 ושנאה עזות כשל שד.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 דעותיו נשגבות, אך אורח חייו

 נקלה כשל כלב עזוב.

 סגולותיו הרבות איתנות בדומה

 למשב של רוח בחוץ.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 כל שאיפותיו שוכנות להן

 אי שם, בעתיד הרחוק.

 כל בני לווייתו מבלים את זמנם

 בהלצות חסרות משמעות.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 ת חיי;של תפיסה שגויה זו שגוזל

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 37עוטה הוא גלימה זהובה,

 אך שם מבטחו בשטן;

 נוטל שבועות ונדרים,

 אך מעשיו כמעשי שדים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 יי.של תליין זה, הנורא באויב

                                                             
37

 כינוי לגלימת הנזירים. 
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 מלאכים העניקו לו אושר,

 אך מנחתו הוא מגיש לשדים;

 ידי הדהרמה,-הוא מודרך על

 אך מרמה את שלושת היהלומים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 נדר למקלט ללכת,

 לדברים ארציים; אך דעתו מוסחת

 הלך למקלט בדהרמה קדושה,

 אך סומך על ידעונות ואמונה תפלה.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 הוא זונח את המוסריות של החופש,

 ונאחז לו בבית הוריו;

 ם,אושרו נסחף לו בזר

 בעוד הוא רודף את הסבל.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 בפתחו של החופש, הוא סב לאחור,

 ונודד לו לשום מקום;

 זכה בגופו היקר של אדם

 ומייצר באמצעותו גיהינום.

 לגולתהבוא בשאגה, ומחץ גו

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 זונח את הגמול המדהים של הדהרמה,

 ורודף תגמולים ארציים.

 זונח את משכן הדהרמה, לצד מורו,

 ובמקום זה נוסע לעיר.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 ;של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 במקום להרוויח ביושר לחמו

 הוא גונב את רכוש הקהילה;

 במקום ארוחה בבית אביו,

 הוא לוקח מן הזולת.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 באויביי.של תליין זה, הנורא 
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 מדהים! הוא כמעט שאינו מתרגל,

 אך בעל יכולות פלאיות מתקדמות;

 טרם פסע צעד יחיד על הדרך,

 וכבר גומע מרחקים בשניות.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 ילה, מלבך,אם תיתן לו עצה מוע

 הוא יכעס כאילו היית אויבו;

 ואם במתק לשון תוליכנו שולל,

 הוא יכיר תודה על השטות הזו.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 אם תבטח בו כאילו היה קרובך,

 אויבך; הוא יחשוף סודך בפני

 אם תבחר בו להיות רעך,

 בלי בושה הוא ייקח כל מה ששלך.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 רוחו תמיד קצרה, עמוסה

 מחשבות שליליות לעייפה.

 -קשה להיות לו ידיד 

 ליבו קודר תמיד.

 וא בשאגה, ומחץ גולגולתהב

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 הוא יהיה לא נעים, –אם אליו תתקרב 

 ויפגע בך מאחורי הגב;

 הוא יפגין אי כבוד, –מקרוב 

 הוא אותך יתקוף. –מרחוק 

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 פיסה שגויה זו שגוזלת חיי;של ת

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 איתו להתדיין תמיד לא נעים,

 קשה להיות לידו;

 קנוניות רבות הוא רוקם בראשו,

 ולעולם שומר טינות.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 בושלַּח את המוות היישר אל לי

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 לעולם מודע למעמדות חברתיים,

 ובאדם רוחני הוא רואה את אויבו;

 תשוקותיו ותאוותו גדולים,

 ונמשך הוא מאד לצעירים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 אין לו יכולת להתמיד ביחסים

 ועל כן הוא זונח ידידיו הקודמים;

 תמיד מחפש ידידים חדשים,

 ומפזר הבטחות למכביר.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 חושיות כלשהן,-נעדר יכולות על

 גום ושקרי;טיעונו פ

 -ובהיותו מחוסר חמלה 

 הוא ממוקד בעצמו תמיד.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 השכלתו זעומה ביותר ולכן

 מהווה הוא מכשול לכל;

 בקיאותו בכתבים מזערית ולכן

 ות.דעותיו תמיד שגוי

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 בהיותו אמון על תשוקה ושנאה,

 הוא מרבה להשמיץ אחרים;

 בהיותו גם אמן בקנאה,

 הוא מוציא על זולתו דיבה.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 זו שגוזלת חיי;של תפיסה שגויה 

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 בעצמו לא השקיע הרבה בלמידה,

 אך מבטל הוא גדולים בתורה.

 איננו מבין איך להוקיר מורה,

 אך מבקר את כתבי הדהרמה.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 ל ליבושלַּח את המוות היישר א

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 במקום את הדהרמה הוא מלמד

 בדותות שהמציא בעצמו.

 אינו מאומן בראייה טהורה

 ועל כן מרבה בהגזמות.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

                  

 איננו טורח לבקר מעשים

 שאינם תואמים את הדהרמה;

 במקום זה ממציא מיליון דרכים

 לבקר כתבים טהורים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 איננו מרגיש שום בושה

 ש;במצבים שראוי שירגי

 במקום זה הוא מרגיש נבוך

 בעשותו את מה שמתאים.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

    

 איננו עושה אף דבר אחד

 מן הדברים שראוי לעשותם;

 במקום זה איננו מחמיץ אף אחד

 נים.מן הדברים הלא נכו

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.

 

 

 

 בוא כעת, ישות של עוצמה נשגבה,

 אתה שהשגת עונג וגוף של חוכמה,

 בוא כעת ונפץ לרסיסים

 שד נורא זה של אחיזה בעצמי.

 בוא בשאגה, ומחץ גולגולתה

 תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי;של 

 שלַּח את המוות היישר אל ליבו

 של תליין זה, הנורא באויביי.
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 אנא בוא בזעמך הנורא

 לשחררני מן האויב.

 אנא בוא בחוכמתך הגדולה

 והשמד את תפיסתי השגויה;

 אנא בוא בחמלתך הגדולה

 והגן עלי מן הקארמה שלי.

 אנא בוא ונפץ סופית

 את ה"אני" הזה שלי.

 

 

 

 קח את כל הסבל, בעולם כולו,

 והשלך את כולו על ראשו:

 האויב של האחיזה בעצמי.

 קח את כל נגעי הרוח שיש בעולם,

 כל אחד מחמשת הרעלים

 שיש לכל היצורים,

 והשלך גם אותם על ראשו

 של זה שאשם בכל.

 

 

 באמצעות ההיגיון זיהיתי כעת,
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 מעבר לכל ספק,

 את שורשן של כל הבעיות הנ"ל,

 א יוצא מן הכלל.לל

 ואם הוא כעת יופיע שנית

 בניסיון להטות אותי לעברו,

 אנא בוא מייד וחסל לחלוטין

 אויב נורא זה שלי.

 

 וכך, את כל האשם כולו,

 יש להטיל עליו לבדו!
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 חלק ו': תפילת הבודהיסטווה

 כעת, בזוכרי את החסד הרב

 שגמלו עמי כל היצורים,

 אקח על עצמי את כל הדברים

 ינם רצויים לאחרים,שא

 ואתן להם את כל חסדיי,

 על מנת להרבות את אושרם.

 
 

 לו אקח על עצמי כעת

 כל עוולה שעשו אחרים

 במעשה, דיבור ומחשבה,

 בעבר, בהווה, ובעתיד.

 כטווס שצבעיו היפים

 זוהרים בהוד והדר,

 לו אזכה להתמיר את נגעי רוחי

 לגורמים שמביאים להארה.

 

 
 

 ל מן הרעלכאותו העורב שאכ

 ונרפא בצמחי המרפא הטובים,

 מי ייתן ויוכלו הברואים להירפא

 עת אמסור להם שורש חסדי.

 מי ייתן ובכך יוכלו כל הברואים

 לחיות חיים של שחרור,

 ויזכו במהרה לעבור אל העונג,

 אל מצבו המושלם של הבודהה.
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 ועד לאותו הזמן בו נשיג

 הארה בגן העדן,

אני, ואבי ואימי
,38 

 ל עוד נמשיך לנדודכ

 בשישה עולמות של סמסרה,

 מונעים בכוח הקארמה,

 מי ייתן ונוכל זה את זו להוקיר,

 ולאהוב זה את זו כאחד.

 

 

 

 

 ובאותו הזמן מי ייתן שאוכל

 לשכון בשילוש היקומים הסובלים,

 למען אוכל לעזור

 ולּו ליצור יחיד.

 מי ייתן ולעולם לא אנטוש

 עשייה זו של לוחם הרוח,

 ואוכל להטות לעברי את סבלם

 של השוהים ביקומים הסובלים.

 

                                                             
38

 של המהיינה על פיתוח הבודהיצ'יטה, אנו לומדים לזהות בכל היצורים את אבינו ואת אימנו.בלימוד  
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 ועם הגיעי לשם, מי ייתן

 ששומרי השאול יצליחו

 לראות בי את מורם.

 מי ייתן ומטר תחמושתם

 יהפוך למטר של פרחים,

 מי ייתן שתחדל כל פגיעה,

 ותעצם שלווה ושמחה.

 

 

 

 מי ייתן והיצורים בעולמות הסובלים

 פלאיים ישיגו כולם כוחות

 וכוחות של לחשים סודיים,

 גוף של אנשים או של מלאכים,

 ואת תודעת השאיפה להארה.

 מי ייתן ואגמול להם על חסדם

 על ידי הלימוד של הדהרמה.

 מי ייתן ויראו הם בי את מורם

 ויסתמכו עלי כדת.
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 מי ייתן ובאותו הזמן גם יחל

 כל ייצור בעולמות הגבוהים,

 ת העצמי,כמוני להגות על ריקו

 ויחדל מלחשוק בסמסרה,

 וגם לא בנירוונה נחותה.

תח ריכוז,  מי ייתן ויחדיו נפַּ

 מי ייתן ויחדיו נגלה

 את טבענו האמיתי.

 

 

 

 יושמד האויב; –אם כך נעשה 

 ייעקרו –אם כך נעשה 

 התפיסות השגויות.

 מושגית-אם נהגה בחוכמה הלא

 שתופסת את היעדר העצמי,

 יםלבטח נצבור את כל הגורמ

 להשיג את גופו של הבודהה.
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 : התרופה האולטימטיביתז'חלק 

 

 
 

 כל הדברים שסביבך –ראה 

 קיימים בתלות בדברים אחרים!

 הבנה של קיום תלוי פירושה

 להבין שלכל הדברים

 אין שום קיום עצמי!

 –דברים שנראים כבאים והולכים 

 הם מופע כוזב, אשליה;

 הם כמו מעגל של אש שמופיע

 בים לפיד בוער;כשמסוב

 הם כמו בבואה במראה.

 

 

 

 החיים הם כמו גזע חלול,

 חסרים כל תמצית פנימית.

 –הם כמו ערפילים של בוקר 

 נמוגים כאשר מתקרבים.

 -הם כמו מיראז' במדבר 

 מרחוק הם נראים יפים;

 -הם כמו בבואה במראה 

 נראים כל כך אמיתיים;

 -כמו ענן או כמו ערפל 

 .נראים כל כך ממשיים
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 כך גם אותו התליין,

 אויב מושבע זה שלי.

 -נראה כל כך נוכח 

 אך בעצם אין שם איש.

 -נראה כל כך ממשי 

 אך אין בו כל ממש.

 -נראה כקורה ממש כאן 

 אך נמצא רחוק מעבר

 לכל הסיפורים שלי.

 

 

 

 –כך גם גלגל הקארמה 

 גם לו אין טבע עצמי;

 כמו בבואה של ירח

 -המשתקף בתוך שלולית 

 כזב המעשים והתוצאות

 זוהר במגוון תופעות.

 אנא ממך!

 עשה את שיש לעשות,

 ועזוב את שיש לעזוב,

 גם אם הם רק חלום.
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 בחלומך אפופה הארץ

 באש של סיום העולם;

 -ועל אף שאין בה ממש 

 להטה מטיל אימה.

 –כך גם הגיהינום והשאר 

 אף שאין בהם כל ממש,

 חומם הצורב הוא נורא.

 : זנח מיידאנא ממך

 את כל שמוביל לשם.

 

 

 אף אם אינך נמצא

 בלב יער עבות ואפל,

 קורה שאתה שוגה,

 ומוצא עצמך תועה,

 נע אבוד, ללא מטרה.

 כך הבורות והשאר:

 אף שאין בהן כל ממש,

 מוליכות הן אותך שולל.

 אלא שניתן לחלוטין לסלקם

 על ידי שילוש החוכמה!
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 אמן מנעים לקהלו-נגן

 נות ערבות,על ידי מנגי

 אך אם תנתחן, כל שתמצא

 הוא צלילים נעדרי עצמיות.

 למרות זאת, יש בכוחו

 של אוסף זה של צלילים,

 לסלק עצבות של הלב,

 מבלי שאותו מנתחים.

 

 

 

 אם מנתחים בקפידה

 מעשים, סיבות ותוצאות,

 נראה שאין להם מעצמם

 שום טבע להיות יחיד או רבים.

 לכאורה הדברים מתחילים;

 רה הם מפסיקים.לכאו

 כל מגוון הדברים כביכול מתחיל;

 וכולו כביכול מפסיק.

 אנא ממך!

 עשה את שיש לעשות,

 ועזוב את שיש לעזוב,

 גם אם הם רק חלום.

 



 

95 
 

 

 

 אם לדוגמה נסתכל בכד

 המתמלא מטיפות של מים.

 הוא אינו מתמלא

 על ידי הטיפה הראשונה,

 או על ידי האחרונה,

 וגם לא על ידי כל השאר.

 ק כאשר האוסף הושלם,ר

 -ושלמה ההתהוות התלויה 

 רק אז מתמלא הכד.

 

 

 

 כך גם אם נחווה תוצאה כלשהי,

 בשל מעשינו בעבר,

 בין תענוג או כאב.

 תוצאה זו איננה נובעת

 מן הרגע הראשון של סיבתה,

 ולא מן הרגע האחרון,

 וגם לא מכל השאר.

 רק כאשר האוסף הושלם,

 ושלמה ההתהוות התלויה,

 אז מופיעה התוצאה.רק 

 אנא ממך!

 עשה את שיש לעשות,

 ועזוב את שיש לעזוב,

 גם אם הם רק חלום.
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 ראה! אם מניח אתה לדברים,

 -ואינך מעמיק לחקרם 

 הם יופיעו כאילו שהם קיימים,

 בעוד אשר למופעם, בעצם

 אין שום תמצית שהיא.

 זהו לימוד מאוד מעמיק,

 -ומי שיכולתם פחותה 

 לתפיסה.ימצאוהו קשה 

 

 

 

 אם תשקע כעת בהגייה עמוקה

 של ריכוז על אותם הדברים,

 לא תוכל למצוא דבר שהוא

 מוצק כפי שהוא נראה.

 לא תוכל לומר אם הדבר קיים

 או שמא אינו קיים.

 לא תוכל להישבע שדבר זה הוא כך,

 או שמא איננו כך.
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 -התודעה שתופסת, והדבר שנתפס 

 שניהם נעדרים כל טבע עצמי.

 אין דברים שיש לעשות,

 –או כאלו שיש לעזוב 

 הדברים חופשיים מכל המושגים

 שאנחנו עליהם מערימים.

 שמור תודעתך במצבה המקורי, הטבעי.

 –שמור תודעתך שקטה 

 אז תוכל להפוך לישות גדולה.

 

 

 

 באופן כזה גם בחן

 את השאיפה להארה שלכאורה,

 והשאיפה האולטימטיבית גם.

 בלי שום מכשולים,כך תוכל להשלים, 

 את שני המכלולים כאחד,

 ותוכל להגשים, באופן מושלם,

 את הזוג של הצרכים:

 שלך ושל זולתך.
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 הסיום

 
 

 

 

כאן מסתיים "גלגל הלהבים", הנחייה שמכה את האויב בלבו. יצירה זו חוברה על ידי 

המתרגל הגדול של דרך הסוד, דהרמה רקשיטה, מאסטר של הכתבים ושל דרך 

גיון, וישות נשגבה בעלת תובנות, אשר חי עמוק בלב יער, מוקף בכל סוג של חיות ההי

פרא מסוכנות. הכתב נכתב בהתאם ללימוד של לאמות קדושים, וכעת נותר ליישם 

 .לימוד זה בחייכם, בימים אחרונים ומנוונים אלו של העולם, שהם מלאים באימה

 

 

 
 

ואטישה עצמו אימץ אותו כתרגול עמוק בכל פינה בעולם הידוע, דהרמה רקשיטה העניק הנחיות אלו לאטישה, 

כדי שבבוא היום יהיה מסוגל לרסן את תודעתם הפרועה של רבים מתלמידיו שהיו מאד קשים. בסופו של דבר 

 הוא השיג תובנות גדולות מלימוד זה, וכאות כבוד הוא חיבר את השורות הבאות:

 

 
 

 

 ת,אני הוא זה שוויתר על כס של מלכו

 ולקח על עצמו לעמוד בקשיים מרובים,
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 ובשל כך הצלחתי לצבור חסד רב,

 ופגשתי מורה מצויין.

 מורה זה העניק לי מֶמֶתק הצוף

 של דהרמה קדושה, וכן העצמה,

 ולאחר שנוכחתי בכוחם המרפא,

 אני רואה בהם מילה קדושה.

 

 

 

 השקעתי בחיי מאמץ רב לבחון

 מספר רב של השקפות,

 שונות. על פי אסכולות

 חקרתי אותן בשכלי,

 וגם תרגלתי לרוב.

 ואכן ראיתי שם

 -אינספור נפלאות ונצורות 

 אך מצאתי שלימוד זה שכאן

 הוא זה אשר יועיל

 בזמנים המנוונים שעכשיו.

 
 

 
 

במילים אלה העניק לורד אטישה את הלימוד הזה, לזה שהיה גדול ובעל נדרי חיים ]דרומטון ג'ה[, כלי נהדר 

מבין כל המתרגלים המדהימים לאין שיעור של הודו ושל  –זגה הדהרמה הטהורה; ישות אשר שאליו נמ

היה היחיד שבואו נובא על ידי המנצחת טרה, גבירת השחרור, וכן על ידי מספר לא ישוער של  –טיבט 

 מלאכים טנטריים. לורד אטישה העניק הנחיות אלה לדרומטון ג'ה על מנת לעזור לו במשימה של אילוף

התודעות הפרועות של המתרגלים הראשונים של אותה ארץ רחוקה וברברית, טיבט. כמו כן נאמר, על ידי 

 המתרגמים הגדולים והמאסטרים של ימים עברו, שלימוד זה בא למעשה מלורד בודהה ושני בניו הרוחניים. 
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'יְלּבּוָּפה, ְהָלה ֶצ'ְנּפֹו, ְהָלה ְדרֹוֵוי גּוְנּפֹו, הנחיות אלה הועברו מלורד אטישה דרך ּפֹוטֹוָוה, ַשַרָווה, ֶצ'ַקָווה, צ  

 אּוַג'ָווה, ֶקְנּפֹו ַמְרטֹון, וֶקְנּפֹו ֶשַרּב דֹוְרֶג'ה.

 

 

 

יָלה, שלימד אותו לגיַיְלוָוה ַסְנְגּפֹו, שלימד  י ש  יְרט  מהם הלימוד הועבר לֶקְנּפֹו בודהה ַרְטָנה, שלימד אותו לק 

יְנֶצ'ן   מנּוְּפצ'ּו לּוְנג, שלימד אותו לגיַיְלצ'ֹוק קֹונצ'ֹוק ַּבְנג.אותו לסּוַנם ר 

 

 

 

 זהו אם כן הלימוד של לאמה דהרמה רקשיטה, לו ג'ונג לפיתוח הלב הטוב. 

 

 

Sarva he dzum! 

 תם ונשלם!
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 פיתוח הלב הטוב –לו ג'ונג : 41מס'  ACIקורס 

 

 מקראה תשיעית: 
 

ה  להלן עצותיו של המנצח, גיַיְלוָוה ַיְנגּוְנּפָ

( שנערכה על ידי Lo Jong Gya Tsaההנחיות הבאות כלולות בתוך אסופת כתבים לפיתוח הלב הטוב )

הן חוברו על ידי  . 330-333, עמ' 21-בן המאה ה  Muchen Konchok Gyeltsenהבודהיסטווה הגדול 

Gyalwa Yangunpa (2923-2908 מאסטר מהולל ממסורת הקגיו. הפסוקים עתיקים, והעותק שבידינו ,)

 נראה שמכיל מספר שגיאות, שחלקן ניסינו לתקן, אך רובן השארנו כפי שהיו.

 

 

 המנצח, ינגונפה, פעם אמר:
 

 
 

 אין דבר שנגרם ושאינו משתנה;

 בלים;אל ֵתַאחז בכלום, חתוך את הכ

 אין שום אושר כאן בגלגל,

 מאס בו, עשה תפנית.
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 בעולם זה אין שום ממש,

 אל תאמין בכזב.

 –תודעתך שלך היא הבודהה 

 צא ופגוש ידידך.

 

 
 

 וגם אמר:
 

 
 

 חיים אלה בן רגע חולפים,

 עלה על הדרך לחופש.

 שלח לדרכה כל מחשבה

 על ענייני העולם,

 כוון דעתך אל מה

 שיבוא מחר.
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 –אף אם תרצה להישאר 

 אין זה נתון לשליטתך.

 חשוב על מה שיוכל

 לעזור לך בעתיד.

 

 קשה להשיג חיים שהם

 עתירי משאבים והזדמנויות.

 –חיים אלו שמצאת עכשיו 

 רב.מצה מהם את המ

 
 

 
 

 -קל להתרגל לאורח שגוי 

 הצב מודעותך כזקיף.

 מומחיותן של התאוות

 -היא להכשיל 

 וותר על כל אחיזה

 בדברים מחוסרי משמעות.

 

 
 

 כל מה שאיננו דהרמה

 הוא חסר כל משמעות.

 השלך זאת, כמו אשפה.

 ל מסתיים במוות.והכ

 הצטייד בצידה קלה,

 וצא כעת לדרכך.
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 ששת המפתחות
 

 
 וגם אמר:

 

 

 

 -את מותך על לבך  תחרו

 זה המפתח לבחון אם עליך

 תרגולך.את להדק או להרפות 

 

 

 

 –הבעיות בסמסרה  חשוב על סבך

 זה המפתח לעקור אחיזה

 ממעמקי לבך.

 

 

 

 –רכי הזולת ושים דעתך על צ

 זה המפתח להפוך

 את כל שתעשה לדהרמה.
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 –מקד מחשבתך בלאמה שלך 

 זה המפתח כיצד למזג

 את לבך וליבם לאחד.

 

 

 

 –ראה עולמך ויושביו כמלאכים 

 זה המפתח להיפטר מן התפיסה

 יל.שרואה את עולמך כרג

 

 

 – הישאר צלול עם כל מה שבא

 זה המפתח לראות חיים אלה

 נהפכים לחופש מעצמם.

 

 

 לימוד זה נקרא "הלימוד על ששת המפתחות."
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 וכעת הלימוד על
 

 ארבעת המלכים
 

 
 
 

 מלך האמונה הוא המחשבה על מותך.

 מלך התרגול הוא הוויתור על העולם הזה.

 כבודהה.מלך ההתמסרות הוא לראות את הלאמה 

 מלך המחשבות הוא להפסיק לראות דברים כבאים מעצמם.

 
 k-`o#-T-k 

 יםרעלת החמש

 
 וגם אמר:

 

 
 

 –אם תרצה לזכות בכל אושר 

 יישם את האנטידוט שיעזור

 להיפטר מאחיזה ותשוקה.
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 –אם תרצה להשתחרר מכל סבל 

 יישם את האנטידוט שיעזור

 להיפטר מדחייה ושנאה.

 

 

 

 יג הארהאם תרצה להש

 –שאין למעלה ממנה 

 יישם את האנטידוט  שיעזור

 להיפטר מן הבורות עצמה.

 

 

 

 –אם תרצה להיות עצמאי בחייך 

 יישם את האנטידוט שיעזור

 לסלק גאווה מלבך.

 

 

 

 –אם תרצה לעצור כל מכשול 

 יישם את האנטידוט שיעזור

 לסלק קנאה מלבך.
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רמה, שאיננה כלולה במה שנאמר לעיל. על כן לך ושא אין אפילו נקודה אחת חשובה בלימוד הדה

 תפילה לקבל ברכה, והקדש מחשבה רבה למה שנאמר. ככה הוא אמר.

 

__________________ 

 

 

 וגם אמר,

 

 

 

 הצב את המחשבה על הארעיות

 כזקיף השומר אמונתך.

 תן לחדוות המאמץ להוות

 שוט ברזל המצליף בתרגולך.

 

 

 

 תן לתודעתך שלך להעיד

 על מידת הקיום של נדריך.

הילחם באויב של חמשת הרעלים
39

 

 השוכן בקרבך.

 

 

                                                             
"חמשת הרעלים" הם הנגעים הרוחניים של השתוקקות שמקורה בבורות, דחייה שמקורה בבורות, הבורות עצמה, גאווה   39

 וקנאה. אלה גם הופיעו בפסוקים הקודמים.
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 םשורשית החמש

 

 
 וגם אמר:

 

 

 האמונה היא עצם שורשה של הדהרמה של האלים.

 הסלידה מסמסרה היא עצם שורשם של כל האנשים הטובים.

 החמלה היא עצם שורשה של העשייה למען הזולת.

 קבלת כל ברכה.ההתמסרות היא עצם שורשה של 

 התובנות אשר בלבך הן עצם שורשם של הבודהות.

 

 

 

 אלו ידועים בשם "חמשת השורשים".
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 וכן לימד את

 החלפותה חמש
 
 
 

 
 

 החלף את המחשבה שהדברים הם קבועים

 במחשבה על המוות.

 

 החלף את המחשבה של תשוקה

 ל אשליה.ובמחשבה שהכ

 

 החלף מחשבות של כעס

 .במחשבות של חמלה

 החלף את אורח חייך

 באורח חיים שהוא דהרמי.

 

 החלף את דעתך על דברים

 להשקפת עולם נכונה.
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 עצות נוספות

 

 
 וגם אמר:

 

 
 

 פתח חרטה על מורשת המעשים

 שעשית בעבר.

 הותר מאחור משקעים שנותרו

 בשל אחיזות ישנות.

 

            

             
 

 וותר על אלפי התקוות

 של עתיד.ביחס לחוויות 

 תר על עשייה למען דברים בהווהו

 שמייצרת זרם של תשוקות ודחיות.

 

 

 ראה את כל שקורה

 כמרחב של מה שמעולם לא נוצר.

 שמור זאת בלבך

 כמפגש עם גוף הדהרמה.
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 עצות מסיימות

 

 
 ולבסוף אמר המנצח ינגונפה:

 

 
 

 
 

 

 שמור שבעה אלו עמוק בלבך

 ועשה תרגולך בתוך עצמך:

 

 –זו לא קרתה מעצמה מחלה 

 דאג כעת לרפאה.

 

 –ברמה הכוזבת תמיד באות תוצאות בעקבות מעשים 

 טהר כל קארמה רעה וכל מעשי עוולה.

 

 –מהותם של דברים היא מעבר למחשבת מושג 

.חז בדברנא שכון במקום בו אינך
40

 

 

                                                             
40

מצב תודעתי נורמאלי התופס את  מילולי, כי אם לאור הלימוד של דרך האמצע. חשוב להבין דברים אלה שלא באופן  

המציאות הנראית לעין, אינו יכול, בו זמנית, לתפוס מציאות אולטימטיבית; גיילווה ינגונפה מפציר בנו לשכון במצב שבו 

 הקארמה שלנו ממעשי העבר. איננו רואים אף דבר כקיים באופן בלתי תלוי בהשלכות שלנו, כי אם נכפה עלינו על ידי
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 –האחיזה בעצמי מייצרת לידות 

 נתק את כבלי התקוות והחלומות.

 

 –הגוף של הדהרמה  טבעך הפנימי הוא

 ראה עד כמה עמוקה מחלתך.

 

 –כל שקורה הוא בעצם ברכה 

 ראה כל שבא כהישג.

 

 –חשוב ככל שתחשוב 

 אך אל תראה דברים בתור סבל.

 

 
 לו ישרור היופי והטוב בכל!
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 להלן הנחיות לפיתוח הלב הטוב, לו ג'ונג בשם 
 

 היכלות שמימיים
 

Om Svasti! 
 

 !אום! שיהיה רק טוב

 

 
 

 והרי הסימן למי שהצליח

 בפיתוח הלב הטוב,

 אדם שמלא בשתים עשרה מעלות,

 כפי שהגנגס מלא בטיפות של מים,

רקיע מלא בהיכלות שמימיים.
41

 

 

 

 תמיד תוכל עליהם לסמוך,

 הם לעולם גומלים על כל חסד,

 הם ששים לעזור לכל מי שנזקק,

                                                             
41

 עשר מזלות.-, שכן גם באסטרולוגיה העתיקה של אסיה מדובר על שנים41"היכלות שמימיים" הוא כינוי למספר   
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 ורכים ועדינים עם כולם.

 לכל,הם מראים סבר פנים יפות 

 ופועלים בשירות הכלל.

 הם קשובים למה שצריך להיעשות,

 ומברכים אותך בחיוך.

 

 

 

 הם נוהגים כבוד בשימוש במשאבים,

 ואומץ ליבם ניכר תמיד.

 נקיונם מכין עבורם גן עדן,

 והדהרמה שבתה את ליבם.

 

 אותם שליטים שמימיים

 אשר כך את עצמם מאמנים,

 וגנחיש קל יעברו לשכון ב

הקול הרך. העלם,של 
42

 

 

Sarva mangalam! 

 לו ישרור הטוב בכל!

                                                             
42

 הכוונה כאן למנג'ושרי, אל החוכמה, בדמותו של עלם צעיר ומלא אונים.  
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 יל  פָּ שנתבקשה על ידי אוּ סוטרה ה
 

את הסבל בעולמות  Drakpa Gyeltsenהקדוש בביאורו ל"שחרור מארבע אחיזות", מתאר הלאמה 

מאסטר גיילווה ינגונפה גם ". "לחוס על האיש או האישה שמצאו שם את מקומם הנחותים, ואומר שעלינו

 /  ונגחיש קל יעברו לשכון ב/  אשר כך את עצמם מאמנים, / אותם שליטים שמימיים"-למתייחס 

בודהה על ים בציטוט הבא מאת לורד משג'ה צונגקאפה ולאמות חשובים אחרים משת "ם, הקול הרך.העלשל 

 מנת להסביר היכן בדיוק מצויים עולמות אלו:

 

 
 

 

 :Upali בסוטרה שנתבקשה על ידיוכך אמר לורד בודהה, 

 

 כאשר לימדתי על האימה

 אשר במדורי הגיהינום,

 אלפים רבים ביניכם

 נבהלו ונאחזו חרדה.

 אך זאת אוכל לכם לומר:

 אותם שמתים ולאחר מותם

 –מוצאים את עצמם בקיום אומלל 

 אינם קיימים כלל וכלל.
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 אין שם מי שבא ובכם פוגע,

 או משסף אתכם בחרבו;

 אין שם מי שמשפד את גופכם;

 כל דבר שתחוו במדורי האימה

 איננו כי אם השלכה.

 אין שם כלי עינויים בכלל.

 

 

 

 שפע רב של פרחים ביפי תפרחתם,

 - ארמונות של זהב מרהיבים ביופיים

 צרם שאיננו,אין מקום בו תמצא את יו

 שכן מופיעים הם בכוחו של מושג.

 אך ורק בכוחו של מושג. –וכך כל העולם 
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 פיתוח הלב הטוב  –לו ג'ונג  :41 מס' ACIקורס 

 

 מקראה עשירית:

 

 

 לב הטוב כאן כלולות ההנחיות לפיתוח ה

 סומפה.מהמאסטר המתרגם  על ידי ושהועבר

 

 
 אני קד קידה ללאמה הקדוש שלי.

 

ללמוד  עלה בידוסומפה נסע להודו. כשהיה שם, מהמאסטר המתרגם  מכונהוכך קרה שהקדוש המואר ה

. כשהגיע זמנו לחזור לטיבט, הוא לקח את שארית הזהב שהיה ברשותו ופנה ראשית מן הלימוד הסודיהרבה 

 ההארה הגדולה.של שיוכל להגיש מנחות למקום  די, כ(Vajrasana) לכס היהלום 
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ומדי תוך אמירת תפילות, יום אחד אחרי שהגיע לכס היהלום הוא בילה זמן מה במקדש הגדול, מקיף אותו 

הוא שם לב שלעיתים היא  .אף היא סביב המקדש פוסעת ,אדוםב פעם עוצר לנוח. הייתה שם גם אישה

 ממש באוויר, ואז שוב על הקרקע. פוסעתעל הקרקע, ואז למשך זמן מה היא הייתה  פוסעתה היית

 

 

 

 :באיםרק ארבעת הדברים ה היה אמרהכל שלצד האישה באדום, ו פסעהאז הופיעה אישה בירוק, ו

 איני חשה בטוב היום. 

 חיל ללכת לאן שהוא. תיש לי דחף לה

 למות.  נאלציםאנשים היו  מלילאטוב יותר היה 

 המוות הוא דבר מפחיד.

 

 

דברים ה ארבע ענתה באומרההאישה באדום פנתה לאישה בירוק, ובמבט מלוכסן אל המאסטר המתרגם 

 : בלבד

 בכל מצב. , ךאושרעם כל מה שבא, תמצאי את  יות מרוצהשתלמדי להמיקירתי, 

 מסופקת. לעולם אינךך היא שבעיית

 

  מקום אחד, תוכלי ללכת לאן שתרצי.ך במור את תודעתשתלמדי לשמיקירתי, 

 ך במקום אחד.עולם לא למדת להשאיר את תודעתך היא שמבעיית

 

 

 

 , אפילו למות יהיה דבר קל לעשותו.צלול לתוך הדהרמהתך יקירתי, כאשר תודעת

 לתוך הדהרמה. הך מעולם לא צללבעייתך היא שתודעת
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  , לא יהיה מוות כלל.מעולם לא התחילה תודעתךשלראות ווכחי שתמיקירתי, 

 לה.יהתחתודעתך מעולם לא ש לראותהיא שמעולם לא נוכחת  בעייתך

 

 

 

אי פעם שמע שהמאסטר המתרגם. כל הדהרמה שכן בלבו של ש כל העצבנמס ונעלם ועם המילים הללו, 

 הוא השיג את התובנות הגדולות ביותר שלהרגע, באותו ש ודאי אומרקיבלה פתאום משמעות. והוא היה 

 חייו.

 

כל עם  יות מסופקהמאסטר המתרגם היה אומר שהנקודה העיקרית בלהוהנה משמעותן של השורות הללו. 

אמת תוהיא  שכן, לך ות חומרית שיששיש ללמוד להסתפק בכל רמה של נוחישאר, הבין  היא,, ישמה ש

רים לאחרים. קנא בדברים טובים שקותקארמה שאתה עצמך צברת בעבר. אל תוללמעשים מוחלט בדיוק 

 נעימים. או בלתיולעולם את תיתן לעצמך להישאב לאירועים, נעימים 

  

שאר, לעובדה שיש ללמוד להבין את החסת, בין ימתי במקום אחד תודעההנקודה העיקרית בלהשאיר את ה

להשתמש בברכתו של  –שליטה  העלי, ואז להשיג הבמקומ ה, ולשמור אותתודעההאמיתי של ה הטבע

 , על מנת לעשות זאת.ובמיומנויות שאין לצפותן, הלאמה שלך
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. יש ללמוד להכיר בטבעה תודעהחסת לידע הזה של היעם הדהרמה מתי תודעהה ובברהנקודה העיקרית בע

 זו.דהרמה האמיתי של 

 

 

 

. "מוות" הליתחשבו היא מאופן האין התחלה מתייחסת לתובנה על  תודעההנקודה העיקרית בתובנה של

ושהתובנה שלו  ;אין התחלה, ואין סוף, ואין שהייה תודעה. אין מוות לאדם שהבין שלהסוף שלמתייחס ל

 יצא ממנה.  שזה עתהאם הוא שרוי במדיטציה עמוקה, או  בין, ממשיכהשל הדברים הללו 

 

 

 

 

צמד הראשית למאסטר המתרגם מסומפה על ידי  נאמרהועבר אלינו הלימוד הזה. הוא הנה השושלת דרכה 

את הלימוד  העבירטארה. הוא ואלת השחרור,  –ג'רה יוגיני היהלום, ו גבירת – ההקדוש ךהמלא של

-ל. הוא בתורו העביר את הידע Tsotrangwa גדולהה תהמואר שותלסאקייה פאנדיטה, שהעביר אותו לי

Kedrup Chujeוהוא ל ,- Rechen  Ritruשהעביר זאת ל , Prajnya Bodheשהעביר זאת ל , 

Dunshakpa Buddha Ratnaשהעביר ל , Kirti Shilaהדהרמה  אדון, והוא לGyalwa Sangpo ,

 .Konchok Bangשמסר זאת, בסופו של דבר  – Rinchen Sunamהדהרמה  אדוןשהעביר זאת ל

 

******* 
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  שנמסרו ללורד אטישהות צעכלולות כאן את זב

 י מלאכים, שאמרו לו בפשטות,תעל ידי ש

 גל את השאיפה להארה""תר

 

 

 .לומכהיקר שלי, אני קד ללאמה 

 

 

 

שאיפה להארה, בודהיצ'יטה, בעודו מקיף ברגל ה את פיתוחלורד אטישה  תרגל ,דוביום אחד מיוחד מא

 –מקום הארתו של הלורד בודהה  –בכיוון כס היהלום  ,םדוש. ואז בפאתי מזרח, למעלה בשמימקום ק

והן היו מכוסות  ;שמימית אנוש, אבל קצת פחות מהוא ראה שתי נשים. גופן היה מעבר לצור

 בתכשיטים יקרים.

 

 

 

 ר:תהצעירה שבהן פנתה כאילו לשאול שאלה את המבוגרת יו

מהר ככל  ההארשיג לה שואפים, אם הוא או היא להתאמןבה צריך אדם שמהי השיטה 

 ?האפשר
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 השתיים ענתה, בדרך המילה הסודית, ואמרה לשנייה:בין והמבוגרת 

 האפשר צריך לתרגל את השאיפה להארה. ככל רמהלהגיע להארה  שואףאדם ה

                

  

 

 , ואשת הזעם.)טארה( השחרור גבירתונאמר ששתי הנשים היו 

 

******* 

 

 

 

 

 , ממנו עבר לChen-ngawa. הוא לימד אותו לGeshe Tunpaזה הועבר מלורד אטישה ללימוד 

Jayulpaוממנו ל , Tsangpa Rinpocheוהוא העביר ל , Langlungpaממנו ל ,- Sanggye 

Gompaוממנו ל ,- Samtse Rinsangpaוהוא ל , Sanggye Gampa Janchub Kyab .Yeshe 

Shab מסר אותו ל Shila Vadzraשלימד אותו ל , Dunshabשלימד אותו ל ,- Buddha Ratna ב 

Laloy Gunpaוהוא לימד זאת ל ,- Kirti Shila שלימד את ,Jaya Bhadraשהעביר זאת ל ,- 

Punye Ratna . ,לבסוףPunye Ratna העביר את הלימוד ל Gyalchok Konchok Bang. 


