תקציר השלבי של הדר  חלק א'
ידוע ג בש

"השיר של חיי הרוחניי"
חבורו של ג'ה צונגקפה
תרגו :דבורה ואריה צביאלי
אני קד קידה ללאמה מנג'ושרי.

)(4
אני קד ליוצר של האור המחזיק
באוצר הנחיות שמאחדות
נקודות עיקריות של שתי הדרכי
מבלי להחסיר דבר –
חוכמה עמוקה ופעולות נרחבות,12
שהועברו לו באופ #מושל לחלוטי#
באמצעות שושלות טהורות
13
משני המחדשי הגדולי.
11

)( 1
הש ְקיָה :
אשטח קידתי לנסי של ַ
לגופו הנשגב שנוצר מ #הט"ב
המושל של מליו #חסדי;
לדיבורו הנשגב שמממש משאלת
של אי #ספור יצורי בעול;
לתודעתו הנשגבה שרואה לאשורו
כול דבר שלדעת נית.#
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)(5
אקוד תו יראת כבוד עמוקה
לאות מורי רוחניי
שבאהבת הרבה במיומנות מבהירי
לבעלי המזל שלחופש הולכי
את הנשגב שבי #השערי –
העי 14#שיש ביכולתה להבחי#
בכול מגוו #הצורות
המצויות בדברי הנאורי.

)(2
אקוד לבלתי מנוצח ,ולקול הר ,
בני 4נעלי למורנו שאי #משלו.5
בנטל על עצמ המשא
6
של כל פעולות המנצחי ,
ה פועלי תו שה מופיעי
באי #ספור גני של עדנה.
3
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)(3
אקוד לרגלי נגרג'ונה ואסאנגה
אבני ח #ביבשת הדרומית,8
9
מזהירי בשילוש העולמות,
שפרשו במדוייק ובהתא לכוונה
את הא של כל המנצחי,10
אשר כה קשה להבינה.

)(6
השלבי של הדר הגיעו אלינו
בהדרגה ,בשושלת נפלאה
שמקורה בשני היהלומי של הכתר,
גדולי החכמי ביבשת דזא לינג –15
נגרג'ונה ואסנגה שנס זוהר
מאיר בי #כל היצורי.
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 1זהו הבודהה ,שהיה נסיך שבט הסקייה בהודו העתיקה.
 2כנוי למאיטרייה
 3זהו מנג'ושרי
 4שניהם מופיעים כאן כבודהיסטוות ,המכונים גם "ילדיהם
של הבודהות" או "ילדי המנצחים".
 5שוב הכוונה לבודהה.
 6כינוי לבודהות אשר נצחו את כל המכשולים להארה.
 7מגדולי חכמי הבודהיזם שבכל הזמנים ,הודים שחיו
בתחילת האלף הראשון לספירה.
 8על פי הקוסמולוגיה הבודהיסטית העתיקה ,כפי שזו מוצגת
ב"אוצר החכמה הגבוהה" זוהי היבשת בה אנו חיים.
 9מעל לאדמה ,על פני האדמה ,ומתחת לאדמה.
 10זהו כינוי לפרג'נפרמיטה ,אוסף של סוטרות וכתבים
אחרים על שלמות החכמה.

 11זהו כינוי ללורד אטישה ,חכם הודי גדול שהביא את
הלימוד הבודהיסטי לטיבט עם תום האלף הראשון לספירה,
ומחבר הלאם רים הראשון.
 12אלו הן שתי הדרכים הנזכרות לעיל.
 13אלו הם נגרג'ונה ואסנגה שהוזכרו קודם לכן.
 14עיין זו היא הלאם רים עצמו.
 15זהו שמה של היבשת הדרומית שהוזכרה לעיל.
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)(11
וכעת ראה שבסיס כל הטוֹב
בחיי שכא #וג בבאי,
20
הוא המורה הרוחני הקדוש ,
שמדרי אות בדר.

)(7
משו שמגשי הוא את כל התקוות
של כול המו #הבריות,16
משול לימוד זה למל
בי #אצולת האבני היקרות
של כל ההוראות הקדושות.
כיו #שמאחד הוא את כל הזרמי
של אלפי הנהרות של כתבי מצויני,
הריהו משול לאוקינוס גדול
של הסברי מעולי ,מהוללי.

התאמ -להתייחס אליו כיאות
במעשי וג בלב,
וא .א בחיי יעלה הדבר
אל תוותר לעול!
ַש ַמח את לבו והגש לו מנחה
של ביצוע מושל של כול הוראותיו!

)(8
מאפשר הוא לראות שאי #שו סתירות
בכול משנתו של הבודהה,
ומביא הוא אלי את דברו הנשגב
כאילו יועד אישית בשביל.
מאפשר הוא לתפוס בקלות כוונת
של כל הבודהות המנצחי,
ומג #הוא עלי מפני נפילה
17
לתהו של השגיאה הגדולה .

אני ,היוגי ,תירגלתי כ,
כזה היה אימוני.
א אל החופש ַ2מֵ ִ ַ0ל)ְ – 3
בוא וצעד ג אתה בדרכי!
)(12
גו .זה של פנאי ערכו רב מפנינה
שנותנת ל את כל מבוקש,
וזוהי הפע האחת והיחידה
שתפגוש בחיי שכאלה.

)(9
ולכ #ג בהודו וג בטיבט,
אנשי חכמי ומרובי חסדי,
אימצו את ההוראות הנעלות האלה
של השלבי של הדר,
לבעלי שלושת סוגי היכולות,18
כבסיס לתירגול האישי.
יִש)" בקסמ
מדוע א כ #לא ְ
את כל מי שתבונה בלב?

כה קשה למצא ,וכה קל לאבד,
כהבזק של ברק ברקיעי!
כ הרבה להרהר ,וראה בבירור
כי כול עיסוקי ארציי
ה כמו -הניד .ברוח.
ְש .4א כ #בלב ,בכל עת ,וייחל
למַ צות ברכת יו וליל.

)(10
א תיטיב להביט תוכל להבחי,#
כי בכל שעור ושעור
של מת #הנחייה ולימוד
בדר זו ,המכילה בתמצית
את לב הדיבור הנשגב,19
תוכל להשיג ,כנחשול אדיר,
את כול הברכה של הסבר ולימוד
של כול תורתו של הבודהה.

אני ,היוגי ,תירגלתי כ,
כזה היה אימוני.
א אל החופש ַ2מֵ ִ ַ0ל)ְ – 3
בוא וצעד ג אתה בדרכי!
)(13
אי #שו ערובה שלאחר מות
לא תיוולד בעולמות הנמוכי.
שלושת היהלומי 21ה אלו אשר
מ #הפחד הזה עלי מגיני.
משו כ יַצֵ ב את ההליכה למקלט
שתהא מוצקה בלב;
לעול אל תפר שו הנחייה
בתרגול ההליכה למקלט.

 16במובן שהוא מתווה את הדרך לאושר
 17השגיאה של מציאת סתירות בדברי הבודהה שמהווה
מכשול קרמי בדרך להארה.
 18בעלי היכולת הפחותה והבינונית ,שעניינם לשחרר את
עצמם מסבל ,ובעלי היכולת הגדולה הפועלים לשחרורם של
כל היצורים.
 19זהו כינוי למשנתו של הבודהה.

כמו כ #הרבה להרהר במעשי,
 20אף שאנו משתמשים בלשון זכר ,המורה הרוחני אינו
מוגבל במינו.
 21יהלום הבודהה ,יהלום הדהרמה ויהלום הסנגהה.
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תו סלידה עמוקה מקיו שכזה
וע רצו #נחוש להחל,-
יש לחקור ,בדחיפות ,כיצד לחסל
את מה שאותנו לסבל כובל.

הלבני וג השחורי,
ובתוצאות ֶשאֵ ל" נושאי;
הכל תלוי בהתנהגות נכונה
כלפי מה שראוי לעשות,
וממה שראוי להמנע.

אני ,היוגי ,תרגלתי כ,
כזה היה אימוני.
א אל החופש ַ2מֵ ִ ַ0ל)ְ – 3
בוא וצעד ג אתה בדרכי!

אני ,היוגי ,תרגלתי כ,
כזה היה אימוני.
א אל החופש ַ2מֵ ִ ַ0ל ְ)– 3
בוא וצעד ג אתה בדרכי!

)(16
השאיפה להארה היא עמוד התוו
בתירגולה של הדר הנעלה.
היא הבסיס והיא ג היסוד
לנחשול פעולות הבודהיסטוות.

)(14
לא תוכל להתקד במהירות
אל הדר שהיא נעלה,
כל עוד לא השגת בסיס ראוי
)של גו .ושל תודעה(.
צא נא ,א כ ,#ותרגל כיאות
הסיבות שיאפשרו להשיג.

כשיקוי של קסמי היא תהפו לזהב
את שני המכלולי הגדולי כאחד,26
ומהווה היא אוצר של חסד נפלא,
גדוש בטוב שאי #לו מידה.

לכ #חיוני למהר ולטהר
עבירות וצחנת חֶ ְטאֶ י העבר
שבצעת בשלוש הדלתות,22
במיוחד מחמת מכשולי
שחטאי שכאלו גורמי.
על ארבעת הכוחות 23הסתמ בהתמדה
ובהקפדה יתרה.

לוחמי הרוח 27אשר זאת מביני
יאמצו את אותה מחשבה נשגבה
כשבועת ליב הכי עמוקה.
אני ,היוגי ,תרגלתי כ,
כזה היה אימוני.
א אל החופש ַ2מֵ ִ ַ0ל)ְ – 3
בוא וצעד ג אתה בדרכי!

אני ,היוגי ,תרגלתי כ,
כזה היה אימוני.
א אל החופש ַ2מֵ ִ ַ0ל ְ)– 3
בוא וצעד ג אתה בדרכי!
)(15
א לא תתאמ -היטב להרהר
בקשיי שבאמת של הסבל,24
לא תוכל לפתח בלב כיאות
כמיהה חזקה להשתחרר.
וא לא תשקיע הרבה מחשבה
באמת של מקור הסבל,25
ובאופ #שבו אותו המקור
שוב ושוב מאלצ לסבול –
לא תוכל להבי #אי נית #לעקור
את גלגל היגו #משורשו.

 22של גוף ,דיבור ומחשבה.
 23כוח הבסיס ,כוח ההשמד ,כוח הריסון ,והכוח המתקן.
 24זוהי האמת הנאצלת הראשונה של הבודהה ,המתארת את
הסבל הסמסרי .הכוונה כאן היא להעמיק מחשבה בסבל
שהיא מתארת.
 25האמת הנאצלת השנייה של הבודהה.

 26מכלול החסד ומכלול החכמה
 27זהו כינוי לבודהיסטוות
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