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ה גייְלֶצן ה וכאן כלול חיבורבזאת  ָ   נודע לתהילהשל ְדַרְקפ 

 שחרור מארבע אחיזות

 
 

 מעומק ליבי אלך למקלט

 ,ללאמה שלי המיטיב

 החמלה-רב, אישילמלאכי הו

 .ואבקש שתתנו לי ברכה
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 אתן הנחיות על בשיר זה

 שחרור מארבע אחיזות

 שאבד עניינם אלו מכםעבור 

 ,בעיסוקים שאינם הדהרמה

 -בלבכם  ואשר פועלים לממשה

 .אם כן היטבהאזינו 

 

 
 

 .הדהרמה אתו מתרגל אינ  - שאחוז בחיים האלו אדם

 .טרם עשה תפנית   - גלגלה שאחוז בחיי אדם

 .בודהיסטווה קראיל להויכלא   - עצמול דאוגאחוז בלש אדם

 1.שגויההשקפת עולמו    –אחוז בדברים ש אדםו

 

 

 

                                                           
1
מייסד , ן קּוְנָגה ִניְנגּפו'צ  -ָסה, לאביו של דרקפה גיילצן, ושרי בחלום'נאמרו על ידי מנג, לפי המסורת, ארבע שורות אלו  

 .לספירה 21-במאה ה, מסורת הסאקייה הטיבטית
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 רותיווהינו ה הדבר הראשון

 .אלוהעל אחיזה בחיים 

 המוסר על כללי שומרשאדם 

 2ועוסק בלימוד ובהרהור ובהגייה

 אך ורק על מנת להשיג

– חיים האלו ה את מטרות

 לא יוכל להיחשבאדם זה 

 .מי שמתרגל את הדהרמהכ

 

 
 

 .נדון תחילה בחיי המוסר

 טעיאו אז ת, אם תיטיב לשמרם

 ,חיים נעליםאת שורשם של 

 הדרךעל  כן תעלהו

 .לנירוונה המוביל אשר

 תרופה שמצאת זאת משום

 .סבלול כל סיחשמאפשרת 

 

                                                           
2
, השנייה על ידי הרהור ובחינה של הנלמד, הראשונה מושגת על ידי לימוד והקשבה. חוכמהאלו הן שלוש רמות של רכישת  

 .נקודתי על המסקנות והחוויות שבשלב השני-והשלישית על ידי מדיטצייה של ריכוז חד
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 .לא תתכן בכלל אין בה שמירת המוסרששיטה 

 חיי המוסרל תרגואך 

 בחיים האלו אחיזהתוך 

 ןת שורשמקעיביא אך ורק לה

 .ארציותשמונה מחשבות של 

 

 בליבובוז זה יכאדם 

 ,משלו שמוסריותם נחותהלמי 

 אלותקנא ביאף ו

 .טהורהיותר מוסריותם אשר 

 אדם זה ישמור על מוסר

 .הכרהכבוד ועל מנת להשיג 

 ,יזרע את הזרע לקיום נחותהוא 

 דרגתו של מימידרדר לעלול להו

 .שמוסריותו מזויפת כולה

 

 



 

 
 עבדות וחרות
 סדנה בהנחיית 

 הלה - לאמה דבורה
 2001אפריל 

 

 

6 
 

 
 

 הרהוראדם העוסק בלימוד ו

 .כל-ידערוכש אמצעים להשיג 

 ללפיד של אורהוא הופך 

 ,את חשכת הבורותשמסלק 

 .ברואיםשל  כםאת דרומאיר 

 אדם זה זורע זרעים

 .3חוכמההלהשיג את גוף 

 

 

                                                           
3
 .הדהרמקייה, זהו אחד מארבעת הגופים של ישות מוארת  
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 .לא תיתכן בכלל הרהורשיטה שאין בה לימוד ו

 הרהורשעוסק בלימוד ו אדםאך 

 ,האלותוך אחיזה בחיים 

 אמצעים וכל שישיג יהי

 .ותרייהגאווה ולפתח 

 

 אשר רמתם  אלווא יבוז לה

 ,שלופחותה מבלימוד ובהרהור 

 אשר רמתם  אלוב ויתקנא

 .שלו ה עלעולבלימוד ובהרהור 

 ווכל רכוש וכל סביבת

 ,לא יהיו יציביםלעולם 

 ,זרעים לקיום נחות וא יזרעה

 ועבור הרהורוהלימוד וה

 להיותבעצם ו הפכי

 .ארציות שמונה מחשבות

 

 



 

 
 עבדות וחרות
 סדנה בהנחיית 

 הלה - לאמה דבורה
 2001אפריל 

 

 

8 
 

 4הגייהכל אדם העוסק ב

 הנגדישיג את תרופת 

 .הרוחניים ונגעילכל 

 ,חופשה ו שלשורשול את תישהוא 

 .וזרעים להשיג הארה

 

 
 

 .לא תתכן בכלל הגייהשאין בה תרגול שיטה 

 אשר מתמקדת הגייהאולם 

 ,שכאן ובחיים האל

 חיים של  נםתתמלא בשאו

 .גם אם תיעשה בבדידות

 פוךתה תו של אדם כזהתפיל

 .לפטפוט חסר משמעות

 

 םבערכאדם זה יפחית 

 ,הרהורבלימוד וב יםעוסקשל ה

 ויתקנא באלו אשר

                                                           
4
 "מדיטציה"כתרגום ל" הגייה"אנו משתמשים כאן במונח   
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 .שלהם טובה הגייהה

 להיות תהפוך ושל הגייהה

 שהיא מרוכזת לכזו

 .בשמונה מחשבות ארציות

 

 
 

 אם ברצונך להשיג נירוונה

 ללמוד לוותר חייב אתה

 .5על אחיזה בשילוש היקומים

 תוכל לוותרועל מנת ש

 ,על האחיזה בשלושת אלו

 סבלל את המודעותעליך לפתח 

 .אשר פה בגלגל החיים

 

 

                                                           
5
את עולם , (שבו אנו חיים)הם כוללים את עולם התשוקות . או גלגל הסמסרה, שלושת היקומים הם מרכיבים של גלגל החיים  

, שהם יצורים מאד מעודנים שהם רק מנטאליים, ועולם חסרי הצורה, הצורה שהוא עולם של יצורים דמויי אלים מיתולוגיים
 .אך עדיין לא חסלו את הקארמה לשוב ולסבול
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 ,ראשון הוא הסבל של סבל

 .6של שלושת העולמות הנחותים

 טרח לחשוב כראוית םא

 ,יםהנחות מותסבל בעולעל ה

  לתרגולמייד תגייס הרי ש

 .כל חלקיק זעיר בגופך

 נפגשתזאת מכיוון שאילו 

 ,ומקצתולו  ,סבל הזהב

 .לא היית יכול לשאתו

 

 שבאובלי שתצבור את החסד 

 ,על פגיעה בזולת וויתורמ

 שאתה מגדל היבולהרי ש

 .העולמות הנחותים הוא זה של

 ם הרבסבל ועז מנשוא הוא

 .םלשמה נופליש מישל 

                                                           
6
 .ואת עולם בעלי החיים, את עולם הרוחות התאבות, את הגיהינום, על פי הכתבים הבודהיסטיים, אלו כוללים  
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 .הרהר גם בסבל של השינוי

 - יצורים בלידות הגבוהות

 .נופלים ללידות הנחותות

 -מלכם של כל האלים 

 .הופך לאדם רגיל

 מאירים  הירחהשמש ו

 .מחשיכיםהם ואז 

 שנושא את גלגל הקסמיםשליט העולם 

 ונולדהוא חוזר אף 

 .כשפל שבין העבדים
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 בכל זה ניתן להאמין

 ,בכתביםשנאמר ון ומכי

 אנשי העולםמרבית אך 

 .את כל זה לתפוסיתקשו 

 :הסתכל נא אם כך בעולמך

 ,מאבדים רכושם יםעשיר

 .נופליםלעפר ים היהירו

– ד יחיאדם ל יםמצטמק בני אדם ניהמו

 כל זה ודברים דומים

 .להבין נבצר מאתנו
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 :קיוםהכללי של חשוב על הסבל 

 .דברים שצריך לעשותאין סוף ל

 ,רביםקשה להיות בין 

 .וקשה כשיש רק בודדים

 ,קשה כשיש כסף והרבה נכסים

 .וקשה להיות רעבים

 

 ,ניצבים בתור האנשיםכל 

 ,ליםהולכים וּכ  חייהם 

 .מתים תורםכולם בו

 !לא תםהמוות  תורבכך ך א

 עם לידתם הבאהמייד 

 !ניצביםבתור  שובהם 

 אשר נאחז אוי לו לאיש

 .בקיום הסובל בגלגל

 

 
 

 ,נירוונה האחיזה הואר ושחר

 .אושרהריהי  –נירוונה ו

 החופשזוהי שירת 

 .שחרור משתי האחיזותהשל 
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 אלא שאין זה מועיל במיוחד

 .עצמך בלבדאת ר לשחר

 כל היצורים בשילוש היקומים

 .אביךו אמךהלא הם 

 וי לו לאיש המותיר את הוריוא

 ,הרב םשקועים בסבל

 .ודואג לעצמו בלבד

 

 
 

 לו יבשיל עלי כל הסבל

 .שילוש היקומיםאשר ב

 -כל החסד אשר צברתי 

 .ואיםהברכל לו ייטיב עם 

 כוחו של החסדמי ייתן ו

 יםברוכה כל מעשישל 

 האיכל הבר את ביאי

 .לשכון בכליל הארה
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– אין זה כלל משנה מי אתה 

 בדבריםכל עוד אתה נאחז 

 .לא תוכל שחרור להשיג

 :סבירנ כךוליתר דיוק 

 דבריםש סבור הנךכל עוד 

– קיימים כפי שהם נראים 

 ;לא תוכל שחרור להשיג

 שדבריםוכל עוד הנך סבור 

– קיימים  אינםכלל ב

 לידה מוצלחתאפילו 

 ;להשיג תוכללא 

 להחזיקהוא בלתי אפשרי בוודאי 

 ;בשתי הסברות בו זמנית

 מרוצה שכוןכעת ובוא 

 .במקום שחופשי משתיהן
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 כל הדברים הם אובייקטים

 .שנוצרו על ידי התודעה

 תלך לחפש  על כן אל

 ,כדומהאו  ,או אל, רוע מקרייא

 .ו את כל הדבריםיצרש

 בשמחה ושכון כעתבוא 

 .התודעהטבעה של עצם ב

 

 
 

 התופעותכל של  ןטבעאין ממש ב

 ;'גאמירשיש במ יותר

 שכן כל הדברים קיימים

 .בדברים אחרים תתלוב

 כיצד יכול מישהו לשמוע

 ?אנו אומריםמילים אלו ש

 שכון בשמחהוכעת בוא 

 .במקום שמעבר למילה
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 זה חסד וחו שלכבו מי ייתן

 על שחרור נחייהה של מתן

 ,האחיזסוגי  המארבע

 ,הברואיםיזכו 

 ,בלי יוצא מן הכלל

 .להיות בעולם מואר

 

______________________________ 

 

 
 

 השחרור מארבע אחיזותהנחיות אלו לגבי 

 נרשמו על ידי היוגי דרקפה גיילצן

 .במנזר המהולל של הסאקייה
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ואומר , את הסבל בעולמות הנחותים Drakpa Gyeltsenהקדוש מתאר הלאמה , "שחרור מארבע אחיזות"בביאורו ל
ה צונגקאפה ולאמות חשובים אחרים משתשמים 'ג". לחוס על האיש או האישה שמצאו שם את מקומם"שעלינו 

 :בציטוט הבא מאת לורד בודהה על מנת להסביר היכן בדיוק מצויים עולמות אלו
 

 
 

 :Upali בסוטרה שנתבקשה על ידי, וכך אמר לורד בודהה
 

 לימדתי על האימהכאשר 
 ,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
 במדורי האימה כל דבר שתחוו

 .איננו כי אם השלכה
 .אין שם כלי עינויים בכלל

 

 
 

 ,שפע רב של פרחים ביפי תפרחתם
 ,ארמונות של זהב מרהיבים ביופיים

 ,אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו
 .שכן מופיעים הם בכוחו של מושג

 .אך ורק בכוחו של מושג –וכך כל העולם 
 


