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 4שיעור 

 )מנדלה(

 )מקלט(

 המרכז הרוחני בערבה

של האוניברסיטה הרוחנית. דיברנו עליו  הפרויקט: אז לפני שנחזור ללימוד אז עוד כמה מילים לגבי לירן

אני רוצה להגיד עוד  .כםלוכבערך שבועיים וחצי התחלנו לדבר ולעדכן ולשתף את . הביקור כללאורך 

 כמה מילים. 

הקמה של המרכז הרוחני בניה וההנושא של השטח עצמו וה כלאני רוצה להתחיל מהנקודה של בעצם 

ה שלנו זה להקים את המרכז הזה. את האוניברסיטה. זה החזון. זה הכוונ של האוניברסיטה הרוחנית. ,הזה

של זרעים הנושא  כלעל  ג'ונג-הלו כלהחזון שלאמה דבורה מביאה לארץ. אנחנו דיברנו פה הרבה לאורך 

 וקורלציות. קארמיים

קטנה, החזון שלה זה שיהיה שלום. שיהיה שהיא הייתה זה היא מספרת מאז את ו ,ל לאמה דבורהשהחזון 

לשלום זה בגדול שלום בארץ, במזרח התיכון ושלום עולמי. ולמען האמת, אלו זרעים לשלום. הקורלציה 

האנשים. זה מה את  מירתלהלהקים כזה מרכז, כזאת אוניברסיטה שתלמד את החוכמה הזאת ותתחיל 

 המטרה שלנו. שיביא שלום וזה בעצם

 משהו שלאמה אריה סיפר לגבי האוניברסיטה בדיאמונד מאונטיין,זה  ני רוצה להגיד,ומשפט נוסף שא

ויצא לחלקינו להיות שם בסמסטרים בשנה האחרונה, ולראות שהמתרגלים שמה, שתרגלו את  ,ששם

בים ואוהמימים ם שהם חשיהדרך הזאת, אפשר להרגיש שאתה נמצא לידם שמדובר ממש במלאכים. אנ

וכתוצאה מכך,  .את הדרך הזאת גלו וישמורהרבה דאגה לזולת שתהרבה שמחה, עם  עם הרבה חמלה, עם

 ,העיר הגדולה כליצא שמה למרחקים ובעצם באים לשמה מהעיירה ליד, מ דיאמונד מאונטייןהשם של 

הגיעו לשמה מקנדה והגיעו שאר יבשות העולם.  כלומ ארצות הברית כלהמדינה מ כלמ ,האזור כלמ

ד, ויס זה שאנשים לומדים את הלימסהעולם מגיעים לשם על ב כלומגיעים מישראל. וממש ממאוסטרליה 

זה מושך. זה מושך אנשים לשמה. זה הכוונה שלנו  עליהם תוצאות. רואיםו מתרגלים אותו, מיישמים אותו

 זה כאן. גם לעשות את

מודי הבודהיזם, ומביאה , עשרים שנה נמצאת בתחום של הרוחניות ובליולאמה דבורה כבר אפשר להגיד

והתחילה ללמד פה כבר קרוב לעשר שנים בארץ. ובשנים האחרונות אתם  החוכמה לארץ שלנו. כלאת 

של  יותר נפח עם רועיםימי שמגיע לפה, מביקור לביקור יש יותר א כלהגדילה ואת רואים את הפריחה ו

המקום הזה.  להקים את ליח בסוףרועים. והכוונה להמשיך לגדול ולהצישל אנשים שמגיעים לאעילות פ

 את האוניברסיטה הזאתי.

שהוא ריצה  פרויקטמדובר פה על ם, לוכגם להביא לידיעת  דבר נוסף שעלה בישיבה שאנחנו רוצים

. יש כאןכבר  זהלטווח ארוך. לא מדובר שמחר בבוקר  פרויקטמרחקים ארוכים, מה שנקרא. זה ל

שמקבלים בפועל אישור להתחיל עד . נצטרך לעבור תהליך של משהו כמו שנתיים םירוקרטיוביתהליכים 

 משהו. ולבנות להקים 

זה משהו שגם מצד המועצה הם רצו לשמוע אותנו איך האורך נשימה שלנו. איך אנחנו לגבי הנושא הזה, 

וזה הסיבה שאנחנו  ,ואנחנו למען האמת מאד מותאמים עם הנושא הזה, אנחנו חשבנו על זה שזה ככה

לאמה אריה יסיימו את הריטריט הארוך ולאמה דבורה כשזה כבר עכשיו. מתוך כוונה ש תמתחילים א
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טריט של שלוש ורבע שנים, אז בערך בעוד ארבע יאליו בסוף שנה הבאה, ואז עוד ר שלהם שהם נכנסים

 וחצי שנים מהיום, שיהיה כבר מרכז שעובד.

להתחיל להריץ שמה דברים, אבל התכנון הוא לטווח זמן הזה.  כלונו לפני כןאנחנו מאד מקווים שזה יהיה 

 ותורמים לפרויקט פרויקטהאנשים שמעורבים ב כלמתכננים את זה. חשוב ש אנחנו כן מבחינתנואז 

קח זמן להקים אותו, וגם מהרגע ייהוא קם מחר בבוקר, אלא משהו שמשהו ששידעו שמדובר על לא 

 להיות בהתפתחות וגדילה תמידית.  יפתח הוא ימשיך שהוא

 ,צוות של אנשיםנסענו תה פגישה מאד טובה איתם. הם מאד שמחו להכיר אותנו, ייה ,המועצהמעבר לזה 

ושיראו את האנשים שהולכים להוביל את  .שלנו כירו את המורים שלנו, את החזון הגדוליבעיקר שהם 

 כלמיני רעיונות איך אפשר לעשות  כלגם עוד י והתכנוני. הם הציעו לנו כלרידהצד האאת ההקמה בשטח ו

 .אחריםאזור ופרויקטים עם תושבי הפעולה  מיני שיתופי

כדי להביא את  ,ביד בשיתוף פעולה מלא כדי להרים את הפרויקט הזה יחד ידים איתם אנחנו הולכאז 

 החזון הזה לאזור ולהתחיל אותו משם.

משהו שגם נותן פתח לשיתוף פעולה עם  ,ח נמצא ממש על גבול ישראל ירדןאתם בטח ראיתם שהשט

חלום שלנו להצליח לעשות איזה המזרח התיכון דרך האזור הזה. זה גם  כלשנותן בעצם כניסה ל ,הירדנים

 יהיה ישר בשלב הראשוני. את זה שם. אולי זה לא

אז אנחנו צריכים  ,שהולך לרוץ לאורך זמן פרויקטוזה , הזה הפרויקט כלהנושא הזה ולצורך  כללצורך 

אז  .שיובילו אותו ואנחנו צריכים אנשים שיאיישו את התפקידים האלה, כדי להצליח להקים את זה אנשים

 להציג את האנשים שעומדים להוביל את זה.  כלם דאני רוצה קו

 תקומו רגע שאנשים . אני אשמח אםכלאז את הפרוגרמה עשו לנו גדי ומי ,אז אלף מבחינת הפרוגרמה

 יראו אתכם. 

 [מחיאות כפיים]

ים לפנות לגדי. ואם יש לוכאתם י, כלנות למיפים ללוככי נורא חשוב לי שאנשים שרוצים להצטרף, אתם י

חוץ  י פנים אוכלמה שקשור לארכיטקטורה ואם אתם אדרי כלות וכלה של האדריזלכם רצון לעזור בצד ה

 ם. תצטרפו אליהם. ויש לכם מה לתרום, אז תפנו אליה

 יש את אילן שגם יעמוד עכשיו.

 מחיאות כפיים[]

ובהקמה אז תפנו אליו, ונתחיל להקים צוותים יותר  היאז גם, אם אתם רוצים לקחת חלק פעיל בבני

 הזה ולהרים אותו. הפרויקטפציפיים כדי להתחיל להריץ את סויותר  םייעודיי

גם אלה שתורמים וגם  לצמוח ויש הרבה אנשים שמעורבים,ו היות והפרויקט הולך לגדול -תפקיד נוסף 

 מתפתח, הפרויקטאלה שרוצים לעזור, מעבר לזה וסתם אנשים שרוצים להיות מעודכנים ולשמוע איך 

רויקט. שיהיה הפ אנחנו צריכים מישהו שיהיה על תקן נקרא לזה, מזכיר הפרוייקט, או איש התקשורת של

 קים בשטח, לצד המשפטימי לצד שכלוותים השונים. בין הצד האדריבין הצ הזמן מה קורה כלמעודכן 

 ,וידאג לעדכן בין אם זה את האתר אינטרנט שנקים יעודי בשביל זה ,שגם לזה אנחנו צריכים עזרה

ובין אם זה לשלוח לאנשים את  (,שכרגע יש עמודים ספציפיים באתר, באתר של קלאסיקה בודהיסטית)

כי . צטרףהתוף פעולה ותמיד להזמין אנשים לבוא ולימיד יהיו בעדכון ובשם תשיהעדכונים ולדאוג שאנ

מזמין  לא בתור צוות קטן של אנשים שמקים ואז ,וזה מה שהצגנו למועצהאת זה,  אנחנו רוצים לבנות

 אנשים, אלא שהאנשים שהולכים להיות שמה תלמידים וללמוד שמה הם אלה שמקימים את זה מהתחלה. 

יום, שמאפשרת  כלהתוכנית שהצגנו אותה שנקראת יהלום  וכניות התרומות שלנו זהמת ולשם כך, אחת

, שלושה שבה תורמים החל משקל ליום, שני שקל ליום ,למי שמעוניין להצטרף לתוכנית תרומות קבועה

אם אנחנו תורמים , זה בעצם שווה ערךש. , ששה או תשעהשקלים הואז במכפלות של שלוש שקלים ליום

 שה שקלים ביום זה תשעים שקלים בחודש. בהתחייבות לשנה, לשנים עשר חודשים. שלו

מיני סוגים  כלהקמנו את התוכנית, אתם זוכרים, פעם ראשונה הצגנו אותה לפני שבועיים וחצי, קיבלנו 

. יש מעל חמישים וחמישה תייעודיוהרבה נרשמו לתרומות החודשיות, חלק תרמו תרומות  של תרומות.

 לתרום בסכומים משתנים.שלמה לשנה  והתחייבאנשים שכבר 
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חודשית זה אומר שיש לנו קרוב לעשרת אלפים שקל  הסכומים שנצברו עד כה בחלוקה לוהכ-ךס

 .רובההתחייבות חודשית לשנה הק

שמגיע למשהו  המספרים שאנחנו רוצים להגיע אליהם הם פי עשר. זה בערך גם האומדן עלויות שלנו

של הפרוייקט, שאמור להיות לצורך  'ליון שקל לשלב אישה מישאו  חמישהזה הראשוני, לבשלב ה, כמו

ת כמות האנשים א לגייס אותו אם נגדיל פי עשר כלהעניין, לעוד ארבע או חמש שנים. זה בערך סכום שנו

 שהתגייסה לתרומות.

ים להיכנס מהבית ולהיכנס עם הכרטיס אשראי. זה לוכלינק אתם י ים כמובן להיכנס, יש שמהלוכאתם י

ים לרשום את השם שלכם, לוכים להירשם ולתרום. אם אתם רוצים אתם ילוכמערכת מאובטחת. אתם י

 אנחנו נחזור אליכם.

אני מעלה אותם בפניכם כי , מאיפה אנחנו הולכים להשיג את התרומות והמימוןליש פה עוד כמה נקודות 

מח אם תפנו אלינו. את הצד הזה של נשים לעזור לנו, אז לוכואתם י אלהקומות האם לכם יש קשרים למ

  כה.התוכנית, או האחריות של תרומות ומימון, הולכים להוביל שוקי ומל

יהיה  אם יש לכם קשרים., ים לעזורלוכיש לכם רעיונות. אם אתם י אם םים לפנות אליהלוכאז אתם גם י

שר את השטח יאנחנו רוצים לי עכשיולהגיד שים לוכיעודי לפרויקטים. אנחנו ילנו גם כמובן גיוס תרומות 

 ונגייס תרומות ספציפיות לדברים האלה.  המרכזי ודאו להקים את מבנה הלימ

דרך מרכז פרס לשלום, דרך קהילות  תמיכה. אנחנו רוצים להשיג תמיכות של משרדי ממשלה לעמותה.

קהילות יהודיות בודהיסטיות באמריקה ודרך  חניים. דרךמתרגלים רו אחרות של מתרגלים בארץ,

 לשינוי חברתי בארץ ובעולם וארגונים למען שלום. למען קידום השלום בארץ ובעולם.  ארגונים

שתקום האוניברסיטה, אז גם היא עצמה תלמד קורסים שיכשירו אנשים, להקים ככבר זה הנושא האחרון, 

זה משהו שקורה היום גם בדיאמונד מאונטיין, יש שמה ימים את האוניברסיטה תוך כדי הלימודים. 

ם מפסיקים את הלימודים ובעצם הולכים לפעילויות שונות בשטח של לוכבמהלך הסמסטר ש םייעודיי

 האוניברסיטה להקים ולבנות אותה.

הנושא של הגיוס תרומות  כלבין אם להצטרף באופן אקטיבי ל לעזור בתחום הזה, יכולים אז אם אתם

רגונים ספציפיים המימון ובין אם אתם מכירים אנשים ספציפיים או קהילות ספציפיות או א ותוכנית

 פנות אליהם, אז נשמח לשמוע.ים ללוכשאנחנו י

 אז זהו. זה בינתיים העדכון שלנו. 

הזה  הפרויקטמהר.  ועובדים מאד מהיריםהם יחסית מאד מאד זריזים ו שלנו עד כה ןמהניסיו - מהמועצה

מדובר על שטח  .באתר ברגע שיהיה התקדמות נושאים האלהאת הגם קוסם להם. אז אנחנו גם נעדכן 

לירדן וגם להקים שם את המרכז ריטריטים בצמוד. גם  השמאפשר שם הרבה אפשרויות. גם הקרב

 הזה. טוב אז זהו. תודה רבה. לפרויקטולהצטרף  לאפשר לקהילות אחרות לבוא

 מחיאות כפיים[]

  

מביא את ש מהר מאד. כי זה מקום ,ת רחוק מאדולכהשקארמה  זה זה,מעין : לתרום למקום לאמה דבורה

תודה  לזריעת קארמה. אז טובות מזהשה למצוא הזדמנויות . וקאנשים בצורה ישירהלהחוכמה  הידע ואת

על זה ולאנשים שתומכים בנושא הזה.  בדים איתנועושהאנשים  כלל רבה. תודה רבה ללירן ותודה רבה

 זה ם יפה.שיתגלהביא לאזור אם הוא אכן  לוכממה שהוא י ,אנחנו מאד מתלהבים מהחזון ומההזדמנות

 דמיון. כלמעבר ל דמיון. כלמעבר ל

 [מחיאות כפיים]
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 לו ג'ונגים נוספים של גיילווה ינגונפה

ינגונפה, שלא נלמד אותם כאן, אך בשל יופיים לו ג'ונגים קצרים נוספים של גיילווה  ארבעהישנם 

קריא לכם אותם, שתקבלו את מה להעביר לכם את ברכתם. אני פשוט אוהחוכמה הטמונה בהם, ברצוני 

 בטיבטית שנקרא

;v$-k 

Lung 

 פה מפי המורה. אז הנה הם.-העברה שבעל –כלומר 

 

 הצב את המחשבה על הארעיות
 אמונתך.על כזקיף השומר 

 המאמץ להוות תן לחדוות
 שוט ברזל המצליף בתרגולך.

 תן לתודעתך שלך להעיד
 על מידת הקיום של נדריך.

 הילחם באויב של חמשת הרעלים
 השוכן בקרבך.

 

 חמשת השורשים
 ים.מלאכהאמונה היא עצם שורשה של הדהרמה של ה

 הסלידה מסמסרה היא עצם שורשם של כל האנשים הטובים.
 העשייה למען הזולת.החמלה היא עצם שורשה של 

 ההתמסרות היא עצם שורשה של קבלת כל ברכה.
 התובנות אשר בלבך הן עצם שורשם של הבודהות.כל 

 

 אלו ידועים בשם "חמשת השורשים".

 

 

 חמש ההחלפות
 

 החלף את המחשבה שהדברים הם קבועים
 במחשבה על המוות.

 החלף את המחשבה של תשוקה
 במחשבה שהכול אשליה.

 מחשבות של כעסהחלף 
 במחשבות של חמלה.

 החלף את אורח חייך
 באורח חיים שהוא דהרמי.

 החלף את דעתך על דברים
 השקפת עולם נכונה.ב
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 עצות נוספות
 פתח חרטה על מורשת המעשים

 שעשית בעבר.

 הותר מאחור משקעים שנותרו
 בשל אחיזות ישנות.

 ותר על אלפי התקוות
 ביחס לחוויות של עתיד.

 עשייה למען דברים בהווהותר על 
 שמייצרת זרם של תשוקות ודחיות.

 ראה את כל שקורה
 כמרחב של מה שמעולם לא נוצר.

 שמור זאת בלבך
 כמפגש עם גוף הדהרמה.

 

 

 מסיימות עצות
 שמור שבעה אלו עמוק בלבך
 ועשה תרגולך בתוך עצמך:

 
 –מחלה זו לא קרתה מעצמה 

 דאג כעת לרפאה.
 

 –מעשים התמיד באות בעקבות תוצאות הברמה הכוזבת 
 טהר כל קארמה רעה וכל מעשי עוולה.

 
 –מהותם של דברים היא מעבר למחשבת מושג 

 1.חז בדברנא בו אינךאשר שכון במקום 
 

 –האחיזה בעצמי מייצרת לידות 
 נתק את כבלי התקוות והחלומות.

 
 –טבעך הפנימי הוא הגוף של הדהרמה 

 ראה עד כמה עמוקה מחלתך.
 

 –רה הוא בעצם ברכה כל שקו
 ראה כל שבא כהישג.

 
 –חשוב ככל שתחשוב 

 אך אל תראה דברים בתור סבל.
 

 
 ל!ווהטוב בכ אושרלו ישרור ה

  

                                                
מצב תודעתי נורמאלי התופס את  דרך האמצע.חשוב להבין דברים אלה שלא באופן מילולי, כי אם לאור הלימוד של   1

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

 רואים אף דבר כקיים באופן בלתי תלוי בהשלכות שלנו, כי אם נכפה עלינו על ידי הקארמה שלנו ממעשי העבר.
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 הלו ג'ונג של היכלות שמימיים

 

 היכלות שמימיים

 

Om Svasti! 
 אום! שיהיה רק טוב!

 
 והרי הסימן למי שהצליח

 בפיתוח הלב הטוב,
 מעלות,ם עשרה ימלא בשתיהאדם 

 כפי שהגנגס מלא בטיפות של מים,
 2רקיע מלא בהיכלות שמימיים.

 
 תמיד תוכל עליהם לסמוך,

 הם לעולם גומלים על כל חסד,
 הם ששים לעזור לכל מי שנזקק,

 ורכים ועדינים עם כולם.
 הם מראים סבר פנים יפות לכל,

 ופועלים בשירות הכלל.
 הם קשובים למה שצריך להיעשות,

 בחיוך. ומברכים אותך
 

 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,
 חיש קל יעברו לשכון במחיצת

 3העלם, הקול הרך.
 

Sarva mangalam! 
 לו ישרור הטוב בכל!

 

  ,לו ג'ונג נוסףעל נעבור 

,הטובתוח הלב ילהלן הנחיות לפשנקרא  ג'ונג-זה לו
 
ות כלהיבשם  - ג'ונג-זה לו תוח הלב הטוביפ -

 בטיבטית. שמימיים

kR}- }̂$-,1-1"8m-=m1-1k 

Lo jong namkay kyim ma 

namkay kyim ma היכלות שמימיים זה 

 כלו -ג'ונגים -מתרגלים את הלו. אם אנחנו סימני הצלחהג'ונג מאד נחמד. קצר. והוא נותן לנו -וזה לו

 תרגלים אותם, איך נמדוד שהצלחנו?אם אנחנו מ - אחד הוא תרגול לחיים

                                                
 עשר מזלות.-, שכן גם באסטרולוגיה העתיקה של אסיה מדובר על שנים21יכלות שמימיים" הוא כינוי למספר "ה  2
 , אל החוכמה, בדמותו של עלם צעיר ומלא און.נה כאן למנג'ושריוהכו  3
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 אז הוא אומר:

 שהצליח והרי הסימן למי

 בפיתוח הלב הטוב.

 עשרה מעלות,-םימלא בשתיהאדם 

  מים. שלשהגנגס מלא בטיפות  כפי

מה זה נהר  :ממלאות אותו לגמרי. יש לו השוואה יפה לגנגס. הוא אומר ןזאת אומרת שהמעלות האלה ה

 טיפות המים שבתוך נהר הגנגס. כלהגנגס? זה אוסף 

ולך ה עשרה המעלות שהוא-שתיםההמים שממלאות אותו. אז האדם הזה שטיפח את  מטיפותהנהר מלא 

 עשרה מעלות. -למנות לנו כאן, הוא מלא בהן. הוא עשוי משתים

 ,נגס מלא בטיפות של מיםגכפי שה

 ים.יות שמימכלרקיע מלא בהיוה

ם אצל ההודים שג ,של הכוכבים לקונסטלציהרולוגיים. טסימנים האסל ים זה כינוי למזלות,יות שמימכלהי

וון ישר מזלות. ומכע-יש להם גם שנים ליודעת אם הם בדיוק זהים, אב איש שנים עשר מזלות. אני ל

אז הנה הרשימה, מקום  ות השמימיים.כלתכונות, אז הוא משווה אותם להי הפה שתים עשרשהוא מונה 

 לשאוף אליו. 

והם עושים אותו  ,. הם אומרים שהם יעשו משהו, הם עושים אותועליהם לסמוך כלתמיד תו .2

עד הסוף. הם אמרו שהם יביאו משהו, הם יביאו את זה, הם יביאו את זה בזמן, והם ידאגו  ,היטב

העבודה עד הסוף. אתם  כלמרוצים ויעשו את יבדקו אם אתם ויהיה מתפקד  שזה יעבוד ושזה

רוצים כאלה? אתם אתם  ?במפעל שלכם ,רוצים עובדים כאלה. נכוןאתם ים לסמוך עליהם. לוכי

  .עליהם לסמוך כלתמיד תוצריכים להיות כאלה. 

אחת הקארמות החזקות, אם אנחנו רוצים לצבור הרבה חסד  .חסד כלהם תמיד גומלים על  .1

האלה בעולם, אבל  האנשים כלאנחנו צריכים לתת לו ,יש המון אנשים לתת להם בעולם .מהר

לתת לאובייקטים  לצבור הרבה קארמה מהר. אחת הדרכים המהירות לצבור, זה אנחנו רוצים

 שהו שעזר לנו, הופך לאובייקט חזק. ימשהם חזקים. ואובייקטים חזקים זה אנשים שעזרו לנו. 

לגמול חסד לאדם כזה, זה קארמה יותר חזקה מאשר לעשות את אותו הדבר לאדם שלא עזר לנו. 

ן שלא צריך לעזור לאנשים שלא עזרו לנו, אבל מאד חשוב, להקפיד לעזור לאנשים וזה לא נכ

חסדם. זה מאד חשוב. ודוגמה גמול על חסדם. להכיר תודה על חסדם ולגמול על לשעזרו לנו, או 

אבל זה לא מוגבל רק לאלה.  .מפורסמת שאנחנו תמיד נותנים זה ההורים או המורים הרוחניים

אדם שגמל איתנו טובה גדולה, חסד גדול בחיים שלנו, חשוב לגמול להם. אז האדם הזה  כל

יותר.  הוא יגמולשהחסד יותר גדול  כלחסד. בוודאי כ כלשהוא מלא במעלות, הוא תמיד גומל על 

  יה.ידוגמה שנ אתזאז, 

אובייקט קארמי חזק זה  .מי שנזקק. שוב אובייקט חזק כל .מי שנזקק הם ששים לעזור לכל .3

ה יותר חזק בשהוא זקוק לו זה הר לו את מה לתתואדם שנזקק. לתת מתנה לאדם שנזקק, 

ישהו לא צריך. מבחינה קארמית מאשר לתת מתנה למישהו שהוא לא נזקק. או לתת משהו שמ

הרבה פעמים אנחנו נותנים את זה כי את זה אני כבר לא צריכה. לא. אבל האם הם צריכים את 

גדולה, אז הם צריכים לעזור  מתאים להם? מאד חשוב. נתינה ]זו[ אומנותשזה? האם זה משהו 

 מי שנזקק.  כלל

הם מיישמים את אחד שצועקים עליהם. במילים אחרות  . גם עם אלוםלוכהם רכים ועדינים עם  .4

שמישהו כשבא משהו שלילי. כלא להשיב באותה מטבע  זהו ,לים החשובים ביותר בדרךכלה

אנחנו אפילו לא שמים לב, אנחנו מתחילים  ;מבקר אותנו, אנחנו מייד נוטים לבקר אותם חזרה

א גם ל ,לא להשיב בביקורת על ביקורתאז לא בקול רם, במיינד שלנו.  אם ;לבקר אותם חזרה

לא נזיפה על נזיפה. מאד במיינד שלנו. בוודאי לא מכה על מכה, בוודאי לא קללה על קללה. 

באה אם דיבור בוטה, או  ים. והם מבינים שאם בא אלילוכהם נשארים רכים ועדינים עם  חשוב.
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קי, תודה רבה. הבשלת לי את זה. תודה רבה. אתה -קללה, אני זרעתי את הזרע. אה!! או אלי

 י. המורה של

 . לוכהם מראים סבר פנים יפות ל .5

. הם הטווסים האלהלכלפועלים בשרות ה והם .6
4
הזמן, מה שמניע  כלל. כלשפועלים בשרות ה 

 הזולת.  תאותם זה רווח

 .הם מקשיבים היטב לאשר צריך להיעשות. הם קשובים .]הם קשובים למה שצריך להיעשות[ .7

 ,ה לעזורלוכהזמן קשובים לאיך עוד אני י כלעזור לאחרים, הם להזמן  כלוון שהם מונעים ימכ

ה לעשות? הם מחפשים הזדמנויות לעזור. הם לא מחכים שיבקשו מהם. הם לא לוכי מה עוד אני

הם מחפשים איפה יש הזדמנות לעזור. הם חזירי  .יושבים בשקט ושיבואו לבקש עזרה ,מחכים

ה לעשות עוד. ואם השארתי הודעה ולא חזרו אלי, אני אצלצל לוכאני י חסד. הם מחפשים איפה

 עוד פעם. אני אציע את עזרתי שוב. 

 . הם משמחים את האנשים שסביבם. של שמחה מברכים אותך בחיוךוהם  .8

וש הזולת. וזה בא להם משותפים. הם מכבדים את רכ משאביםב]בשימוש[ הם נוהגים כבוד  .9

המודעות  כל, על המידהו יתר כליחסכו במים. הם לא יאהם יחסכו בחשמל, הם  -באופן טבעי 

 הזאת. אני לא צריכה לדבר הרבה. אתם יודעים. 

  .אומץ ליבם תמיד ניכר .21

 פועלים באומץ במצבים קשים הם . 

  הם פועלים באומץ כשהם עומדים מול תרבות שלמה לפעמים שהיא שגויה. יש

גם לנוכח  השקפת העולם שלהםיש להם אומץ לשמור על  תרבויות שלמות ששוגות.

 גם לנוכח לחץ פוליטי וכך הלאה. הם אמיצים.  לחץ חברתי.

  ומרסנים את הנגעים  בכך שהם עומדים ,כל קודם ,פי עצמםכלהם אמיצים

זה דורש הרבה פעמים הרבה אומץ. זה דורש הרבה אומץ לעמוד  הרוחניים של עצמם.

 הרבה אומץ. העליונה.  לו את הידכנגד התקף של קנאה או התקף של כעס. ולא לתת 

תבוסה במאבק הזה בנגעים הרוחניים  ננחלאנחנו  :לנו כך יפה אומר-כלנטידווה ש ופה מאסטר

יותר חזקים. לפחות היו עד עכשיו. בינתיים אני עוד לא יודעת  כי הם ,תבוסה ננחלנו שלנו, אנח

הראשונות הסיכוי הוא שאני לא סיון שלי לנצח התקף של כעס, בפעמים יאז הנ ,איך לנצח אותם

ניסיתי. לא הצלחתי. אני קמה,  לא הצלחתי.קי, -או .פה נכנס העניין של האומץ אנחל הצלחה.

 פעםבאני עוד פעם מנסה.  -פעם הבאה ב. את עצמי ואני עוד פעם יוצאת למאבק מאבקת אני

 .הבאה אני עוד פעם מנסה. בסופו של דבר אצבור כוח

 ניסיון לנצח נגע רוחני, מעמיק את הרישום הזה, מעצים אותו.  כל

 היום הזה יבוא.  ויבוא יום שאני אנצח אותו.

אולי להאריך את זמן התגובה שלי. אולי  כלצחון חלקי. אני אויצחון מוחלט, יהיה נישיהיה נ לפני

אולי תאושש מזה כך חזקה. אולי אני אפול ואני אגיב לא טוב, אבל אני א כללא תהיה  התגובה

ח. זה וניסיון כזה יחזיר אלי את הכ כל מזה.ל מתאוששת כל-רךדיותר מהר ממה שאני ב ,מהר

 האומץ.

צריך הרבה אז  וצריך אומץ במיוחד אם נכשלים שוב ושוב. הנגעים יביסו אותנו שוב ושוב.

. במאבק הזה", אני ממשיכה ממשיכה במאבק הזה . אניתוותרמלא, אני לא : "אומץ לקום ולהגיד

  זה האומץ.

אויב בשר ודם, בזה לא חוכמה להרוג  .יזה האויב האמית :כך יפה כלנטידווה אומר מאסטר ש

ויות, הוא אומר. תן להם קצת זמן הם ימותו ממילא. זה לא חוכמה והם כבר ג - לירות בהם

, אלה להביסכך הרבה עידנים, הוא אומר, את  כלאבל הנגעים הרוחניים שהביסו אותנו  .גדולה

                                                
 .4שנלמד בסדנה לו ג'ונג גלגל הלהבים אזכור לבודהיסטוות הטווסים מהלו ג'ונג  4
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אויב רגיל, אויב בשר ודם, נניח שאתה "זאת החוכמה. והוא נותן לנו שם תקווה. הוא אומר: 

לאסוף תגבורות, ולהתעשת  םים שלוכהם י ,מצליח להניס אותו, הם בורחים לארץ אחרת

 - הנגעים הרוחניים, אם אתה אותם מביסהוא אומר: ולהתארגן מחדש, ולבוא שוב לתקוף אותך. 

 אותם, הבסת אותם. הבסת אותם.  מביסהם ילכו? אין להם ארץ אחרת. אם אתה  לאן

 ,[טיביתמדיט] . סופר חשוב לתרגול רוחני. אי אפשר להשיג שלווהמקום מגוריהם נקי ופשוט .22

ל הדברים שאנחנו מלמדים בלימוד ע אם המקום לא מסודר. אחד ,אם המקום מסביב מבולגן

 שיםוומסודר, עדיין ע וסידור החדר. אפילו אם הוא כבר נקי להתחיל מניקוי החדר המדיטציה זה

 לסדר את המיינד שלנו.  כליוצר את הרישומים שאנחנו נו כי זה ,אותו לסדר סמלית משהו

הזמן  כלכי אנחנו צריכים  .לא יתנו לנו מנוחה םהרבה חפצים סביבנו, ה שומריםאם אנחנו 

חפצים, הם תופסים לי את המיינד. כי אם יש לי בעלות  בעלות עלעוד יש לי  כל .איתם להתעסק

באיזשהו מקום זוכרת אותם, מקטלגת אותם וחושבת מה אני  ,אומר שאני איפשהו עליהם זה

 צריכה לעשות בשבילם. 

שלך זוכר את המעיל השני שלך.  מיינדהאז  "מה עם המעיל השני שלך,"שואלת אותך  אם אני

אם את עכשיו עסוקה במעיל השני, אז התפיסה הזאת של  אבלאולי את לא צריכה מעיל שני? 

 המיינד שעסוקה במעיל השני, היא לא מתפנה לעבודה רוחנית. 

 .רוצים הרבה הרבה חברים אנחנוכל דבר שיש לנו. מערכות יחסים, ככה זה רכוש, ככה זה 

שלי. אולי לא זמן לתרגול  ואז אין לי ,חברים, זה הרבה הרבה התעסקות עם חברים הרבה הרבה

בגלל שהם לא  לא ;חשובה באותה מידה. אולי אני צריכה להיות יותר בררניתמערכת יחסים  כל

זמני  כלאבלה את  הם, אם אנילעזור לא לעצמי ולא ל כללא או אז אנינחמדים, אלא בגלל ש

 מערכותאם זה דבר שאנחנו אוגרים.  כלככה זה  שיש לי.החברים הרבים  כלבשיחות עם 

 כלחיצוניים. אז  כך הרבה דברים כלאולי אנחנו לא צריכים  .יחסים, אם זה רכוש, אם זה תארים

 אחד צריך פה לבדוק. 

 םניקיונ כתוב שם:וות השמימיים, מקום מגוריו נקי ופשוט כלוהאדם הזה שהוא השיג את ההי

 הם מכינים לעצמם גן עדן.  -עדן -מכין עבורם גן

לא רק שהוא יוצר שקט ומכין משאבים  ,פשוטמקום מגורים ההעניין של 

 . זה גם הזרעים הקארמיים לייצר גן עדןלעבודה רוחנית, 

הוא יהיה יהיה פרפקט, הוא גן עדן שאתם מייצרים הנכון?  ,גןן שלכם לא יהיה בלדבגן עכי 

כאן, כדי  ,שמימי. נכון? הזרעים הקארמיים שהוא צריך לזרוע עכשיו כלהוא יהיה הימושלם, 

שבו אתם גרים. לפנות אותו, לנקות אותו,  ,לייצר אותו, זה לסדר את המקום שבו אנחנו נמצאים

 צנוע, תומך בתרגול רוחני.  ,לעשות אותו פשוט. נעים

עולם, הם מתעסקים בדברים שהם ההם לא מתעסקים בהבלי  - והדהרמה שבתה את ליבם .21

 משמעותיים. 

 

 ?זה קשור לצופיםכל איך 

דנו בזמנו עם גשה מייקל את הלימוד הזה על שנים עשר ההיכלות, ישב על ידי בחור אחד, וגשה כשלמ

" והבחור ..מייקל ככה מקריא: "מסביר פנים, ומחייך לכולם, ואפשר לסמוך עליו והוא נקי והוא מסודר.

הרשימה, זה  ככה זה הצופה." והוא אומר: "זאת בדיוק .זה.. !אומר: "רגע רגע, זה לימדו אותי בצופים

 היה כתוב בפנקס של הצופה: היה נכון, היה אדיב, היה נקי..." 

אני הייתי בצופים. באדן פאוול. באדן  -מי רשם את החוקה הזאת של הצופים? אתם בטח לא יודעים 

המאה הקודמת. הוא רשם את הקוד הזה של איך  בדיוק מתי, אולי מתחילתפאוול הבריטי ואני לא יודעת 

בארץ הם נתנו גם לבנות להיות . אבל girl scouts-לא ה ,boy scouts-ה – צריכים להתנהג הצופים

boy scouts.  

 זה?כל ולמה אני מזכירה את 
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משאלתו של הבחור ניתן היה להניח שהוא מפחית מעט מחשיבותו של הלו ג'ונג, כאשר הוא משייך את 

ימוד למסורת השגרתית כביכול של הצופים. אבל אם נקשיב לשאלה לאור הלימוד שלנו, אין שום הל

סיבה שלא להפוך את היוצרות; והלא אין שום מניעה למלאכים להופיע בדמויות שנראות לנו שגרתיות, 

 זה ולהוריד אלינו את הלימוד הקדוש כאשר אנשים מוכנים לו. ולמעשה כל לימוד קדוש, כולל לימוד

 זאת שוב בלו ג'ונג נוסף שנביא בהמשך.מגיע אלינו באופן זה. אנחנו נפגוש  ,שכאן

 

 השליטים השמימיים

 :אומר בסיכום, המחבר

 אותם שליטים שמימיים

 אשר כך את עצמם מאמנים

 גנוחיש קל יעברו לשכון ב

 של העלם, הקול הרך.

אחר קצת שבהם יש ספק ביחס לכתיב המופיע בכתב הקדום, ובכתיב הלא מעטים המקומות מזה אחד 

 התרגום יהיה

 אנשים אשר כך את עצמם מאמנים

 הד  רּוהם כמו ציפורי הג  

 גנוחיש קל יעברו לשכון ב

 של העלם, הקול הרך.

העולם במשק כנפיים אחד. זה מלך  כללחצות את  מסוגלותשזה ציפורים מיתולוגיות ענקיות  תדֹורּוג  

 תלוכגדולה וי מל אומץ גדול ועוצמהלס   מצויניםו, אלההציפורים המיתולוגיות  פורים. מלך העופות.יהצ

 הם כמו הגרודות. הם רבי עוצמה ורבי הם כאלה, . אז האנשים האלהתלוכאומץ, עוצמה וי .מדהימה

 ת.לוכי

 וגנחיש קל יעברו לשכון ב

 של העלם, הקול הרך.

הקול הרך. הוא  ,. הוא תמיד צעירמנג'ושריפעמים כינוי ל זה הרבה העלם, אוהצעיר או  ,הקול הרך

 עדן של מנג'ושרי. קל לגןהם יעברו חיש  ,בודהה, ישות מוארת. והאנשים שהם מלאים בתכונות האלו

 מנג'ושרי? שלנמצא הגן עדן איפה 

 : במיינדמהקהל

 : במיינד שלנו.הלאמה

 -אם אדם הצליח לטהר את תודעתו מספיק, כתוב כאן, אז העולם לא יהיה כאילו מלאכים, כמו מלאכים 

 . זה יהיה מלאכים. זה יהיה מלאכים - כמו שלירן תאר לכם את החוויה שלו מדיאמונד מאונטיין

 אז האם יכול להיות שבאדן פאוול הוא אחד כזה? 
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 הסוטרה שנתבקשה על ידי אופלי

 .יל  פ  סוטרה של לורד בודהה, שנתבקשה על ידי תלמיד בשם אּומתוך  ציטוט יש לכם

 היא נקראת בטיבטית

({-0:-8"}:->m=-bo-.8m-1+}k 

Nyewar kor kyi shupay do 

שאליו  ,שאתה מספר לנו עליוהזה  גיהינוםאיפה זה ה" :שואל את לורד בודהה ,התלמיד ,ושמה אופלי

אנחנו כן  אם גיענשאליו  ואיפה זה הגן עדן שאתה מספר עליו ?ניפול אם אנחנו לא נשמור על נדרים

 ? "נלך ]על הנדרים[. איפה המקומות האלה? לאן נשמור

 אז הנה מה אומר לו לורד בודהה. הוא אומר:

 האימה עלכאשר לימדתי 

 נוםיאשר במדורי הגיה 

 ו חרדה. אלפים רבים ביניכם נבהלו ונאחז

 לכם לומר,  כלאך זאת או

 אותם שמתים ולאחר מותם,

 מוצאים את עצמם בקיום אומלל, 

 ל.כלל וכלאינם קיימים 

 

לא תשמרו  אםהוא אומר קודם  ?גיהינוםואומר שאין  ון? האם הוא פתאום סותר את עצמוולמה הוא מתכ

 ל?כלסובל, עכשיו הוא אומר אין כאלה ב םולקיו גיהינוםעל הנדרים אתם עלולים ליפול ל

 הוא אומר: ,הוא ממשיך

 ,אין שם מי שבא ובכם פוגע

 או משסף אתכם בחרבו, 

  אין שם מי שמשפד את גופכם.

 .פה משספים אתכם, פה משפדים אתכם שזה תיאורים של מדורים שונים בגיהינום; פה פוגעים בכם ככה,

  הוא אומר

 דבר שתחוו במדורי האימה כל

 אם השלכה. י איננו כ

 ל.כלבכלי עינויים אין שם 

  .לו קיום מלבד ההשלכה שלי איןוו השלכה, יהשלכה. כמו שזה עכש לוכה

 ,וזה אכן קיים ברמה הקונבנציונלית. אבל אין לו קיום מלבד זה שאני משליכה ,כך ממשי כלזה נראה 

יבשיל, יבוא קיום סובל. מאד עלול לבוא שהקיום הזה יסתיים, אם זרע קארמי אחר יבשיל, רישום אחר כו

  .ואז משפדים אותנו ומשספים אותנו ושורפים אותנו ,גיהינוםקיום במדורי ה

מרגיש מאד מאד ממשי. אבל זה ממשי כמו שזה ממשי. וזה לא ממשי כמו  ,לאדם שנופל לשמהוכל זה, 

זה רק  - באמת גם זה לא מקוםאין כזה מקום.  - לכן .באמתקיים שזה לא ממשי. זה רק השלכה, זה לא 

 . נדמה לכם שבאתם לבית הצנחן. 

כשהתעוררתם, איפה המקום הזה  חלום שהיה לכם.לחשוב על  דוגמה טובה זהאת זה,  נול חישכדי להמ

 ואין לו שום מקום אחר.  ,עומת שבאכלשבו הייתם בחלום? איפה הוא? הוא בא מהמיינד שלכם והוא חזר 

דר אחר של ת - אחר. גם זאת השלכה של המיינד שלנו. גם זה סוג של חלוםגם לזה אין שום מקום 

הזמן  כלאנחנו נהיה בתוך חלום אחר. אנחנו  ,עה, אבל זה גם סוג של חלום. כשהחלום הזה יסתייםדהתו
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או  בגן עדן? או נהיה גיהינוםהאם נהיה ב :הזמן ממשיך. השאלה באיזה חלום נהיה כלכי המיינד  נהיה,

 פעם כזה. אולי עוד

  ,ש להבין הלימוד. הלימוד הוא כלזה השאלה מה יבשיל, איזה זרע? 

  ,זה בא מאיתנו כלזה השלכה,  כל

 ה להשיג שליטה על מה שאני משליכה? לוכהאם אני י ,ועכשיו

  ?גיהינוםה לא יהיה זשוה לכוון שזה יהיה גן עדן לוכהאם אני י

 

 הוא אומר: .עדןהגן לגבי והוא אומר את זה גם 

 . פרחים ביפי תפארתם שפע רב של

 ארמונות של זהב מרהיבים ביופיים, 

 אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו

 שכן מופיעים הם בכוחו של מושג.

 אך ורק בכוחו של מושג. ,העולם כל וכך

אני רואה גוף  .מושגים ,וית ומושג, בכוחם של דברים שאנחנו משליכיםו, בכוחם של תהעולם שלנו כל

זה ריק. זה ריק. זה לא  השלכות. לוכזה ה - בית הצנחןאני רואה במה, אני רואה אני רואה אנשים, אנושי, 

 ממש קיים. זה קיים כקיום כוזב. 

ו בקיום האנושי יאבל זה שזה לא קיים קיום אולטימטיבי, לא עושה את זה פחות מתפקד. זה מתפקד עכש

 שיו. כפי שאנחנו תופסים אותו עכ

 להיות באותו מקום.  לוכוזה י ,לגמרי גיהינוםזה יתפקד כ -יבשיל זרע אחר 

, בדיוק כמו שלדברים להיות גן עדן כבר כאן. כבר כאן. כי אין מקום לוכזה י - ואם יבשיל הזרע השני

 . זאת זירת ההתרחשות ,בתודעה שלכםאין מקום, מלבד בתודעה שלכם. שמה הזירה.  בחלום שלכם

  שאומר לנו הבודהה.זה מה 

אשליה. זה השלכה, לכן היא ממשית.  אתים לייצר גן עדן. בגלל שאין מקום כזה. בגלל שזכלאנחנו י ןולכ

 משנה.  זה לכן .היא קיימת ןלכ

הסבל הוא השלכה בלבד. גם העונג הוא השלכה בלבד. אה!! אז אם אני אלמד לייצר את  הסבל הוא כזה.

  .העניינים כלההשלכה הזאת, אז פתרתי את 

 מה שצריך. כל. זה לוכזה ה
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 האישה באדום והאישה בירוק

 . הם מאד קצרים, תתנו לי להקריא לכם אותם.קצת שונים נגים'ושני לו גאנחנו נסיים ב

 

 הלו ג'ונג הראשון

 אז כתוב כאן ככה:

 
Sumpa Lotsaway nyen gyu kyi lo jong shuk so 

 הטובכאן כלולות ההנחיות לפיתוח הלב 

 .סומפהשהועברו על ידי המאסטר המתרגם מ

 לה שם למאסטר מתרגם זהיהמ

;}-2-0k 

Lotsawa 

לים שחיו המתרגמים הגדו אלהזה מילת כבוד גדולה.  "לוצאווה"אבל כשאומרים  ,ולוצאווה זה מתרגם

גדולה שבה העבירו את הלימוד מסנסקריט לטיבטית ופיתחו אומנות גדולה  שנה 111בתקופה של בערך 

 של תרגום, ובעצמם היו לאמות גדולים ומורים גדולים. 

 שימו לב: ,אז הוא פותח את הלו גו'נג, אז כתוב

שהועברו על ידי המאסטר המתרגם נג, 'וזאת אומרת, לו ג כאן כלולות ההנחיות לפיתוח הלב הטוב,

 הוא לא טוען שהוא חיבר את זה, זה הנחיות שהועברו לו.  .Sumpa-מ

  :  מתחיל הואעכשיו 

Guru Namo - .אני קד ללאמה הקדוש שלי 

 ל בא משם.ול בא משם. הכו. למה? כי הוא מבין שהכוא מתחיל בקידה ללאמהה

עלה  ם,כשהיה ש .וכך קרה שהקדוש המואר המכונה המאסטר המתרגם מסומפה נסע להודו

בידו ללמוד הרבה מן הלימוד הסודי. כשהגיע זמנו לחזור לטיבט הוא לקח את שארית הזהב 

הגיש מנחות למקום כדי שיוכל ל Vajrasanaפנה ראשית לכס היהלום וה ברשותו, שהי

 הגדולה.של ההארה 

Vajrasana 

 .יהלוםזה  –וג'רה 

 כאן, זה לא תנוחת יוגה. מושבזה  אסאנה

 .כס היהלום אושב היהלום מוזה סנה אוג'ר אז

וג'ראסנה, וב ,במקום הזה את זהועל פי המסורת הבודהיסטית כל בודהה שהופך לבודהה הוא עושה 

 בהודו.

 ".יתה ברשותוישארית הזהב שה"

 מה זה הזהב הזה שנמצא ברשותו? 

אנחנו עושים הוא הלך לקבל לימוד, נכון? הוא נסע להודו לקבל לימוד. אנחנו לפני שאנחנו עושים לימוד 

היו אוספי הרבה זהב ומגישים אותו למורים. המורים היו מצפים  בימים ההם .למורים תנוחה של היד
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כי לאמה ראוי לשמו לא צריך את המנחה  ,שיבואו אליהם עם  מנחה גדולה. הם לא היו צריכים את המנחה

 אות רצינות. והם היו זורקים אותה. אבל התלמיד היה צריך לבוא עם הרבה זהב כדי להר

אם אנחנו לא מוכנים לשים כסף רב ואת מה שיש לנו על  .זה מאד מאד חשוב בדרך ,וזה מאד חשוב

אנחנו לא ניתן לו מספיק חשיבות  ;הוא לא יהיה לנו מספיק חשוב והוא לא יוכל לשחרר אותנו -הלימוד 

 והוא שלא ישחרר אותנו. אז המורה היה מצפה לראות רצינות מצד התלמיד.

אתם תראו שאתם  ,גם אם המורה לא מצפה שתביאו לו כסף ,ככל שהלימוד מתקדם זה באופן טבעי קורהו

זה לא  אחרת לאו דווקא במונחים של כסף או רכוש;זה יקרה באופן טבעי, ו, ותידרשו לתת יותר ויותר

 כן לו. יקרה בשבילכם. פשוט לא יקרה בשבילכם. הלימוד שומר את עצמו ככה סודי בפני מי שלא מו

 שארית הזהב שנותרה בידו, הוא הולך לכס היהלום. עםאז 

הוא בילה זמן מה במקדש הגדול, מקיף  (סנהאוג'ר)כס היהלום, יום אחד אחרי שהגיע ל

 אףפוסעת שה באדום, יתה שם גם איאותו תוך אמירת תפילות, ומדי פעם עוצר לנוח. הי

הקרקע ואז למשך זמן מה  על פוסעתתה יהיהיא סביב המקדש. הוא שם לב שלעיתים היא 

 .ויר, ואז שוב על הקרקעובא ממש פוסעתתה יהיהיא 

שה באדום, וכל שאמרה היה רק ארבעת הדברים יהא לצדפסעה , ושה בירוקיאז הופיעה א

 הבאים:

 איני חשה בטוב היום,

 יש לי דחף להתחיל ללכת לאנשהו

 אנשים נאלצים למות,ההיה יותר טוב אלמלא היו 

 הוא דבר מפחיד. המוות

 שה בירוק, נכון?יזה אמרה מי? הא

לעבר המאסטר המתרגם, ענתה  ם פנתה לאישה בירוק, ובמבט מלוכסןשה באדויהא

 באומרה ארבעה דברים בלבד:

 יקירתי, משתלמדי להיות מרוצה עם כל מה שבא, תמצאי את אושרך בכל מצב.

 בעייתך היא שלעולם אינך מסופקת.

 ר את תודעתך במקום אחד, תוכלי ללכת לאן שתרצי.יקירתי, משתלמדי לשמו

  בעייתך היא שמעולם לא למדת להשאיר את תודעתך במקום אחד.

 יקירתי, כאשר תודעתך תצלול לתוך הדהרמה, אפילו למות יהיה דבר קל לעשותו.

  בעייתך היא שתודעתך מעולם לא צללה לתוך הדהרמה.

 התחילה, לא יהיה מוות בכלל. ווכחי לראות שתודעתך מעולם לאיקירתי, משת

 בעייתך היא שמעולם לא נוכחת לראות שתודעתך מעולם לא התחילה.

 ואז כתוב הדבר הבא: 

ועם המילים הללו נמס ונעלם כל העצב ששכן בליבו של המאסטר המתרגם, כל הדהרמה 

דאי אומר שבאותו הרגע, הוא השיג והוא היה וששמע אי פעם קיבלה פתאום משמעות. 

 התובנות הגדולות ביותר של חייו.את 

 והנה משמעותן של השורות הללו:

כל מה שיש, היא בין  עםהמאסטר המתרגם היה אומר שהנקודה העיקרית בלהיות מסופק 

השאר שיש ללמוד להסתפק בכל רמה של נוחיות חומרית שיש לך, שכן היא תואמת בדיוק 

קנא בדברים טובים שקורים מוחלט למעשים ולקארמה שאתה עצמך צברת בעבר. אל תת

 נעימים או בלתי נעימים. ,רועיםישאב לאיתן לעצמך להילאחרים ולעולם אל ת

מתייחסת בין השאר לעובדה שיש  רית בלהשאיר את התודעה במקום אחדהנקודה העיק

ואז להשיג עליה  ,ללמוד להבין את טבעה האמיתי של התודעה ולשמור אותה במקומה
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של הלאמה שלך ובמיומנויות שאין לצפותן על מנת לעשות  להשתמש בברכתו - שליטה

 זאת.

הנקודה העיקרית בערבוב התודעה עם הדהרמה מתייחסת לידע הזה של התודעה. יש 

 ללמוד להכיר בטבעה האמיתי של דהרמה זו. 

מתייחסת לתובנה על האופן שבו היא  עיקרית בתובנה שלתודעה אין התחלההנקודה ה

 מתחילה. 

ואין סוף ואין  הבין שלתודעה אין התחלהיחס לסוף שלה. אין מוות לאדם שמתי "מוות"

ה, עמוקהאלה ממשיכה בין אם הוא שרוי במדיטציה  תובנה שלו של הדבריםהוש ;שהייה

 או שזה עתה יצא ממנה.

 

בסוף הלו ג'ונג, כמו שמופיע בהרבה מקומות אחרים, מפורטת השושלת, איך הגיע ו, אז פה נגמר הלו ג'ונג

 אלינו הלו ג'ונג. במקרה הזה זה מאד מעניין לקרוא אותה.

הנה השושלת דרכה הועבר אלינו הלימוד הזה. הוא נאמר ראשית למאסטר המתרגם 

  מסומפה, על ידי הצמד,

 ופה מסבירים לנו מי זה האישה בירוק והאישה באדום. 

רה. הוא העביר ג'רה יוגיני ואלת השחרור, טאהיהלום ו גבירת ,הצמד של המלאך הקדושה

  את הלמוד לסאקיה פאנדיטה,

 בקיצור, זה היה לימוד ישר מפי המלאכים.  וכך הלאה.

 הביאור יבוא פעם אחרת 

 

 עוד לו ג'ונג מהסוג הזה.

 

Jo wo la neljorma nyi kyi sem jong shik che dampa o 

 בזאת כאן כלולות עצות שנמסרו ללורד אטישה, על ידי שתי מלאכים, שאמרו לו בפשטות: 

 תרגל את השאיפה להארה.

Namo Ratna Guru 

 ל.והיקר מכ ,אני קד ללאמה שלי

דהיצ'יטה, השאיפה להארה, הבורגל לורד אטישה את פיתוח ד, תוביום אחד מיוחד מא

אותו  - מזרח, למעלה בשמיים, בכיוון כס היהלוםבעודו מקיף ברגל מקום קדוש. ואז בפאתי 

גופן היה  הוא ראה שתי נשים. ,מקום הארתו של הלורד בודהה – יהלום שהיה לנו קודם כס

 והן היו מכוסות בתכשיטים יקרים.  ;מעבר לצורת אנוש, אבל קצת פחות משמימי

  הצעירה שבהן פנתה כאילו לשאול שאלה את המבוגרת יותר:

להתאמן אם הוא או היא שואפים להשיג הארה מהר מהי השיטה שבה צריך אדם 

 ככל האפשר?

 ה: יואמרה לשני ,לה הסודיתיבדרך המ ,והמבוגרת בין השתיים ענתה
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 אדם השואף להגיע להארה מהר ככל האפשר, צריך לתרגל את השאיפה להארה.

 ונאמר ששתי הנשים היו גבירת השחרור, טרה, ואשת הזעם.

 הזעם, זה מופע אחר של טרה שמופיע בצורה זועמת. אשת

 נגים שנותנים לנו קצת כיוון למקום אחר.'ואז אלה שני לו ג

 

 אז זה הכול. 

 אני מודה לכם מאד על הסבלנות, ועל זה שנשארתם מרותקים בשעה מאוחרת.

 ג'ונג הנפלא הזה.-לוהאז תודה רבה לכם. תודה רבה לכם על הזכות לחלק את 

כדי  שיעורי ביתלמדוט על זה. ותעשו  ,אלא להרהר בזה ,היא כמובן לא להסתפק במה ששמעתם הההזמנ

זה הכי חשוב. ואני נורא שמחה על המכתבים  ,ותתרגלו אותם ו להעביר הלאה את הידע הזה.כלשתו

 שלכם עם המתנות של התרגול. הם מאד משמחים. תודה רבה לכם. 

 בואו נקדיש וניפרד.

 )מנדלה(

 )הקדשה(

 )תפילה לאריכות ימיה של הלאמה(.

 נסיים בתפילת הבודהיסטווה.

 )תפילת הבודהיסטווה(.


