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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 הקורס יתתכנ

 

 : מקראה ראשונה

יטה, השאיפה להגיע להארה, טקסטים מקוריים על הנדרים 'הגדרה של בודהיצ'יטה וסוגים של בודהיצ

 ים.ביאורו

  ff. 23B-28B " כים העיקריותשלוש הדר( ל"8181-8498של פבונגקה רינפוצ'ה ) ביאורקטעים מתוך ה

 

 : מקראה שניה

תכונות  כלליות וסוגים של מוסר, סוגים שונים של נדרים, חלוקות של נדרי הבודהיסטווה, הקשר שבין נדרי 

 אחרים של נדרים . םהבודהיסטווה וסוגי

 155-153, 128-121  , עמ'(1357-1419)מאת ג'ה צונגקפה  "דרך המלך ללוחמי הרוחקטעים מתוך "

 

 : מקראה שלישית

 כיצד נוטלים את נדרי הבודהיסטווה.

 185-148"  מאת ג'ה צונגקפה, עמ' דרך המלך ללוחמי הרוחקטעים מתוך "

, מורה אישי של ה"ק Geshe TsewangSamdrup", מאת מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 Tsultrim Gyatso (1816-1837) f. 16Aהדלאי לאמה העשירי 

 

 : נדרי הבסיס, חלק ראשוןביעיתמקראה ר

 .Geshe Tsewang Samdrup ,A88-B83 ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 

 : נדרי הבסיס, חלק שנימקראה חמישית

 .Geshe Tsewang Samdrup ,A81-A88 ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 

 ; איך מאבדים את הנדרים ואיך לחדשם."כובליםההשפעה של נגעי הרוח שנקראים " :מקראה שישית
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   .Geshe TsewangSamdrup ,B25-A22  ,A81 ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 588-9  582-3, ,570-5", ג'ה צונגקפה, עמ' דרך המלך ללוחמי הרוחקטעים מתוך  "

 

 נתינה ושל צבירת החסד שלמות שלהאלו שפועלות כנגד  –: העברות המשניות, חלק ראשון מקראה שביעית

 .Geshe TsewangSamdrup ,B84-A81 ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 

 : מקראה שמינית

כוז, וחוכמה לצבירת י, מאמץ, ראורך רוחאלו שפועלות כנגד השלמויות של  –העברות המשניות, חלק שני 

 החסד.

   Geshe TsewangSamdrup ,B25 -B 84. ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 

 : מקראה תשיעית

המוסריות של פעולה למען כלל היצורים. עברות  אלו שפועלות כנגד –העברות המשניות, חלק שלישי 

משניות כנגד הנדרים הקשורים לשאיפה להארה בצורת משאלה. ארבעת המעשים השחורים וארבעת 

 המעשים הלבנים.

 .Geshe Tsewang Samdrup ,A22-B25 ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 

 : מקראה עשירית

שעוזרות לשמור על הנדרים; סיבות שגורמות להפר את הנדרים; כיצד להתוודות; הברכה  תהתייחסויו

 שבשמירת הנדרים.

 697-722", ג'ה צונגקפה, עמ' דרך המלך ללוחמי הרוחקטעים מתוך "

 .Geshe Tsewang Samdrup ,B25 ff", מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 מקראה ראשונה: בודהיצ'יטה, השאיפה להארה

 

שלוש הדרכים (  לטקסט הידוע 3781-3493של פבונגקה רינפוצ'ה ) ביאורהקטעים הבאים לקוחים מן ה

 .(3138-3934, מאת ג'ה צונגקפה )העיקריות
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ל הבריאה מתאר כיצד לפתח שאיפה זו. כפי שאומרים סבר של השאיפה להשיג הארה למען כהחלק השני בה

 שני הפסוקים הבאים בטקסט המקור:

 

(7 ,8) 

 בארבעת זרמי הנהר, נסחפות

 כבולות בשלשלת מעשי העבר ,

 בשל אחיזה בעצמן בכלוב של פלדה דחוסות,

 שרויות.ובשל בורותן בחשכת עלטה הן 

 בגלגל אין קצה, שוב ושוב נולדות,

 –ובלידתן בשלושה סוגי סבל ללא הרף מעונות 

 זכור כך תמיד את סבלן של האימהות,

 ונסה בשאיפה נעלה זו לזכות.
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 ":המדריך לחיי לוחם הרוחנביא גם כמה שורות מתוך "

 

 השאיפה להיות מסוגלרק 

 להפסיק כאב ראש שיש לאחר,

 ,רב בלי מידה יכולה להביא חסד

 בהיותה מלווה בכוונה של עזרה.

 ואם יש כוונה להיות מסוגל

 להפסיק לחלוטין את הכאב העצום

 שאין לו שיעור של כל הברואים,

 –ולמקם את כולם באושר שאין לו מידה 

 על אחת כמה וכמה!

 

 

 

 גם כן:נאמר " הסוטרה שביקש ִוויָרָדָטהבסוטרה שנקראת "

 

 התה ניתנת צורילו הייא

 לחסד שבא מן השאיפה להארה,

 ל המרחביתה זו ממלאת את כהי

 ועוד היה זה עובר על גדותיו.
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הברואים, מתוארת אם כן, בכתבים אלו ובאחרים, כאינסופית. כל הברכה של שאיפה זו, להשיג הארה למען 

, שכולם הנהרבארבעת זרמי  נסחפותל אחד מהם היה אמנו, והן יצורים, שכהכל הנה כאן נמצאת קבוצת 

כסיבות, ארבעה זרמים אלו מייצגים את הזרם של תשוקות, הזרם של  יםפועל םסבל עז. מצד אחד, בהיות

רמיות, והזרם של בורות. מנקודת המבט של תוצאות, הארבעה אהשקפות מוטעות, הזרם של הבשלות ק

 מייצגים לידה, זקנה, מחלה, ומוות.

 

 

 

ות בארבעת זרמי הנהר האדירים הללו, אלא שהן במצב שבו כאילו מהות נסחפיא-ולא רק שאותם היצורים

, שקשה ביותר מעשי העברלכודות ב –הדוקות  בשלשלותכבולות ידיהן ורגליהן קשורות בחזקה, והן 

 לבטלם.

 

 

וזה עוד לא הכול: הקשרים שמחזיקים אותן בחוזקה אינם קשרים רגילים, כמו החבלים שלנו שעשויים מעור 

יער, אלא שהמצב יותר דומה כאילו היו אסורות באזיקי ברזל, שכה קשה לנתקם או לפתחם, כיוון יאק או מש

  שאינו קיים. "עצמי"  איזהאחיזה בשל  בכלוב של פלדה דחוסותהנהר הריהן גם  במורדשבעודן נסחפות 

 

 

חות היו יכולות לפ -איזה שמץ תקווה  תאימהו-ויש עוד: אילו היה שם איזה אור יום, הרי שהיה ליצורים

ובשל בורותן בחשכת לצעוק ולנסות להשיג עזרה. אלא שזוהי שעת ליל, שעתו החשוכה ביותר של הליל, 

  נסחפות במורד הנהר האדיר. עלטה הן שרויות,
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ובלידתן נוס של החיים, יאל תוך האוקי שוב ושוב נולדות,סופי, הן נשהוא אי גלגלבבגלגל אין קצה, 

הסבל של סבל, הסבל של שינוי, והסבל שחדור בכול, והעינויים נמשכים ללא  :עונותבשלושה סוגי סבל מ

  הרף, הם תמיד שם.

 

סבל ללא נשוא. וכך אין דבר שהן יכולות לעשות כדי  –זכור כך תמיד את סבלן של האימהות, זהו מצבן 

וא דרך, ואתה חייב לעזור לעצמן. אלא שלך, הבן, יש הזדמנות למשוך את אמך לחופשי. חייב אתה למצ

בשאיפה נעלה זו  לנסותלעשות זאת מייד: לאחוז ביד אמך ולמשוך אותה החוצה. והדרך היא שאתה חייב 

לפתח את השאיפה היקרה להארה. ראשית חייב אתה להתאמן בלחשוב כיצד אמך מרגישה, מעונה על  לזכות,

החובה לשחררן, וכך הלאה, לפי סדר ידי הכאב, ואז להחליט ולקחת אחריות אישית, ליטול על עצמך את 

  השלבים.
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כדי להשיג את השאיפה להארה עלינו ראשית להרהר בה. לשם כך יש תחילה ללמוד אודותיה מפי אחרים. 

"חמלה" הנה רצון כמעט  ל אחד ואחד מהיצורים יהיה מאושר.הטובה" הינה רצון כמעט כפייתי שכ"האהבה 

ישה אימא כאשר ילדה היחיד ל כאב. חשֹוב כיצד מרגמכ חופשי ל אחד ואחד מהיצורים יהיהכפייתי שכ

סובל ממחלה קשה. לכל שתפנה, ובכל שתעשה, היא חושבת בלי הרף כמה נפלא זה היה אילו יכלה  והאהוב

למצוא דרך לשחררו במהירות ממחלתו. מחשבות אלו מציפות את תודעתה בזרם יציב, ללא הפוגה, מכוח 

ל יצור חי, ורק אז, נוכל צלה. כאשר אנו מרגישים כך כלפי כהופכות לכפייתיות א עצמן ובאופן אוטומטי. הן

 לומר שהשגנו את מה שנקרא "החמלה הגדולה".

 

במשנתו של הבודהה מוצגות שתי שיטות לתרגול התודעה באבן חן זו, השאיפה להארה. הראשונה ידועה 

"החלפת עצמי בזולתי". אין זה משנה באיזו  ה נקראתיכ"הוראה בת שבעת השלבים של סיבה ותוצאה". השני

עצמך את ל אחת משתי הדרכים. הדרך לאמן ל לבטח להשיג את השאיפה להארה בכדרך תבחר; אתה יכו

ל הדרכים האחרות שקיימות על פני ין בה שום טעות, הדרך שעולה על כבשאיפה, הדרך שהיא שלמה וא

ל הוראתו של מגיננו העדין ם התמצית של כה, עצהאדמה, היא דרך ה"לאם רים", הדרך המדורגת להאר

]המילה "עדין" באה להזכיר שהוא דמות מופע של "קול עדין", הלא הוא לורד מנג'ושרי[, צונגקפה הגדול. 

  ה זו.ימוש בהנחילפיכך, יש לתרגל את תודעתך בשאיפה להארה על ידי ש

 

 

ל הברואים. איפה להגיע להארה למען כאת השכום קצר בלבד כיצד יש להתאמן על מנת להשיג ינביא כאן ס

ל אחד שזה הושג, יש להתחיל למדוט על כ ל היצורים; לאחרלתרגל רגש של התייחסות אחידה לכ ראשית יש

 " וכו'. שלושת השלבים הראשונים הם:אימאהוי כימהשלבים, החל מ"ז

o שלי אימאל היצורים כלזהות את כ 

o לפתח הכרת תודה על טוב ליבם כלפי 
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o שאיפה לגמול להם על טוב ליבם. לפתח 

o  שלושה שלבים אלו פועלים כסיבה לפתח מה שנקרא "אהבה יפה". סוג זה של האהבה הטובה הוא

 עצמו גם הצעד הרביעי; הוא תוצאה של שלושת הקודמים, וסיבה לשלב החמישי:

o תוח "החמלה הגדולה"יפ 

 

 

. אם אתה מתקשה ליבול החמלה הגדולה בהעוצמה היחסית של השאיפה להארה שיש לאדם תלויה בעוצמה ש

בפיתוח חמלה, תוכל לתרגל את המדיטציה שנקראת "לאמה אוולוקיטשוורה" כדי להשיגה. אם תשקיע מאמץ 

שבה תודעתך מתמזגת לבלתי הפרד עם זו של  ההדמיהניכר במדיטציה זאת ובתחינות הנאותות, וכן בתרגול 

עזור לך להשיגה. זוהי הנחייה מאד אישית לפיתוח החמלה אוולוקיטשוורה, אזי תוכל לזכות בברכה שת

הגדולה. ישנן גם הנחיות מעמיקות נוספות בנושא זה, אך הלאמה הסביר שלא ניתן ללמדם בציבור כי אם רק 

 באופן פרטי.

 

 

 

o  לאחר שפיתחת חמלה גדולה, תוכל לפתח את הצורה היוצאת דופן של אחריות אישית, שבה אתה

 המשא של פעולה למען הזולת. זה יוביל  נוטל על עצמך את

o .לשאיפה להגיע להארה למען כל הברואים 
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 הנה האופן שבו יש לתרגל השגת התייחסות אחידה. 

ראשית, יש להביא למחשבה מאוזנת, נטולת רגשות של העדפה, אהבה או שנאה, וזאת על ידי שתחשוב על 

ידידך האהוב  ויב. כעת דמיין שני אנשים ישובים לפניך:מישהו שבשבילך הוא דמות ניטרלית, לא ידיד ולא א

 ביותר, והגדול באויביך. 

שבהם הוא פגע בך. חשוב גם  האהוב אויבך, בגלגולים רבים בעברהיה ידידך כעת חשוב בריכוז רב כיצד 

 כיצד אויבך ]הנוכחי[ היה ידידך ועזר לך בגלגולים רבים בעבר. בצורה כזאת תצליח להביא את תודעתך

 למצב מאוזן, חופשי מרגשות חיבה ושנאה. ]השאר עם ההרגשה זמן מה, עד שתוכל לזהותה בקלות[.

 

 

אחד מנקודת מבטו הוא שואף להיות  כלהיצורים החיים שווים בכך, ש כלהמשך בתרגול וחשוב על העובדה ש

היה ידידי והיה גם  אחד מהם כלמאושר. הם גם שווים בכך שאינם רוצים לסבול שום כאב. והם שווים בכך ש

מי זה שאותו עלי לחבב? ואת מי אני עלי לשנוא? עליך להמשיך לתרגל ונאי הרבה הרבה פעמים. אם כך, ש

  היצורים החיים, שמניין מספרם רב כמרחב. כלבאופן זה עד שיום אחד תצליח לפתח רגשות ניטרליים כלפי 
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י כאמך. השגת תובנה זו תהיה קלה יותר אם יצור ח כלהשלב הבא הוא תרגול מדיטציה שבה אתה מזהה 

" להמחשת ההמשכיות האינסופית ביאור על התפיסה התקפהתשתמש בשורת הטיעונים שבהם משתמשים ב"

  של התודעה. נציג כאן בקיצור הוכחה זו.

 

של תודעתך מן  ילי של תודעתך מן היום הקודם. תודעתך השנה היא המשך אתודעתך היום היא המשך מנט

של תודעתך מחיים קודמים. תודעתך בחיים  מנטאליה שעבירה. כך גם תודעתך בחיים אלו היא המשך השנ

של תודעתך מהחיים שקדמו להם. אתה יכול להמשיך ולצעוד כך אחורה, ולעולם  מנטאליהקודמים היא המשך 

. זה מוכיח, אם כן, לי תודעה" הייתהלא תוכל למצוא אף נקודה בזמן שעליה תוכל להגיד: "לפני זמן זה, לא 

  ותודעתנו הייתה קיימת תמיד. - יתן לסגת בזמן עד אינסוףשנ

 

 

אם כך, גם לגלגולי אני אין התחלה, וכן אין נקודת התחלה ללידות שבהן נולדתי. אין שום מקום שבו אף פעם 

צורתו. כבר  סופי של פעמים. אין בנמצא אף יצור שלא נטלתי אתנמקום, מספר אי כללא נולדתי. נולדתי ב

 כלמניינם אינסופי. וזה גם נכון לגבי  -צורת חיים אינספור פעמים. רק החיים שבהם הייתי כלב  כלנטלתי 

  יצור חי.
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אינספור פעמים.  אמיאחד ואחד מהם היה  כל. אמין שכך, לא ניתן להגיד שקיים יצור שמעולם לא היה וכיו

  בלידה אנושית, גם אז מספרם אינסופי. אמיהיה  אחד כלאפילו אם נספור רק את המקרים שבהם 

 

 

  , שוב ושוב, אינספור פעמים.אמךיצור חי היה  כלחזור שוב ושוב על מדיטציה זו, עד שתשיג בטחון שלם ש

 

 

השלב הבא הוא פיתוח הרגש של הכרת תודה, ואתה יכול להתחיל עם אמך בחיים הנוכחיים. קשייה בעטיי 

מה שסבורה הייתה שעלול להזיק לי, כולל  כלמנע מירחמה, ברצון הייתה מוכנה לההחלו עוד כשהייתי ב

חולה. במשך תשעה חודשים ועשרה ימים היא  הייתהפלה בעצמה בזהירות, כאילו יהמזון שהיא אכלה, וט

אל גופה היא כאילו היה שייך למישהו אחר, מישהו מאוד חולה,  תמתייחסנשאה אותי ברחמה, תוך שהיא 

  אפילו מצעד גדול. ונזהרה

 

 

 

הלומת שמחה, כאילו מצאה אבן חן  הייתהתה אותי, היא נקרעה בסבל עז, כאבי תופת, ובכל זאת דבעת לי

  מבוקשה. כליקרה שתספק את 
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 כלבאותו הזמן לא ידעתי דבר מלבד לבכות ולנפנף בידיי. הייתי חסר ישע לחלוטין, מטומטם לחלוטין. משולל 

אדום ורך כגומי שטרם התקשה. אבל היא נענעה אותך בידיה, חבקה אותי  מקורמאפרוח עם יכולת. לא שונה 

 בלה אותי בחיוך אוהב.יאל גופה החם, וק

 

בידיה צואתי המטונפת. לעתים היא  הוניקתהיא הביטה בי במבט של שמחה, ונגבה בשפתיה את הריר על פניי, 

חלב היישר מפיה אל פי. במיטב יכולתה התאמצה סה של ילעסה את האוכל בשבילי, והאכילה אותי בדי

 מה שטוב. כלפגיעה, ולספק לי  כללשמרני מ

 

 

. אימאיהבי השלכתי על אדם אחד בלבד:  כלבאותו זמן, הייתי תלוי בה בכול, הטוב והרע, השמחה והעצב, 

 םולציפוריכלבים אלמלא רוב חסדה, לא הייתי שורד אפילו שעה, והיו משליכים אותי החוצה כבר אז, מאכל ל

לפחות מאה  –ללא שום תקווה שאשרוד. מדי יום ביומו היא הגנה עלי מפגיעות שהיו עלולות להביא למותי  –

 פעמים. כה רב היה חסדה.
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סבל, ובלא  כלדבר, ולשאת ב כלמה שנדרש, מוכנה לעשות  כלבזמן שגדלתי היא דאגה לקבץ עבורי את 

 דבריםלהשתמש ב נזהרתכספה ורכושה,  כלדותיה. היא נתנה לי את שהיה לה אכפת מה אומרים הבריות או

 עצמה.מען ל

 

ההוצאות הנחוצות, תוך נתינה בלי  כלשדאגה לכיסוי  אימאזו  הייתהלאלו מאתנו ששפר מזלם להיות נזירים, 

כך חשבון, לסדר את קבלתנו למנזר. ומאז אותו זמן היא תמכה בנו כאן, מאותם המקורות שעמדו לרשותה. 

 נתן למדידה. לא כןשהחסד שגמלה לנו אמנו הוא א

 

 

 

מה גם שחיים אלו אינם היחידים שבהם גמלה עמי אמי הנוכחית חסד רב שכזה. היא המטירה עלי חסד כזה, 

בחיים  אמייצור חי היה  כלפעמים, בחיי הקודמים המרובים. ולא רק היא;  ראינספוחסד עצום, שוב ושוב, 

ורק המעברים ממוות ללידה מונעים  –הנוכחית  אמים הוא דאג לי, לא פחות מאשר קודמים, ובאותם החיי

 .יכאימותיממני כעת מלזהות את כולם 
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מראים  -כלב, צפור, אפילו עפרוני קטן  -חייה מצויה  כלהלאמה סיים בדוגמה הבאה: הסתכל, למשל, כיצד 

 ל לדמות איזו חסד עצום ניתן גם לנו.אהבה לילדיהם ודואגים להם היטב. מתוך התבוננות באלה נוכ

 

 

 כלהשלב הבא כדי להשיג את השאיפה להארה הוא לפתח רצון לגמול על החסד הרב הזה. כעת אני יודע ש

פול שוב ושוב ללא חשבון, אינספור פעמים, מקדמת דנא. ואנו י, שהעניקה לי אהבה וטאמייצור חי הוא 

ינוס ילאוק –חוסר ישע על ידי ארבעת זרמי הנהר אל עבר הים שניתן לעיל שהם נסחפים ב רמהתיאויודעים 

סוגי הכאב האחרים. מצבם  כלהעצום של חיים בגלגל היגון. הם מעונים, ללא הרף על ידי שלושת סוגי הסבל ו

 נואש.

 

 ינוס זה של חיים בגלגל היגון. נניח שפשוט אשב לייוהנה אני כאן, ילדם. כעת יש לי הזדמנות להושיעם מאוק

נחות וחסר כל  –ואבלה את זמני, ולא אחשוב עליהם. הרי זו הדרגה השפלה ביותר שאליה יכול אדם להגיע 

 בושה.
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 כלמזון או בגדים, מקום לישון, וכדומה. אבל  –במצבי הנוכחי אני יכול לתת להם דברים שהם ישמחו לקבל 

 יך הנעלה ביותר לגמול על חסדם כלפיאלו הם דברים שיכולים להביא רק אושר רגעי בתוך גלגל הסבל. הדר

יצור חי צריך לזכות בכול  כלהיא להביאם למצב של אושר אולטימטיבי. על כן עלי להחליט ביני לביני ש

 צורה של סבל.כל אושר שיש, ולהיות חופשי מ

 

 

 

ן להם אי –איזה שהוא סוג של אושר טהור  יצורים אלו השיגו, במצבם הנוכחי,לטעון ש יהיה זה אבסורד

מה שהם מחשיבים כאושר, הוא במהותו אך ורק כאב. הם רוצים כל אפילו שום סוג של אושר בלתי טהור. 

"דברים טובים" אך אינם רוצים לדעת דבר על המעשים הטובים שמביאים אושר. הם אינם רוצים שום דברים 

הסבל. הם פועלים בצורה  בלתי רצויים, אך אינם רוצים ללמוד אודות הפסקת המעשים הרעים שמביאים את

 ימותייהפוכה לחלוטין: הם עושים את מה שהוא "בל ייעשה", ואינם עושים את מה שיש לעשות. וכך א

 היצורים החיים, גורמים לעצמם סבל.כל היקרות והזקנות, 

 הסיבות לכל אושר.כל אושר, ואת כל "מה נפלא זה היה אילו יכלו היצורים לפגוש 

 אדאג בעצמי שזה יקרה." הייתי רוצה שזה יקרה.

 הסיבות לכל סבל.כל סבל, ומכל "מה נפלא זה היה אילו יכלו היצורים להיות חופשיים מ

 הייתי רוצה שזה יקרה. אדאג בעצמי שזה יקרה."

בך. מדוט עליהן שוב ושוב. כך תוכל, יום אחד, להרגיש יתן לשתי שרשרות אלו של מחשבות למלא את ל

 אהבה וחמלה עזות ביותר.
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היצורים? האם כל יש אנשים שעלולים להעלות התנגדות: "מדוע שאקח אני על עצמי את המשא העצום של 

 אין בנמצא די בודהות ובודהיסטוות שיכולים להדריך אותם בדרכם?"

בחיים הנוכחיים  אמך. היא שפלה. היא חסרת בושה. הרי זה כאילו ראויהמחשבה כזאת היא לגמרי בלתי 

אחרת ילך וידאג לה למזון ומשקה. הרי אתה זה שבו היא  אימאוצמא, ואתה מצפה שילד של  שרויה ברעב

 פלה, והאחריות לגמול לה כראוי מוטלת עליך בלבד.יט

 

 

 

אחת כל כך הרבה פעמים, ואשר בכל  אמיהיצורים האחרים אשר מקדמת דנא היו כל ואותו הדבר חל על 

הנוכחית. האחריות לגמול על אהבתם  אמי, עם אותה אהבה כמו צורה אפשריתכל מפעמים אלו דאגו לי ב

 זוהי אחריותי שלי, ורק שלי. –על אף בודהה או הבודהיסטווה  –אינה מוטלת על אף אחד אחר 
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אושר, ולא יסבול שום כאב. וזה יהיה אני כל יצור חי ישיג כל לוודא ש –חייב להיות מישהו שיעשה זאת 

אושר, ואני בעצמי אדאג לכך כל יצור ישיג כל ף אחד אחר. אני בעצמי אדאג לכך שבעצמי. לא אסתמך על א

 יצור ישיג את מצבו של הלאמה, הארה מלאה.כל יצור לא יסבול שום כאב. אני בעצמי אדאג לכך שכל ש

 מדוט בחוזקה על מחשבות אלו; הם השלב שנקרא "הצורה היוצאת דופן של אחריות אישית".

 

 

 

ן שאהיה מסוגל לפתח כוונה טהורה זאת, אבל העובדה היא שאין לי שום יכולת להביא אפילו ואמנם, ייתכ

יצורים. למי אם כן יש היכולת כזאת? יכולת כזאת יש רק אחד מהכל יצור אחד לכליל הארה, קל וחומר את 

וטומטי אביא לבודהה מואר לחלוטין, לו בלבד, ולא לאף אחד אחר. אם אוכל להשיג מצב כזה, הרי שבאופן א

קרן אור שנובעת ממני, בין אם היא מעשה של כל לכלל שלמות את יכולתי לפעול למעני ולמען אחרים. ואז 

 , יהיה בכוחה להביא להגשמת המטרות של אינסוף היצורים החיים.ימחשבותיגופי, דיבורי, או 
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 –הארה מלאה של הבודהה  –שביכולתי להשיג מטרה נעלה זו כל היצורים החיים, אעשה כל וכך, למען 

שביכולתך לפתח את השאיפה הכנה להשיג הארה כל . חשוב כך בינך לבין עצמך, ועשה המרביתבמהירות 

 הבריאה.כל למען 

 

בשעה שאתה מתרגל את המדיטציות הללו לפיתוח השאיפה להארה, הרהר גם בעובדה שכאשר תשיג כליל 

 יצירהבמה שלנו הזכיר שנקודה זאת נאמרה עצמך. הלאמה שהיית רוצה לכל הארה, ממילא תשיג גם את 

"הספר הגדול על השלבים בדרך להארה" של לורד צונגקפה, כבעלת ערך רב למנוע בעד אדם מלסגת לדרך 

 הפחותה.

 

שלושת השלבים הראשונים בהוראות של שבעת השלבים סיבה ותוצאה, מהווים בסיס לחמלה הגדולה. 

משלושה שלבים אלו, ולכן אין הנחיות נפרדות למדיטציה בשבילה. במקום  הצורה "היפה" של אהבה נובעת

 אושר.כל יצור ישיג כל זאת יש לתרגל מדיטציה על האהבה הטובה שבה אתה משתוקק ש
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 מחשבהשונים של ה םביטוייאהבה טובה זאת, וכן החמלה והצורה היוצאת דופן של אחריות אישית, הם כולן 

בורים על השלבים בדרך יאחרים. השאיפה להארה עצמה היא התוצאה שלהן. לחשחותרת להשגת טובתם של 

 פיתוחהצר והבינוני הם שלבים מקדימים לפני  טההיבלהארה יש מבנה דומה. דרכי התרגול של אנשים בעלי 

השאיפה להארה. ההוראות כיצד למדוט על שאיפה נעלה זו הם השלב העיקרי. אחרי כן באים החלקים על 

 הנחיות כיצד לממש את השאיפה בפעולותינו. –ודהיסטווה פעולות הב

 

 

 

כל כאשר אתה מתרגל כדי לפתח שאיפה זאת להארה, עליך לאמן את תודעתך גם בטבעה הבסיסי וגם ב

של השאיפה, ההבחנה שבין השאיפה להארה מהסוג של  , שכוללות את עשרים ושתיים הדרגותסגולותיה

 עשים, וכך הלאה.והשאיפה להארה שמיושמת במ משאלה
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הנעלות  הוראותיהםכל היצורים, היא התמצית הפנימית של כל יקרה זו, השאיפה להגיע להארה למען  מרגלית

הבודהיסטוות, לוחמי הרוח. כפי  –אחד מילדיהם כל של  של הבודהות המנצחים. זהו לב ליבה של מחשבתם

 ":וחמדריך לחיי לוחם הרשנאמר ]על השאיפה להארה[ בספר "

 כמו החמאה המזוקקת מחלבה של דהרמה קדושה.

 ומצאנו גם

 בעלי הסגולה התחבטו בשאלה

 במשך אלפי עידנים, וראו בה ברכה 

 להמון היצורים, הרבים בלי מידה,

 להשיג אושר נשגב בקלות מרובה.

 

 קפה הגדול, כתב גם הוא את השורות שמתחילות במילים: גמגיננו העדין, לורד צונ

 ך של הדרך הנעלה ביותר, השאיפה...""עמוד התוו

 ומסתימות במילים 

 זאת, שומרים הנסיכים, כל ביודעם 

 הם לוחמי הרוח, הלא 

 השאיפה,  של על היהלום היקר

 תרגולם המרכזי.על כ

כיוון שכך, אלו בכינוי "התרגול המרכזי".  את השאיפה היקרה להארה, ואותה בלבד, כינה יודע-כולהשר ה

 את השאיפה להארה לתרגולנו המרכזי ביותר. הפוךתרגל על פי הדרך הגדולה, חייבים למאתנו שרוצים ל
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בימינו אלה, כאשר אתה שואל מישהו מהו תרגולו העיקרי, הוא יענה שהוא מודט על אחד מאותם המלאכים 

 כלשרב כוחם. אינך מוצא אנשים שיגידו שתרגולם העיקרי הוא למדוט על השאיפה להשיג הארה למען 

היצורים. אפילו יותר גרוע, שכן די קשה למצוא מישהו שאפילו מבין שעליו לעשות את השאיפה להארה 

 לתרגולו המרכזי.

 

 

 

 המנחהלהרחקת רוחות רעות,  טיהור טקסמיני דברים בתור תרגולם העיקרי: כל אנו רואים אנשים שעושים 

הפגיעות", הכישוף של כבשים, כל הפסקת שנקרא " טקסשל התה המוזהב, הכישוף לסיום תביעות רעות, ה

להפסקת מזל רע בסיום המחזור של  טקסהבעיות, הכל להפסקת  טקסהכישוף של סוסים, הכישוף של כסף, ה

כך כל אלו הם כל לקללות, וכו' וכו'.  ךמלהיהפשמונע משבחים שאחרים נתנו לך  טקסתריסר שנים, ה

דרך במלאך אמיתי, זה כבר נראה יחסית  קשור באיזושהי להגיד שתרגולו המרכזיגרועים, שאם מישהו יכול 

 די טוב.

 

 

אנו מוצאים גם ספרים שזוכים לפופולריות במקומות שונים, שנראים כמו המצאות שאנשים ממציאים: 

ים, מה שנקרא "הסוטרה של דות על חטאומחרוזת אבני החן לאלו שקשורים קשר דם, להב הזהב להתו
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, ה של הזאב", מה שנקרא "הסוטרה של השועל", מה שנקרא "הסוטרה של הדוב"מה שנקרא "הסוטרהכלב", 

למצוא שום מקור לגיטימי ואוטנטי לאף אחד  אפשר ל השאר. אלא שאימה שנקרא "הסוטרה של הנחש", וכ

 מאלו.

 

 

אם אמנם דרוש לך טקסט כדי להתוודות על מעשיך הרעים, חדל לבזבז זמנך על כתבים מזויפים ומאמצים 

הסוטרה של שלושת חסרי טעם כאלה. המנצחים נתנו לנו, בלימודם הפתוח והסודי, מספיק עבודות נאותות: 

, ואחרות המצבורים, הסוטרה של התרופה העילאית, הסוטרה של החופש הגדול, הסוטרה של העידן של מזל

 ים.טקסימוש בכמותן. הלאמות שלנו הורו לנו להשתמש בטקסטים מהימנים מעין אלו, ללימודינו ולש

 

 

תרגול אני אומר את כל את השאיפה להארה. הרי בתחילת לי יש גם אנשים שחושבים לעצמם: "הלא כבר יש 

היצורים". אלא כל המלים של הליכה למקלט לבודהה, דהרמה, סנגהה, ואני גם חושב על השגת הארה למען 

להשגת השאיפה. אין זאת  משאלהזוהי רק ה –שזה רק מביע תקווה שתצליח להשיג את השאיפה להארה 

התרגולים של חסד שאנו כל השאיפה עצמה. אלמלא כן היה פיתוח השאיפה להארה התרגול הקל ביותר מבין 

 לכאורה מנסים לתרגל.

על ידי שנפנה את לבנו אל התרגול שתואר לעיל,  האמתיתוכך, סיכם הלאמה שלנו, עלינו לפתח את השאיפה 

 לפי הסדר.השלבים, בזה אחר זה, כל 
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 ה: סוגים ומאפיינים של קוד מוסריימקראה שני

 

 שלוש מערכות של נדרים .א

  .328-327ff(, 3138-3934שנכתב על ידי ג'ה צונגקפה ) סטוותידרך המלך לבודההקטע הבא לקוח מן הספר 

 

 

נדרי  ועובר ללידתך הבאה, אינך מאבד את נדרי הבודהיסטווה. הטקסט מדבר עלאפילו כאשר אתה מת 

הבודהיסטווה שמקבלים "באופן טבעי". באופן כללי, נכון להגיד שבין שלושת סוגי היצורים ]אלים, טיטנים, 

תה בלו את נדרי הבודהיסטווה "באופן טבעי", כיוון שנדרים אלו באים אתך גם כאשר איאנשים[ יש כאלו שק

י סוגים: ים את הנדרים, אנו משתמשים רק בשנמת ועובר לגלגול הבא. יחד עם זאת, כאשר אנחנו מסווג

איזה שעזבו את חיי הבית ]נזירים[ ונדרים של מי שאינם נזירים. חלוקה זאת נעשית לפי  נדרים של מי

 יה יש לאותו הבודהיסטווה: נזיר מתחיל וכך הלאה.אמחמשת הסוגים של נדרי הווינ
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בהמשך לחלוקה הנ"ל, ניתן גם לעשות חלוקה לפי טבעו הבסיסי של סוג הקוד המוסרי שיש לאלו ששייכים 

קבוצה לשלושה סוגים: אלו שמתרגלים את המוסריות של כל צור, אפשר לחלק ילשתי הקבוצות הקודמות. בק

יצורים החיים. זאת משום הכל ריסון, או את המוסריות של איסוף חסד, או את המוסריות של פעולות למען 

 סוג של מוסריות שמוטל על הבודהיסטווה לתרגל, כלול בשלושת אלו.כל ש

 

 

 

 ביאורים נםשיש דברחלוקה שכזו, לפי שלושת סוגי המוסר?" אמנם נכון ה יםניתן לשאול: "מדוע עוש

חולקים לשלוש שחלוקה זו לשלוש כוונתה להתאים לחלוקה של דרך המאזינים, היכן שהנדרים מ יםשמסביר

 הקבוצות הבאות:

 . נדרי החופש האישי, שפעולתם לרכך את נגעי הרוח;8

. נדרי המדיטציה, כאשר, בנסיבות המתאימות, נגעי הרוח עדיין עלולים להתעורר, אך בשל המצב 2

 המדיטטיבי הם כרגע רדומים;

 . נדרי חופש טהורים, כאשר נגעי הרוח פסקו לחלוטין.5

 

 

 

ל הבודהיסטווה מוגבלות לשני סוגים בלבד: תרגול שמיועד להבשיל את זרם התודעה שלו אלא שהפעולות ש

לשני סוגים רק עצמו, ותרגול שמיועד להבשיל את זרם התודעה של יצורים אחרים. התרגול הראשון מתחלק 

ים על התנהגות טובה. אלו מיוצג צבירתהפסקת התנהגות בלתי הולמת, ו –לא פחות ולא יותר  –של פעילות 

חסד. כדי להבשיל את התודעה הידי שני סוגים של מוסריות: המוסריות של ריסון עצמי, והמוסריות של איסוף 

היצורים. באופן זה יש בדיוק שלושה סוגים של כל של אחרים, אתה זקוק למוסריות של פעילות למען 

 מוסריות. זוהי דרך מצוינת להסביר נקודה זאת.
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ויתור על באופן זה?" המוסריות של  "מדוע נקבע הסדר של שלושת סוגי המוסר לשאול:וניתן להמשיך 

סוגי המור האחרים. י נהיא סיבה שמובילה אותנו לש ,התנהגות בלתי נאותה, שהיא משותפת עם המאזינים

בטרם  היצוריםכל מוסריות שאינה מתורגלת על ידי המאזינים, הרי שלא תוכל כלל לפעול למען באשר ל

 השיג מידה של חסד עבור עצמך, כפי שנאמר:הצלחת ל

 

 אינך יכול לשחרר אחרים 

 בטרם שחררת את עצמך; 

 אינך יכול להביא אחרים לשלווה 

 בטרם השגת שלווה בעצמך.

 

 זאת הדרך שבה הסדר הוסבר בביאור שמיוחס לסמודרה מגהה, והסבר זה הוא נכון.

 

 

 

. הסוג הראשון הוא המוסריות של ריסון ם אלו של מוסרסי של שלושה סוגינעבור כעת לדיון בטבעם הבסי

עצמי, והיא כוללת את שבעת הסוגים השונים של נדרי החופש האישי. אלו הם קודם כל הנדרים של נזיר מלא 

ונזירה מלאה, נזירה בשלב ביניים, ונזיר מתחיל או נזירה מתחילה, בקבוצת אלו שעזבו את חיי הבית. ביחס 

 הם כוללים את נדרי החיים לגבר או לאשה.למי שאיננו נזיר, 
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למעשה ישנם שמונה סוגים של נדרי חופש אישי. ניתן להבין את הסיבה שנדרים ליום אחד אינם מוזכרים 

 , ושם נאמר:ביאור על הנקודות הקשות בעשרים הפסוקים על נדרים-בהקשר זה, על פי מה שהוסבר ב

יום אחד, הרי שאלו אינם כלולים כאן מכיוון שזה לא ממש אם נבחן את ]הנדרים[ שאותם נוטלים רק ל"

 "שייך. הם אינם כרוכים בקושי, ואינם מרחיקים מתשוקות, ואינם בתוקף לזמן רב.

 

 אודות שלושת סוגי המוסר .ב

 

( לטקסט הידוע 8181-8498שנכתב על ידי פבונגקה רינפוצ'ה ) חסדיכל מקור -הקטע הבא לקוח מן הביאור ל

 . .B81-A81ff(, 8518-8984ה )של ג'ה צונגקפ

 

  

(8) 

 ברכני נא גם שאראה נכוחה

 השאיפה לבדה. פיתוחשלא די ב

 את דרכי להארה להשלים לא אוכל

 מון מעמיק בשלוש המוסר.יבלי א

 אנא תן החלטה נחושה בליבי

 להשכיל בדרכם של ילדי המנצחים.

 

 



 28 

 

 

ה, שאתה באמת מקווה להגיע למצב של בודהה להאר לשאיפהנניח שאתה מסוגל, כפי שתואר לעיל, להגיע 

. משהגעת לשאיפה, אתה עדיין צריך לקחת את די בפיתוח השאיפה לבדה לאכדי לעזור לכל יצור חי. אלא ש

חייב אתה לאמן את  ,אזוהנדרים של הנסיכים והנסיכות שהם בודהיסטוות, הבנים והבנות של הבודהה המנצח. 

 רות. אחרת אין שום אפשרות שתגיע אי פעם להארה.עצמך בנתינה ובחמש השלמויות האח

 

 

שכל שש  ותאומר ןכשה ותקדושה שויותעובדה זו מסבירה מדוע כל כך חשובים הדברים שנאמרו על ידי הי

השלמויות
1

 שת הסוגים של המוסר.ומכוסות על ידי של 

 

 

 

ביותר לשמור  מקפיד אתהששמרות מעשיית הרע". כאן אתה מתחיל בכך יהסוג הראשון נקרא "האתיקה של ה

רעים על המוסריות של הימנעות מעשרת המעשים ה
2

. סוג זה של התנהגות טובה משותף לכולם, בין אם הם 

 להישמר באופן מוחלט. ךא צריועוטים גלימות או לא, וה

                                                
1

נתינה, מוסריות, שליטה בכעס, שמחה בעשיית הטוב, ריכוז מדיטטיבי  -שש השלמויות הבודהיסטיות הן למויות: שש הש כל 

  בו מוקדש פרק לכל אחת מהן.שקירטי, של מאסטר צ'נדר "שער לדרך האמצע". מקור חשוב ללימוד השלמויות הוא חוכמהו
( טוביםמנעות מהם הינה רשימת עשרת המעשים הי)הה רעיםהרשימה של עשרת המעשים ה:  מנעות מעשרת המעשים הרעיםיה 2

למעשה רשימה מאוד מקוצרת של מגוון המעשים השליליים אשר אנו מסוגלים לבצע. הם כוללים שלושה אשר אנו מבצעים  אהי

ור בוטה ודיבורי באמצעות גופנו: הרג, גניבה, התנהגות מינית בלתי הולמת. ארבעת הבאים הינם מילוליים: שקר, דיבור מפלג, דיב

ים: חמדנות, רצון להרע/שמחה לאיד והשקפות שגויות. ההצגה הקלאסית של העשרה נמצאת מנטאליסרק. שלושת האחרונים הינם 

 .Vasubandhu Masterשנכתב ע"י החכם ההודי מהמאה הרביעית לספירה,  הגבוהה חוכמהאוצר ה"פרק על המעשים" מתוך -ב
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ייך באופן ספציפי יותר, בהקשר של סוג ראשון זה של מוסר, אתה גם צריך להתאמץ ככל יכולתך, ולוודא שח

לא יוכתמו כהוא זה בעבירה על הנדרים שנטלת על עצמך. כאן אנו מתכוונים לנדרים ששייכים לכל אחת 

ש הקבוצות המסורתיות: נדרי החופש, נדרי הבודהיסטווה, והנדרים הסודייםומשל
3

. 

 

 

הסוג השני של אתיקה ידוע כ"אתיקה של צבירת החסד". זה המקום שבו אתה משתמש באמצעים שונים 

תוך ישותך. זהו הטוב של מכלולי החסד והחוכמה רבים כדי לאסוף מצבורים רבי עוצמה של הטוב אלאו
4

. 

 

 

 

הסוג השלישי של מוסר הוא "האתיקה של פעילות למען כל הבריאה". כאן אתה שומר על הסוגים השונים של 

את עם המוטיבציה מוסריות שהוזכרו לעיל, אשר כוללים הישמרות ממעשים רעים, אך במקום לעשות ז

 עצמי, אתה פועל אך ורק מתוך הכוונה להגיע להארה מוחלטת למען כל הברואים.-שנגועה באינטרס

 

                                                
נדרים משניים  93 -נדרים עיקריים ומ 81 -. נדרי הבודהיסטווה מורכבים מפש הוזכרו קודםחונדרי הנדרים: השלוש מערכות  3

בעזרתם אדם מתחייב לשרת את האחרים. הנדרים הסודיים נלקחים כדי להגיע להארה בחיים אלו, כדי לעזור לכל היצורים ש

 של פבונגקה רינפוצ'ה.מתנת השחרור החיים. ראה 
שני מצבורים ענקיים אלו של מעשים טובים וידע בתוך זרם תודעתו של אדם פועלים כסיבות לצורה : חוכמהמכלולי החסד וה 4

 של ג'ה צונגקפה. לשלוש הדרכים העיקריותל של הבודהה, בהתאמה. ראה הביאור של פבונגקה רינפוצ'ה וכ-הפיזית ולמצב של ידע
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בשילוש אם חסר אתה שליטה מוחלטת  –איך  רואה נכוחהאתה  השב ותודא מידה שלאתה חייב למצוא 

כי  –נך מתורגל היטב ביישומם ואי אימון מעמיקאם אין לך  ,, בשלושה סוגים אלו של אתיקה מוסריתהמוסר

 השלמה של בודהה.הארה את הדרך ל להשלים לא תוכלאז 

 

 

 

)כלומר, של הבודהיסטוות(,  ילדי המנצחים כאשר מצאת ידע זה, חייב אתה לקחת על עצמך את הנדרים של

סוגים שת הו, כלומר להשיג שליטה מלאה בשלולהשכיל בדרכםאתה חייב ללמוד  בךיבנחישות החלטה בלואז 

יתנו של האתיקה המוסרית. מה שאנחנו מבקשים כאן מהלאמה שלנו, אמר הלאמה שלנו, הוא שהוא או היא 

 לך את היכולת לעשות זאת.

 

 המאפיינים של מוסריות .ג

 

 -329,  323(, 3138-3934שנכתב על ידי ג'ה צונגקפה ) דרך המלך לבודהיסטוותהקטע הבא לקוח מן הספר 

325 ff.שנכתב על ידי מאסטר אסנגה. רמות הבודהיסטוותלקטע מסוים מתוך הספר  יחסי. הטקסט מת 
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 צור נאמר, שיש לה ארבע סגולות נפלאות:ישל מוסריות זו?" בק המהות אתה עשוי לבוא ולשאול: "מהי

 את הקוד המוסרי הזה אתה מקבל ממישהו אחר, בדרך מצוינת; .8

 המוטיבציה לנטילתו היא מאוד טהורה; .2

 מירתו, אפשר לתקן;אם נכשלת בש .5

אדם יכול לפתח יראת כבוד כלפי מוסריות זו, וכתוצאה מכך לפתח את הגורם של זכירה, וכך  .9

 שלון בשמירתה.ימנע מכילה

 

 

אחת מסגולות נפלאות אלו יש תפקיד ספציפי. העובדה שעליך לקבל את הנדרים מאחר מאפשרת לך כל ל

י: כאשר אתה קרוב לשבירת אחד הנדרים, אתה עוצר מנע ממעשה שגוילפתח מודעות של בושה שעוזרת לה

 בעצמך, בגלל שאתה חושב כיצד ינזוף בך זה שנתן לך את הנדרים.

 

 

 

המוטיבציה שלך בזמן שאתה מקבל את הנדרים תורמת ליצירת מודעות של התחשבות בזולת, שגם היא עוזרת 

עצמך, בגלל הכבוד העצמי את  בולםבמניעת מעשים שגויים: כאשר אתה קרוב לשבירת אחד הנדרים, אתה 

 שלך למי שאתה ולמה שאתה מייצג.
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כשל בהם, מאפשרות ישתי הסגולות: האפשרות לתקן את הנדרים אם שברת אותם, ושמירה קפדנית שלא לה

לך לחיות ללא חרטה. לאחר שתצליח לפתח את ההתחשבות ואת הבושה שנובעים מנטילת הנדרים בדרך 

וכן ממוטיבציה טהורה מלכתחילה, תהיה מסוגל לשמור על הקוד המוסרי, בין על ידי  מידי אחרים, מצוינת

תתמיד  אם. שקרתה הפרה במידהקון הנדרים ]כפי שיוסבר בהמשך[ ישמירה קפדנית שלהם, או על ידי ת

י נפילות מוסריות, ותוכל לחיות בלכל בשמירת המוסריות באופן זה, תוכל להבחין כיצד הנך הופך לחופשי מ

 שום חרטה בלבך.

 

בלו את הנדרים מאחרים חייבים בכל עת לבחון את מחשבותיהם, יתהליך זה מתואר כדלהלן: אלו שק

מאד מדויקת. אם הם מוצאים שלא ארעה שום נפילה, כבדה או קלה, הם שהיא באמצעות סוג של חוכמה 

 ם צח ונקי. מן ההרגשה שאין להם על מה להתחרט, תוך שזרם התודעה שלה תליהנויכולים 

 

 

שלא להרשות לעצמך להיות מוכתם בשום מעשה רע שהוא. אם  ,למן ההתחלה ,עליך לעשות מאמצים גדולים

קורה המקרה הנדיר ואתה שוכח את עצמך או כדומה, ומוצא את עצמך מזוהם במעשה שכזה, לעולם אין 

 צמך בעתיד, וכך הלאה.עאת להתעלם מכך ולעבור לסדר היום. עליך לנקוט בצעדים לטהר את עצמך, לרסן 
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יופיעו, צריכים להתקיים כמה  אלהשל התחשבות ובושה. ועל מנת ש כדי שזה יקרה, צריך שיהיו לך הרגשות

 תנאים בשעה שאתה נוטל את הנדרים. 

הכישורים כל האדם שנותן לך את הנדרים צריך להיות ידיד טוב ]זהו כינוי למורה רוחני[ שניחן ב .8

 הדרושים. 

להיות  דיכמעומק הלב; אל לך לקחתם רק  ,לנבוע בכנותה שלך ללקיחת הנדרים צריכה המוטיבצי .2

שייך, או כל נימוק מעין זה. כמו כן אין לקחת את הנדרים מתוך איזה מניע פחות, כגון פחד ממוות 

 וכו'. שאיפתך צריכה להיות הנעלה ביותר שאפשר. 

 מים.יתקילו מהלהתנאים השקע מאמץ מרובה להבטיח ששני 

 

********** 

 

 

 

 : יש ארבעה סוגים של גדולההזו  מוסריותהלתרגול 

  ,חסד 

  ,אינסופיות 

  ,עזרה 

  .ותגמול וברכה מרובים 

 אור הגדולה הראשונה.ינתחיל בת

 

 

: "איזו סגולה טובה יש למוסריות כאשר היא נלקחת בצורה נפלאה, וכאשר שומרים עליה שתשאליתכן י

 לאחר שנלקחה?"

שואפים רק להשיג מצב שבו הם מסוגלים לעזור לעצמם, כאשר הם משתמשים בהבנתם אזינים אנשים כמו המ

את צורה של סבל. למען השג מטרה זאת הם מגבילים כל מה שקשור לנגעי הרוח ולכל פטר מיאת האמת לה

 טה עצמית.מצב שבו הם משיגים שלווה מסוימת ושליל יעגעצמם למספר קטן של פעולות, ומנסים לה
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היפסקות ושני הסוגים של חוכמה. אבל ה הבודהיסטוות, לעומתם, מנסים לעזור לעצמם על ידי השגת שני סוגי

הם גם פועלים לעזור לאחרים; כאשר הם משיגים את השאיפה להארה, הם נוטלים על עצמם לעזור גם למי 

 שנעלה וגם למי שלא.

 

 

 

 הכוונה לשלושה דברים: 'לעזור למי שאיננו נעלה?'-למה הכוונה ב

מנע מפיתוח מידות רעות שעדיין אין יופירושו לסייע להם לה הפעולות של סיוע לאנשים רבים, .8

עליהם מלידה  ןזה אומר: להג ,עות שכבר יש להם. במילים אחרותדות רילהם, ולוותר על אותן מ

 בעולמות הנמוכים.

 

 

יע להם לפתח מידות טובות שעדיין אין , פירושו לסיהפעולות שבאות להביא אושר לאנשים רבים .2

להם, ולחזק בהם מידות טובות שכבר יש להם. במילים אחרות, זה אומר: להוביל אותם ללידה 

 בעולמות הגבוהים.

 

 

, פירושו להתאזר באורך רוח, ולעולם לא לוותר על התקווה לעזור הפעולות של חמלה על העולם .5

אלו שהם מלאי כעס, או שאין להם את אוסף התנאים של  בין אלו שאינם נעלים: מסוימיםליצורים 
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שפע ופנאי 
5

, או כאלו שהיו יכולים להיות ראויים ללימוד דהרמה אלא שהתדרדרו לדרך רעה, או מי 

 שכבר נמצא בעולמות הנמוכים. אתה מרגיש כאילו שהם אורחיך, ואתה מצפה להזדמנות לעזור להם.

 

 

הכוונה ליצורים שהם נעלים במובן של היותם בעלי מעמד וכוח, בין ומה פירוש לעזור למי שהוא נעלה? 

 אלים ובין אנשים, ואתה לוקח על עצמך להדריך אותם בדרך של תרגול החסד.

 

 

 

 הכנה. של חס לשלבים שמביאים אותך לתרגול של החסד, כלומר לדרכים של צבירה וי"סיוע" מתי

ת, מנטאליהנות מתחושה מענגת, גופנית ויכלומר ל חס לחיים של אושר בגלגול הנוכחי,י"השגת אושר" מתי

 עצמו.עד להשגת העונג העצום של השחרור מדיטטיבי טוב, ו זריכואשר מושגת כאשר משיגים 

 

 

 

ניתן מנם איחס לעובדה שהיא לעולם לא מכזיבה. ימוסריות היא "חסד", מה שמתההסיבות הללו, כל בגלל 

 שכאן, אך לא ארשום כאן את כולם.   הזם לשקולי יאורים שהםתלמצוא בביאורים אחרים 

 

 

 

 חס לעובדה שמוסריות זאת כוללת מספר אינסופי של נקודות ביחס לנדרי הבודהיסטווה.י"אינסופיות" מתי

                                                
 .הכנה לטנטרהר ועשרה תנאים של שפע. ראה בספ הכוונה לשמונה תנאים של פנאי  5
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היצורים, גם בזמן תרגול כל חס לעובדה שהבודהיסטווה חי כדי להביא עזרה ואושר לי"עזרה" מתי

 מטרתה.המוסריות הזאת וגם כאשר כבר הושגה 

 

 

 

 

"תגמול וברכה מרובים" מתחלק באופן הבא: "התגמול הגדול" כאן מתייחס להארה המלאה שהיא המטרה 

של ]תרגול[ המוסריות כאשר אתה עדיין הבודהיסטווה. "הברכה המרובה" היא מה שהמוסריות תביא 

 ]דרכך[ לאחרים, לאחר שאתה כבר הגעת לכליל הארה.

 

 

 

ד והשאר, חלים גם על שלושת האימונים של המאזיניםארבעת סוגי הגדולה, חס
6

אבל רק המוסריות של  ,

תחת את השאיפה להארה, מייד יש ילוחמי הרוח מכילה את כולם, באופן הבא. בהתחלה, כאשר רק פ

למוסריות הזאת הסגולה של חסד, כיוון שהיא עוזרת לעצמך ולאחרים, כפי שהוסבר קודם. בשל העזרה 

היצורים, הרי שהיא חסד גם באמצע. והיא חסד גם בסוף, כיוון שהיא מביאה כל ה לשמוסריות זאת מביא

 לתגמולים וברכות מרובים.

 

 

                                                
 חוכמהמדיטטיבי, ו זריכומוסריות,   6
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 חלוקות של נדרי הבודהיסטווה .ד

  ff. 595-6, דרך המלך של הבודהיסטוותהקטע הבא לקוח מתוך 

 

 

 

 

ירות אפשריות על הנדרים? ניתן לשאול: "איזה סוג של אדם עלול לעבור על הנדרים? ומהן הקבוצות של עב

 קריים אומרים את הדברים הבאים על אדם זה:יהטקסטים הע

רוחו של האדם מופרעת, או שהוא סבל  הייתהיש להבין כי לא נעשתה עבירה על הנדרים אם ]באותו זמן[ 

 בל על עצמו את הנדרים.יתחושת כאב חזקה, או שטרם ק

 : שבור את הנדריםתשכדי  ים שצריכים לחול עליךישנם שני תנא

 בד אותם, יראשית, צריך שתהיה אדם שכבר לקח את הנדרים וטרם א 

 אתה צריך להיות בעל דעה צלולה בעת שבירתם. ,ושנית 
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באשר לשאלה כמה קבוצות של עבירות על הנדרים קיימות, ניתן לומר שיש רק שתיים, לא פחות ולא יותר. 

עשרים הפסוקים-הביאור הישן יותר ל
7

]עבירה על[ נדרי הבודהיסטווה כל , למשל, אומר שהסיבה היא ש 

כלולה באחת משתי קבוצות של מעשים רעים. בקבוצה הראשונה כלולות אותן עבירות שדומות לעבירות 

ה כלולות עבירות שדומות לעבירות המשניות על חוקי הנזירות. יהחמורות על נדרי הנזירות, ובקבוצה השני

 חמש קבוצות של עבירות, בדומה לחמש קבוצות של עבירות על נדרי נזיר מלא.אין זה נכון שיש כאן 

 

 

 

אומרים  של בעלי הסגולה האמתיתחן של כוונתם האבן יתר על כן, מצאנו שגם בביאור החדש יותר וגם 

 באופן מפורש שיש רק שני "גופים", דהיינו קבוצות, של נדרי בודהיסטווה. גם הטקסט העיקרי מסכים בנקודה

 זאת.

 

" של החכם נקפופה, ביאור על הנקודות הקשותשכך, ההסבר שנמצא במספר ביאורים טיבטיים, וכן ב" כיוון

שמחלקים את נדרי הבודהיסטווה לשלוש, איננו נכון. אלו טוענים שיש שלוש קבוצות נפרדות של עבירות על 

נכון, כי אז מקרים של עבירה בינונית נפילות, עבירות חמורות, ומעשים שגויים. אילו זה היה  :הנדרים, שהן

חשב כעבירה חמורה, אבל הטקסט המקורי יאו קלה על הנדרים שבקבוצת השבירה המלאה היו צריכות לה

מציין במפורש שגם מקרים אלו הם בחזקת שבירה מלאה, או עבירה משנית. לכן עבירה בינונית או קלה על 

ות משניות, והנדרים עצמם שייכים לקבוצת השבירה כעביר בלהיחשנדר שבקבוצת השבירה המלאה צריכות 

שייכים לקבוצה של שבירה מלאה, אבל עבירות עליהם המתאים לדרך שבה יש נדרי נזירות  המלאה. זה

 יכולות להיות שבירה מלאה או עבירה חמורה.

                                                
 שנכתבו על ידי החכם צ'נדרגומי 7
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 הקשר שבין נדרי הבודהיסטווה ושתי הקבוצות האחרות של נדרים .ה

 . ff 315, 311, 337-4, של הבודהיסטוות דרך המלךהקטע הבא לקוח מתוך 

 

 

 

 

עלול מישהו לחשוב לעצמו: נוהג זה של נטילת נדרי הבודהיסטווה ושמירתם שייך רק לאלו שעלו על דרך 

של המילה הסודית ]טנטרה[. לכן, דרך זו אינה  ההנחיההשלמויות. אין זה משהו שנחוץ למי שנכנס בשער של 

 חלה על כל הבודהיסטוות.

 

 

 

בטנטרה של מלאך וגם  בטנטרה של סמבוטיזאת היא טעות עצומה, וההוכחה היא הקטע הבא, שמופיע 

 :שיא היהלוםוגם ב היהלום

 אשאף להשיג השאיפה להארה,

 תודעה נעלה שאין לה דוגמה;

 השלושה:כל אשמור בקפידה על 

 מון המוסר,יא

 צבירת חסדים,

 הברואים.כל ופעולה למענם של 
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היא שכאשר אדם נוטל את הנדרים של דרך היהלום, עליו גם ליטול את הנדרים של חמש הנקודה כאן 

המשפחות של הבודהות, ואלו כוללים התחייבות לפתח את השאיפה להארה ועמה התרגול של שלושת סוגי 

 המוסר.

 

 

חניך של כניסה לעולמות הסודיים למיניהם אומרים גם שעל ה טקסכתבים מוסמכים רבים המתארים את ה

לקבל על עצמו שתי מערכות נפרדות של נדרים: אלו שהם משותפים ואלו שלא. אלו שהם משותפים הלא הם 

 נדרי הבודהיסטווה.

 

 

 

בנוסף לכך, בשעה שאתה מתחייב לשאיפה להארה, אתה גם מתחייב לשמור את נדרי הבודהיסטווה. ואין שום 

בשלושת סוגי המוסר, בשש  ימוןאשונה מה איהלא היא דרך השלמויות, שהדרך שכלולה בדרך הגדולה, 

 השלמויות.
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כנס בשערי יכמו כן, אין זה משנה באיזה סוג מבין ארבעת הסוגים של התרגול סודי אתה משתמש על מנת לה

אחד מהם אתה מתחייב לדרך של השאיפה להארה, ושש השלמויות. דרך זאת היא, אם כן, כל הסוד: ב

 ויות; תהיה זו טעות גמורה למישהו הצועד בדרך הסוד לזלזל בה.משותפת לדרך היהלום ולדרך השלמ

 

********** 

 

 

 

 

" דן במוסריות של ריסון ]עצמי[ וטוען שיש שבע קבוצות שונות של תרמות הבודהיסטוובשעה שהטקסט "

 ניחתזנדרי חופש אישי, יש להבין שאמירה זאת מתכוונת גם לשבע הקבוצות השונות של נדרים אלו, וגם ל

אינה דברים אלו  שלם כוונתהמעשים הרעים הטבעיים, שהם משותפים לנדרים אלו ולנדרי הבודהיסטווה. 

 מוגבלת אך ורק לשבע הקבוצות של נדרי החופש האישי.

 

 

 

מוטל עלינו להסביר יותר את המעשה של הפסקת המעשים הרעים הטבעיים שמשותפים לנדרי החופש האישי 

ת בקרבך בו בזמן שאתה מקבל על עצמך את נדרי הבודהיסטווה. אין ולנדרי הבודהיסטווה. היא מתרחש
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הכוונה ששני סוגי הנדרים מהווים בסיס ]נדרי החופש האישי[ ומה שנשען על אותו בסיס ]נדרי 

בתודעתו של  וייווצרשבע הקטגוריות של נדרי החופש, הרי שנדרי הבודהיסטווה ת אן חבהבודהיסטווה[. אם נ

אדם זה מעולם לא לקח על עצמו את נדרי החופש האישי. יחד עם זאת, אם מישהו  מי שנטל אותם, גם אם

מתאים לקבל על עצמו כיאות את נדרי החופש, עדיף שייקח על עצמו את אחת הצורות של נדרים אלו, זו 

למי שחיים חיי בעל ביתזו המיועדת המיועדת לנזירים או 
8

דרי הבודהיסטווה. זאת משום , לפני קבלת נ

לפי הסדר הנכון, כפי שזה מתואר במשנתו של הבודהה; מצב זה דומה למי שנוטל נדרי נזיר לא תפעל  שאחרת

ווצרו בתודעתו, אלא שאין זה דבר ימנם נכון שהנדרים יעל עצמו את נדרי הנזיר הזוטר: א מלא בטרם נטל

 שהוא לחלוטין כשורה.

 

 

 יש כאלו שאומרים את הדברים הבאים, מבלי שיש בסיס נאות לדבריהם:

ל על עצמו, הרי שאין נדרי ולחשוב קודם כ ההנטייקבלת הנדרים[ להפסיק את  טקסאם אדם לא מצליח ]בזמן 

ווצר בתודעתו. מבחינה זאת, נדרי החופש האישי מהווים מכשול ליצירת נדרי יהבודהיסטווה יכולים לה

 לעל וה לחשוב קודם כיהבודהיסטווה ברוחו. ואם מישהו כבר קיבל את נדרי הבודהיסטווה ואז מפתח את הנטי

עצמו, הרי שאז נדרי הבודהיסטווה ניזוקים. מבחינה זאת, נדרי החופש האישי מהווים גם מכשול להמשך קיום 

 נדרי הבודהיסטווה.

טעית, ומי שמביע אותה לא הצליח ליצור הבחנה בין נדרי החופש האישי ובין המוטיבציה והשקפה זאת היא מ

שיש לוותר על המוטיבציה של הדרך הנמוכה ]של השגת שחרור אישי[ כדי נכון מנם אשל הדרך הנמוכה. 

אין זה נכון שלשם כך צריך לוותר על נדרי החופש האישי. ובאותו  אךיווצרו בתודעה, ישנדרי הבודהיסטווה 

שאם אדם שקבל על עצמו את נדרי הבודהיסטווה מפתח מוטיבציה של הדרך הנמוכה הרי נכון אמנם אופן, 

 אין זה אומר שבמקרה זה הוא מאבד את נדרי החופש האישי.ך אמן הדרך הגדולה,  שהוא סטה

 

                                                
 זהו הכינוי בספרות הבודהיסטית למי שאינם נזירים.  8
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יתר על כן, נדרי החופש האישי משותפים לשתי הדרכים, ופיתוח המוטיבציה של הבודהיסטווה אינו יכול 

ר מי להיות דבר שיגרום לאדם לאבד את נדרי החופש האישי; הדרך הנעלה והמצוינת ביותר לחיות היא כאש

 שיש לו כבר את נדרי החופש האישי נוטל על עצמו את הנדרים הגבוהים יותר.

 

 

 

לכן הרעיון שמי ששומרים על הנדרים הגבוהים צריכים לוותר על הנדרים הנמוכים יותר משול למטר עז של 

 ברד שמשמיד את עצם שורשה של תורת הבודהות המנצחים, וקוצץ את היבולים השופעים של חסד ואושר

שהם נחלתו של כל יצור חי. זהו רעיון עוור של מי שהוא חסר לחלוטין כל הבנה של הנקודות המהותיות של 

כל הטווח של האסכולות הבודהיסטיות. כיוון שכך, טול רעיון זה הרחק ממך ככל הכתבים החשובים של 

 שאפשר, והשלך אותו כמו זבל.

 

********* 
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 טות כמו זו הבאה:הכתבים מביעים זאת בהרחבה, בציט

 מי שתבונתם יוצאת מן הכלל 

 מצב, כל יפעלו במיומנות, וב

 מחיר ימנעו, ואף בחלום, כל וב

 מלהפר נדריהם: נדרי הנזירות, 

 ונדרים של הבודהיסטוות.

 

 

 

של ישויות שהגיעו למעמד של מלך העולם, ושהיו אנשים שלא  םתיאוריכמו כן אנו מוצאים בסוטרות רבות 

בודהיסטוות גדולים שהקדישו שנים רבות לתרגול הפעולות של הבודהיסטווה. כתוצאה מכך,  -ם היו נזירי

תחו רצון עז לעזוב את חיי הבית ולהפוך לנזירים, וזה מה שהם עשו. לאור כל זה ניתן להסיק ירבים מהם פ

במיוחד לנדרי שמי שמתרגלים את הדרך הנעלה צריכים לרחוש כבוד רב לנדרי החופש האישי באופן כללי, ו

 הנזירות.
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 מקראה שלישית: כיצד נוטלים את נדרי הבודהיסטווה

 

 Geshe Tsewang Samdrup ,(c. 1835), ff. 16A-16B, מחרוזת אבני חן זוהרות-הקטע הראשון נלקח מ

 

 

 

 רם נטלו את נדרי הבודהיסטווה יכולים לקחתם. ראשית נתאר כאן איך אלו שט

הברואים, כל התחל בקידות תוך יראת כבוד לבודהות ולילדיהם. הגש להם מנחות כמיטב יכולתך. ואז, למען 

פנה ברגש עמוק אל מי שממנו אתה עומד לקבל את הנדרים: ללאמה שלך, מי ששומר היטב על הנדרים, 

סטווה, ושיש לו היכולת לקדם את תלמידיו. בדרך זו קבל על עצמך ושהוא מומחה בכתבים של דרך הבודהי

 את הנדרים.

 

********* 

 

, 372-1, 385-3שנכתב על ידי ג'ה צונגקפה,  דרך המלך לבודהיסטוותהקטעים הבאים לקוחים מן הספר 

377-4. ff. 
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בתודעה, אך לא חיבר  שמטרתו לגרום לשאיפה להארה להתעורר טקסהחכם הקדוש נגרג'ונה חיבר טקסט ל

 השאיפה להארה: יתוחפשלו ל טקסקבלת הנדרים. הפסוקים הבאים מופיעים ב טקסטקסט נפרד ל

 אמור את הפסוקים הבאים שלוש פעמים כדי לעורר את השאיפה להארה בתודעתך:

 רכי זולתיווצ ילמען צרכי

 בי,יאצור שאיפת הארה בל

 אחר שאצור השאיפה הנעלהול

 אפרוס חסותי על כל הבריאה;

 אתאמן במעשים היפים והנעלים

 ;הבודהיסטוות וכל המואריםשל 

 לּו אהיה נא לבודהה, למען כל הברואים!

 

********** 

 

 

 

 

אור על הדרך-גם בביאור ל
9

ים שחוברו על ידי לורד אטישה ליצירת השאיפה להארה בתודעה טקסנאמר שה 

דווה. ולמרות שיש גה, ושנטיולקבלת הנדרים, מייצגים את השיטה שבה השתמשו החכמים נגרג'ונה, אסנ

ים שחוברו על ידי החכמים נגרג'ונה ואסנגה, אין שום הבדל ביניהם טקסהנוסח בין של הבדלים קטנים 

 מבחינת המשמעות עצמה.

 

********** 

                                                
 המרובות של מלך טיבט והביא את הבודהיזם לארץ זו. להפצרותיולאם רים ידוע שנכתב על ידי לורד אטישה, חכם הודי שנענה   9
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 מתאר תהליך בן שני שלבים ליצירת ההתחייבות: Master Jetariהחכם 

 ורת פעולה, וכן לשאיפה בצ משאלההתחייבות לשאיפה בצורה של  .8

 קבלת הנדרים.  .2

ְמָקָרה המזהיר ]לאמה אטישה[ מבחין בבירור בין שני  ים נפרדים, אחד ליצירת השאיפה להארה טקסגם ִדיפַּ

מדריך לחיי -" וכן הביאור לקובץ של סוטרותל" ביאורבתודעתו של אדם, והשני לקבלת הנדרים. ה

 משאלהים, שבהם מתחייבים לשאיפה מהסוג של ים נפרדטקסשל החכם נקפופה, מתארים שני הבודהיסטווה 

 ולשאיפה בצורת פעולה.

 

 

 

ים נפרדים, להתחייב לשאיפה בצורה של פעולה ואז לקיחת הנדרים. אלא טקסלפי דעתי אין זה נכון לעשות 

, אתה מחזק ברוחך את השאיפה, ואז משאלהמקדים שבו מתחייבים לשאיפה מהסוג של  טקסשאם עושים 

לקבלת נדרים, הרי שזה גם יבסס את הנדרים יותר טוב בתודעתך. זוהי שיטה  טקסותר מאוחר כאשר תקיים י

 מצוינת שבה השתמשו המורים הרוחניים מהמסורת שלנו בעבר.

 

********** 
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לקבלת הנדרים  טקסאור של הילקבלת הנדרים עם לאמה, ות טקסאור של היהמשך ההסבר מתחלק לשניים: ת

 שלושה חלקים: הכנה, החלק העיקרי, ואז הסיום. בלי לאמה. לראשון יש

 

 

נוס, הפצרה להזדרז, רגשות שמחה, ושאלות בקשר יההכנה עצמה כוללת חמישה שלבים: בקשה, כ

 למכשולים.

 

 

 

 .טקסאור הבקשה עוסק בשני נושאים: פרטי האנשים ופרטי הית

 .ם, והחלק הראשון עוסק בסוגי האנשיםיהדיון בפרטי האנשים מתחלק לשני

 

 

 

 אם תשאל: "איזה מין אדם יכול לקבל את הנדרים?"

הבודהיסטוות יכולים להיות נזירים או מי שאינם נזירים. צריך שתהיה להם שאיפה מעומק הלב לתרגל את 

האימון של הבודהיסטווה שתואר קודם, כלומר את שלושת סוגי המוסר. נחוץ גם שהם יצרו בליבם את 

 ההנחיות.בדרך נאותה, על פי מלאה הארה להשיג  משאלה – משאלההשאיפה מהסוג של 
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מון של ילקבל אותם, אך אינם מתכוונים לתרגל את הא םמעונייניאין להעניק את הנדרים למי שרק 

 .משאלהאת השאיפה מהסוג של  בליבם צרוית, וכן אין להעניקם למי שטרם הבודהיסטוו

 

 

 

ות לקבלת הנדרים לפני שמעניקים אותם, כיוון שזה יחזק את הכוונות הנכונ ליבויש להכין אדם אשר יש ב

. צריך ליידע את המועמד בפרוטרוט אודות כל פרטי האימון של הבודהיסטווה, ומאלו שגיאות ליבוהנדרים ב

 רמות הבודהיסטווהספרות הקשורה בבודהיסטוות, והוא כל הלהמקור  קסטטמנע, כפי שמתואר בייש לה

 ]שנכתב על ידי החכם אסנגה[.

 

 

 

בם ולבדוק האם יוכלו לקיים את יהסבר מפורט זה למועמדים היא לאפשר להם לבחון היטב את למתן הסיבה ל

הנדרים; זה מאפשר להם לבחון את המצב בתבונה, ואז לקבל על עצמם את הנדרים, ולעשות זאת בשמחה. 

ם לא יחשוב שהוא גוד לרצונם. חשוב גם שהאדיהנקודה החשובה היא לא לכפות על איש לקחת את הנדרים בנ
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חייב לקבל על עצמו את הנדרים כדי להיות כמו אחרים, וייקח את הנדרים מסיבה זו. עליך להבין שאם תעניק 

 נאות, הם יהיו חזקים; וודא שאתה עושה הכול בעיניים פקוחות. טקסאת הנדרים בצורה נאותה וב

 

 

 

פני קבלתם, חייבים לקבל לימוד עליהם מבחינה זאת נדרי הבודהיסטווה שונים מנדרי החופש האישי; ל

ם על עצמך. נאמר אות לשמור היטב על הנדרים, ואז אתה מוכן לקבל הכוונהולהבינם לעומקם. זה יחזק את 

 .וייווצרהם לא  -היטב בתודעתך בעת קבלתם, ואם אין  וייווצרבך, הנדרים יזו בלככוונה שאם יש 

 

********* 

 

 

 אדם שממנו אתה מקבל את הנדרים. אור של היכעת נעבור לחלק השני: ת

 אם תשאל: מאיזה אדם ניתן לקבל את נדרי הבודהיסטווה?

אדם זה צריך להיות מי שיצר את תפילת הבודהיסטווה, כלומר מי שיצר בליבו את השאיפה מהסוג של 

 שומר היטב את נדרי הואש. אותו אדם צריך להיות גם מי "שפועל בצורה עקבית", שפרושו משאלה

בתורה של הדרך הגדולה, וצריך להיות מסוגל לזכור בעל פה את מילות  קיאבהבודהיסטווה. הוא צריך להיות 

, ולבטאן בבהירות למי שמקבלים על עצמם את הנדרים, וכך הלאה. דבר אחרון, אותו אדם צריך להיות טקסה

 מסוגל לשמוע ולקלוט את תשובות המועמד.
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 מנע מלקבל את הנדרים?יהאדם שממנו יש להניתן להמשיך ולשאול: מיהו 

מנע מאלו יאין לקבל את נדרי הבודהיסטווה מבודהיסטווה כלשהו, אפילו אם נראה שהוא מלומד גדול; יש לה

בדן ובצורה הגסה יותר, א .וונו אם אותו אדם איבד את אמונתושכוונותיהם או תרגולם התנוונו. הכוונות התנ

אם אינו מתרגל אותם  –ן יותר כוונה לקיים את הנדרים, בצורה בינונית האמונה מתבטא בכך שלאותו אדם אי

אם אינו "חושב" יותר, כלומר אינו עושה מאמץ לקיים את נדריו. התרגול התנוון אם  –בעצמו, ובצורה קלה 

 של אותו אדם לתרגל את שש השלמויות. וניסיונפסק 

 

********** 

 

 

 

ולנקות את השטח היטב, ואז לקשט אותו. כעת יש להציג  ]המשך ההכנות[ בקצור: ראשית יש לטאטא

דיוקנאות רבים של דמויות קדושות, כאשר דמות הלאמה בראשן. כעת נסה ליצור רגש עז של אמונה; זאת 

ניתן לעשות על ידי שתדמה שאתה אמנם רואה את הבודהות המנצחים ואת בניהם ובנותיהם, הבודהיסטוות, 

 תרכז בסגולותיהם הרוחניות הנעלות.קצווי תבל, ואז הכל באים מ
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עם רגש זה בלבך, התמקד בלאמה שלך, יושב על כס הארי
10

, וחשוב עליו או עליה כפי שהם מתוארים 

הם הבודהה עצמו. ערוך לפניהם הרבה מנחות יפות ומאיכות מצוינת: פרחים, בשמים,  – טקסאור היבת

השארכל קטורת, נרות, ו
11
. 

אחד משלושת היהלומים לחוד, וכן כל של הלל, והגש את מנחת המנדלה ומנחות ל קוד קידות ואמור פסוקים

 , ולהסביר להם כיצד לבצעו.טקסללאמה שלך. הלאמה צריך להנחות את התלמידים היטב בכל הליכי ה

 

*********** 

 

                                                
 שנתמך על גבם של שמונה אריות.כס   10
 לרחיצה, שמן מסאג', מאכל, ומוזיקה. מים, הלשתיי מיםהמנחות המסורתיות כוללות גם   11
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 .עשרים פסוקים על הנדריםמתוך  וטהנקודות הללו בעזרת ציטכל נסכם את 

 לדיהם,לכל הנאורים ולכל י

 קּוד ביראה, והגש כמיטב יכולתך.

 הלוחמיםכל קבל את הקֹוד של 

 הזמנים ובכל העברים.כל שב
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 קֹוד זה הוא אוצר שכל חסד מכיל,

 קבלנו מתוך כוונה נשגבה, 

 מעוגן היטב בנדרים,המלאמה 

 חכם, מיומן, ורב כישורים.

 

 מרגע זה, ובשל חסד זה,

 הבודהות וכל ילדיהם הקדושים

 שיבוך כבנם או בתם,לעולם יח

 בקדושה של החסד אשר בליבם.

 

 

 

של קבלת נדרי הבודהיסטווה. שש  טקסתהליך ההכנה לכל יצגות את ישתי השורות הראשונות שכאן מ

השורות הבאות מתארות את הנדרים, את המוטיבציה לקבלתם, ואת האדם שממנו יש לקבל את הנדרים. 

הברכה הרבה  רתיאורומם את רוחם של מקבלי הנדרים, על ידי ארבע השורות האחרונות מתארות כיצד יש ל

 .טקסצג את החלק המסיים של הימהנדרים, מה שמי
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 מקראה רביעית: נדרי הבסיס, חלק ראשון

 

  Samdrup (c. 1835) Geshe Tsewang ,ff. 16B - 17A ,מחרוזת אבני חן זוהרות-הקטע הבא נלקח מ

 

        

 

 םהידרדרותהאופן שבו יכולים מי שנטלו את הנדרים לשמור עליהם ולמנוע את 

 

 

כעת נתאר את האופן שבו יכולים מי שנטלו על עצמם את נדרי הבודהיסטווה לשמור עליהם ולמנוע את 

ך רוחני קדוש, המכיר היטב את הכתבים על . ראשית, עליך למסור עצמך כיאות לחסותו של מדריםהידרדרות

הנדרים של כל דרך הבודהיסטוות, ואת הביאורים שמסבירים את כוונתם הנכונה. לאחר מכן עליך ללמוד את 

הבודהיסטווה. במיוחד עליך ללמוד היטב את שמונה עשר נדרי הבסיס, את ארבעים וששה הנדרים המשניים, 

 וכך הלאה.
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 שמונה עשר נדרי הבסיס

 נתחיל אם כן עם שמונה עשרה המפלות הבסיסיות.

 

 

 נוי הזולתיהמפלה הבסיסית של שבח עצמי וג .3

כבוד, אתה משבח את עצמך ומבקר מישהו אחר למפלה זאת קורית כאשר, מתוך השתוקקות לרווח או 

נוי של יח עצמי, וגטובות. ניתן לחלק מפלה זה לשתי מפלות נפרדות: שב עלותמשלמעשה הוא בעל 

 אחרים.

 

 

 רוב לתת את הדהרמה או דברים חומריים.יהמפלה הבסיסית של ס .2

דהרמה שאתה יודע, או דברים חומריים שיש ביכולתך לתת, למי  ןשתיתזה קורה במצב שבו ראוי 

שסובל, למי שאין לו מגן, ואתה נמנע מלתת להם דברים אלה בגלל רגש של רכושנות. ניתן לחלק מפלה 

 רוב לתת סיוע חומרי.ירוב לתת את הדהרמה, וסישתי מפלות נפרדות: סזה ל
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 במישהו העיפגירוב לקבל התנצלות, והמפלה הבסיסית של ס .1

אתה שובר נדר זה כאשר מישהו בא אליך בצורה נאותה ומנסה להסביר לך מה קרה או להתנצל, ואתה 

זו לשתי מפלות נפרדות: פגיעה במישהו,  נשאר כועס ופוגע בו בצורה פיזית או במילים. ניתן לחלק מפלה

 רוב לקבל הסבר או התנצלות של מישהו.יוס

 

 

 המפלה הבסיסית של לזנוח את המהיינה, או הוראת דהרמה כוזבת .9

תנו על ידי הבודהה"; אתה מוצא הנאה יזה קורה כאשר אתה זונח את כתבי המהיינה, ואומר "אלו לא נ

רים. ניתן לחלק מפלה זו לשתי מפלות נפרדות: זניחת המהיינה, באיזו דהרמה כוזבת וגם מלמד אותה לאח

 ולימוד של דהרמה כוזבת.

 

 

 המפלה הבסיסית של לגנוב את מה ששייך לשלושת היהלומים. .3

תן לשלושת היהלומים, ולמרות שאין לך זכות לכך, יזה מתבצע באופן הבא: ישנו איזה חפץ או כסף שנ

ידי שאתה מסדר שמישהו -ה יכול לעשות זאת בעצמך, או עלאתה במכוון לוקח את הדבר לעצמך. את

בה בסתר, שוד על ידי הפעלת כוח, יאחר יעשה זאת בשבילך, וזה יכול להיעשות במספר דרכים שונות: גנ

או לקיחה באמצעות איזה שיטה מחוכמת. המפלה הושלמה כאשר הדבר הגיע לרשותך. ניתן לחלק מפלה 

 אחד משלושת היהלומים.כל גניבה מזו לשלוש מפלות נפרדות, בהתאם ל
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 המפלה הבסיסית של ויתור על הדהרמה הגבוהה ביותר. .5

מפלה זאת מתרחשת כאשר אתה מזלזל באוסף הכתבים של שלוש הדרכים
12

פרטי כל , אשר מציגים את 

הדרך ]להארה[, על ידי שאתה אומר "זה לא נאמר על ידי הבודהה". ניתן לחלק מפלה זו לשלוש מפלות 

 אחת משלוש הדרכים.כל נפרדות, בהתאם לוויתור על אוסף הכתבים של 

 

 

 

 המפלה הבסיסית של לקיחת הגלימות הזהובות והשאר, והעברת אדם ממעמד של נזיר .8

מפלה זאת מתבצעת כאשר אתה נוטל אדם שהוא נזיר/ה, בין אם הם שומרים היטב על נדריהם או לאו, 

מכה אותם, או אוסר אותם, או מסיר אותם מן המעמד של נזיר/ה. ולוקח מהם את הגלימות הזהובות, או 

ניתן לחלק מפלה זו לשתי מפלות נפרדות: לקיחת את הגלימות הזהובות והשאר, וסילוק אדם ממעמד של 

 נזיר/ה.

 

 

 המפלה הבסיסית של בצוע עבירה מיידית .7

אביך, הורג את אמך, הורג  רות הבאות: הורג אתימפלה זו קורית כאשר אתה מבצע אחת או יותר מן העב

זו ארהט, מפלג את הסנגהה, או גורם להקזת דם ממי שהגיע לכך מתוך כוונה זדונית. ניתן לחלק מפלה 

 רות המיידיות. יהעב לחמש מפלות שונות, בהתאם לחמש

 

                                                
 של המאזינים, של הבודהות שהגיעו בעצמם, ושל הבודהיסטוות.  12



 59 

 

 

 המפלה הבסיסי של להחזיק בהשקפות שגויות .4

ות, כגון: "אין קשר בין המעשים שלנו אתה מבצע מפלה זו כאשר אתה מתעקש להחזיק בהשקפות שגוי

 לבין מה שקורה לנו מאוחר יותר", או "אין גלגולים קודמים או עתידיים", או דברים מעין אלה.
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 מקראה חמישית: נדרי הבסיס, חלק שני

 

  Samdrup (c. 1835) Geshe Tsewang ,ff. 18A - 17A ,זוהרות מחרוזת אבני חן-הקטע הבא נלקח מ

 

 
 

 המפלה הבסיסית של הריסה של ערים וכדומה. .35

אתה שובר נדר זה כאשר אתה גורם להרס של עיר, או של כרך, של אזור שלם, או של ארץ שלמה. ניתן 

 השאר.כל לחלק מפלה זו לארבע, של הריסת ערים, וכן 

 

 

 

 תמנטאליללמד ריקות למי שטרם עבר הכנה  המפלה הבסיסית של .33

אתה שובר נדר זה עם אדם שפיתח שאיפה להשיג הארה מלאה, אך איננו בשל עדיין לקלוט את ההסברים 

של ריקות. המפלה מושלמת כאשר כתוצאה מכך שאתה מלמד אותו ריקות הוא נבהל ומוותר על השאיפה 

 את המטרות של הדרך הנמוכה.להשיג הארה מלאה, ובמקום זאת מפתח רצון להשיג 
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 המפלה הבסיסית של לגרום למישהו לוותר על הארה מלאה .32

שבירת נדר זה מתחילה בכך שאתה אומר למישהו שכבר פיתח שאיפה להגיע להארה מלאה, משהו כמו: 

"אין לך סיכוי להשלים את שש השלמויות ולהשיג הארה מלאה. אם במקום זאת תתאמץ להשיג את 

מאזינים או של הבודהות שהגיעו בעצמם, אזי תצליח לפחות לשחרר את עצמך מגלגל המטרות של ה

 הסבל." כאשר, בעקבות דבריך, השומע מוותר על השאיפה להשיג הארה מלאה, המפלה הושלמה.

 

 

 

 . המפלה הבסיסית של לגרום למישהו לזנוח את נדרי החופש.31

החופש האישי. היא מתחילה בכך שאתה אומר לו: שומר היטב על נדרי השבירת נדר זה קורית עם אדם 

עליך לעבור  –"מה הטעם בשמירה טהורה של נדרי החופש? עדיף שתפתח שאיפה להגיע להארה מלאה 

שלושת דרכי הביטויכל מעשה רע, המבוצע בכל לדרך הגדולה. אם תעשה זאת, תוכל להפסיק 
13

." המפלה 

 ירה טהורה של נדרי החופש.שלמה כאשר, בעקבות דבריך, השומע מוותר על שמ

 

 

                                                
 בור, ומחשבה.יגוף, ד 13
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המפלה הבסיסית של להחזיק בדעה שלא ניתן להפסיק תשוקה ושאר נגעי הרוח על ידי תרגול בדרך  .39

 המאזינים.

מפלה זו מתבצעת כאשר אתה מחזיק בדעה שאין בכוחן של התובנות של המאזינים והבודהות שהגיעו 

נמוכה על ידי אמירה כמו: "אדם המתאמן בעצמם לשחרר אדם מגלגל הסבל. אתה מזלזל בדרך היותר 

בדרך המאזינים או בדרך הבודהות שהגיעו בכוח עצמם, לעולם לא יצליח לסלק לחלוטין את נגעי הרוח, 

 ואין זה משנה כמה יתרגל".

 

 

 

 נוי אחרים בשל רצון לזכות בהערכה.י** המפלה הבסיסית של ג

של המהיינה, או מקריא אותם, או מסביר מפלה זאת מתבצעת כאשר אתה מדקלם כתבים או עבודות 

אותם לאחרים, או משהו דומה, וכל זה מתוך רצון לזכות ברווח או בכבוד של אחרים. בו בזמן אתה 

מכריז ]משהו כמו[: "אני מתרגל של המהיינה, ואין לי שום עניין ברווח, כבוד, או משהו כזה. אלא 

את השבח ]לעצמך[ ואת  תביטאמפלה שלמה כאשר שאדם זה ]כאן יבואו פרטים מזהים[ איננו כך." ה

נוי זולתי, ולכן יעל האחר. נאמר על נדר זה שהוא כלול בנדר הראשון של שבח לעצמי או ג תהביקור

 אינו נחשב כנדר נפרד.
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 המפלה בסיסית של הכרזה שהיא מנוגדת לחלוטין ]לרמה הנוכחית של הישגיך הרוחניים[ .33

עצמך טרם ראית ריקות ישירות, וכשאתה מלמד את הנושא של ריקות  אתה עושה זאת באופן הבא: אתה

לאחרים, אתה אומר ]משהו כמו[: "אם תמדטו כפי שלימדתי אתכם, תגיעו לראות ריקות, ואז תהיו בדיוק 

 כמוני." המפלה שלמה כאשר השומע מבין את המשמעות של דבריך.

 

 

 

 , כאשר מישהו מציע לך דברים אלו.המפלה הבסיסית של לקבל מה ששייך לשלושת היהלומים .35

נניח שמלך או שר או מישהו בעל סמכות לוקח, בתור אמצעי ענישה, דבר ששייך לשלושת היהלומים, או 

לסנגהה, או לנזיר מסוים, ומציע לך את אותו הדבר. אתה נכשל בעבירה זו כאשר אתה מסכים לקבל את 

 הדבר והופך לבעליו.

 

 

 

 תרגול של מדיטציה, והעברת רכושם של מודטים למי שתרגולם הוא דקלום.המפלה בסיסית של פסילת ה .38

מפלה זו מתבצעת באופן הבא: מתוך רגש של חוסר אהדה למודטים, אתה לוקח רכוש ]או זכויות[ 

כוז, ונותן את הרכוש למי שתרגולם הוא בדקלום ]של ימאנשים רגילים שמתרגלים מדיטציה של ר

 מנטרות, למשל[.

 

 

 

 סיסית של וויתור על השאיפה להארה.המפלה הב .37

 מפלה זאת קורית כאשר אתה מוותר על השאיפה להשיג הארה.
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 הנדרים ואופן שיקומם  ודבנגעים הכובלים, אופן איה תמקראה שישית: ארבע

 

 

חונך של הדלאי  ,Samdrup (c. 1835) Geshe Tsewang ,והרותמחרוזת אבני חן ז-הקטע הבא נלקח מ

 לאמה העשירי. 

 

 

 

ארבעת נגעי כל במקרה של שניים מנדרי בסיס, האחרון והתשיעי, שדן באימוץ השקפות שגויות, אין צורך ש

 הרוח "הכובלים" יהיו נוכחים בכדי שתקרה מפלה, דהיינו שבירה של נדר בסיסי.

 

 

 

עשר נדרי הבסיס האחרים, צריך שיתקיים מה שנקרא צירוף "גדול" של נגעי הרוח  אבל במקרה של ששה

הארבעה צריכים להיות נוכחים. כל הכובלים. בכדי שצירוף של נגעי הרוח הכובלים יהיה "צרוף גדול", 

 ארבעת נגעי הרוח הכובלים הם כדלקמן:

 רצון להמשיך ולבצע עוד מאותו מעשה שגוי .8

 שבות ]באופן שבו אחרים יראו את מעשיך, והתוצאות של זה[העדר בושה מעצמך והתח .2

 הנאה מהמעשה, ושמחה שעשית זאת. .5

 העדר הבנה שמה שעשית הוא שגוי. .9
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אם יש למישהו את הנגע הרביעי שברשימה, וכן נוכחים שלושת הנגעים הראשונים, הרי שזה "צירוף גדול" 

ביעי, ובנוסף לו שניים מבין שלושת הראשונים, או של  נגעי הרוח הכובלים. במקרים אחרים נוכח הנגע הר

רק אחד מהם, או שאפילו אף לא אחד מהם. כל המקרים הללו מייצגים מה שנקרא "זיהום בינוני". אם הנגע 

 הרביעי אינו נוכח, זה נקרא "זיהום פחות".

 

 

ל הנגעים הכובלים יכול אדם לשבור את אחד משישה עשר נדרי הבסיס, אבל אם התנאים ל"צירוף הגדול" ש

אינו מתקיים, אזי העבירה נחשבת ל"זיהום בינוני" או ל"זיהום פחּות". במקרה זה הנדר לא נשבר לגמרי, כי 

 אם קרתה עבירה משנית על נדרי הבסיס. 

 

********** 

 

 

 

  כיצד לשקם את נדרי הבסיס, במקרה של הדרדרות

 

 

 

פעם כל היסטווה, שעוסק בשיקומם, במקרה שנפגעו. בכעת הגענו לחלק השלישי של ההצגה על נדרי הבוד

"צרוף גדול" של  נגעי הרוח הכובלים, עשר והיה  מהשישהששברת את אחד מנדרי הבסיס, בין אם זה אחד 

 או שקרה משהו וויתרת על השאיפה להארה או פיתחת השקפות שגויות, עליך ליטול את הנדרים מחדש.
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יהום בינוני", יש להתוודות על העבירה בפני קבוצה של שלושה אנשים בכל פעם שבוצעה עבירה שלוותה ב"ז

או יותר. אם בוצעה עבירה הקשורה ב"זיהום פחּות", או שנעשתה עבירה על אחד מארבעים וששה הנדרים 

 המשניים או משהו דומה, אזי יש להתוודות על העברות לפני אדם אחד לפחות.

 

 

ותר שתוכל לעשות זה להתוודות על העבירה לפני אדם אחד. אם זה אם בוצעה עבירה אחרת, הדבר הטוב בי

בור, והתודעה של יבלתי אפשרי, יש להתוודות על העבירה לפני שולחן המנחה שעליו יש ייצוג של הגוף, הד

 ילדיהם ]הבודהיסטוות[.כל בנוכחות הבודהות המנצחים ו הווידויהבודהה, עם רגש עמוק שהנך מבצע את 

 

 

 

ט, תפילה לפתח את השאיפה להארה, וודות ולטהר עצמך באמצעות התרגולים של לקיחת מקלעליך גם להת

 צוע התרגול של לוחם היהלום, וכדומה.ידוי כללי, מדיטציה, ביויודע שעברת, דוי על עברות שאתה יו

 

 

 

 ארבעת הכוחות המתקנים בשלמותם.כל ת יוידוי, עליך לבצעו בלוויפעם שמוזכר כאן כל ב

 

************ 
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 ,645 ,638-641על ידי ג'ה צונגקפה,  שנכתב לבודהיסטוותהמלך  דרךהבאים לקוחים מן הספר  קטעיםה

647-8.,. ff 

 

 

ניתן לסכם את הנקודות הקודמות באופן הבא: אם אדם מבצע בשלמות אפילו את אחת המפלות ]על נדרי 

את הרמה הראשונה של בודהיסטווה. הבסיס[, יהיה זה בלתי אפשרי לאדם זה להשיג באותו מהלך חיים 

שג רוחני זה, המכלול הגדול של חסד שדרוש על יבנוסף לכך, אדם זה לא יוכל להשיג את הסיבה המיידית לה

מנת להשיג את הרמה הראשונה של הבודהיסטווה: לגרום לו לגדול )זה מתייחס לאותו חסד שכבר נצבר( או 

חסד שטרם נצבר(. שלא לדבר על מה שקורה כאשר אדם לגרום לו לקרות מלכתחילה )וזה אמור ביחס ל

 שובר נדרים אלו שוב ושוב.

 

 
 

ולכן, לעולם אל תתפתה לחשוב: "אין זה חשוב אם אשבור את נדרי הבסיס, תמיד אוכל לחזור וליטול את 

 מנע משבירת נדרי הבסיס, ולו במחיר חייך.ינדרי הבודהיסטווה". עליך לה

 

********** 

 

 

, לא אבדת ד לנקודה זועלסכם כך: נניח ששברת את אחד מנדרי הבסיס, אבל מייד לאחר מכן, וגם  ושוב, ניתן

. החסד של השאיפה להארה מונע בעד המפלה מלהוות מכשול שמונע משאלהאת השאיפה להארה מהסוג של 

ל השאיפה להארה, אין מה שינטרבך יבעד הנדר ]שנטלת מחדש[ מלגדול שוב בתודעתך. אבל אם אין לך בל

 טוט מנסה להבהיר.יאת כוחה של המפלה, וכתוצאה מכך לא תוכל לשקם את נדריך. זאת הנקודה שהצ

 

*********** 
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"צירוף גדול" של השרשרת של נגעי הרוח הכובלים, את השאלה הבאה: אמרנו שכדי שיקרה  אול שניתן ל

הכרה שמה שעשית ה יעדרהחס ליצריך שיהיה "דבר מה שחסר" ו"דבר מה שנוכח". "דבר מה שחסר" מתי

יחס להתענגות יהוא שגוי, ולחוסר של בושה מעצמך או התחשבות באחרים עקב מעשיך. "דבר מה שנוכח" מת

 ולשמחה בעשיית המעשה, ולרצון לחזור עליו. שני אספקטים אלה צריכים להיות שלמים. 

 קיים? מהו פרק הזמן שבו צריכים שני "הדברים שחסרים" ושני "הדברים שנוכחים" להת

 

 

פרק הזמן החל מהרגע שנוצרה כוונה לעשות את כל באשר לשני "הדברים שחסרים", הם חייבים להתקיים ב

צוע המעשה. אם ברגע כלשהו בתוך פרק זמן זה עלתה בושה מעצמך או מאחרים, או יהמעשה, ועד לסיום ב

ה"שרשרת" של נגעי הרוח  "הצירוף הגדול" של שהייתה הבנה שהמעשה הוא שגוי, הרי שאחד המרכיבים של

 הכובלים אינו שלם. 

 

לאחר השלמת ם גובאופן דומה לגבי שני "הדברים שנוכחים". הם חייבים להתקיים במשך אותו פרק זמן ו

ך ברציפות במשך המעשה, ללא הפוגה בנוכחותם. יהיה זה מוגזם לומר שדברים אלו חייבים להתקיים בתודעת

 כל אותו פרק זמן.

*********** 
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באופן כללי, את נדרי החופש יכולים ליטול גם מי ששייכים לדרך הגדולה וגם מי ששייך לדרך הפחותה, ולכן 

תנו יניתן לומר שקיימים נדרי חופש של הדרך הגדולה ונדרי חופש של הדרך הפחותה. אלא שנדרים אלו נ

ותה, בין אם יצליחו להשיג מלכתחילה בעיקר למתרגלים של הדרך הפחותה. אותם מתרגלים של הדרך הפח

את הרמה של משמיד האויב
14

לעטות על עצמם את השריון של ההתכוונות הגדולה, בחייהם או לא, חייבים  

כוחם לחסל את נגעי רוחם, באותה כל בכדי לחסל את כל שאיננו טהור במהלך חייהם; הם חייבים להתאמץ ב

 או בבגדיהם. מידה של מאמץ שהיו מפעילים לכבות אש שאחזה בשערם

 

שאיננו טהור. ואילו היו שוברים את אחד מנדרי כל ולכן כאשר הם נוטלים את נדריהם, מטרתם היא לחסל את 

הבסיס ואחר כך מסתירים עובדה זאת, זה היה מונע בעדם מלחסל את כל שאיננו טהור בחיים הנוכחיים. זה 

 תנת להשגה.יפכת לבלתי נתה הויהיה גורם לכך שהמטרה העיקרית של נטילת הנדרים הי

 

תנת להשגה אפילו אם יאבל אין זה המצב שהמטרה העיקרית של נטילת נדרי הבודהיסטווה תהפוך לבלתי נ

 לכך שניתן לשקם סוג זה של נדרים אבל לא את הסוג השני. האמתיתנשבר נדר בסיסי. זוהי הסיבה 

 

*************** 

                                                
 כינוי לארהט, שהשמיד את כל הנעים של הרוח.  14
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י הבודהיסטווה. הוא או היא התחייבו תחילה לעזור ולהביא אושר נניח שמישהו מחזיר את נדר - יין אחרבענ

לאינספור יצורים, ואז הפסיקו לחלוטין לשמור על נדריהם. התוצאה תהיה שהם יפלו ללידה בעולמות 

הנמוכים, ויצטרכו לשהות שם זמן ארוך ביותר, שכן אם הריסת אושרו של יצור אחד בלבד מספיקה לגרום 

ים, קל וחומר הריסת אושרם של מספר אין סופי של יצורים. סיבה זאת ורבות אחרות ללידה בעולמות הנמוכ

 מוכיחות טענה זאת.

 

*********** 

 

 

 

, וגם אם לא משאלההסיבה שניתנה לעיל חלה על המקרה שמישהו מוותר על השאיפה להארה מהסוג של 

הרי זה כמעט היינו הך. לכן תהיה זאת ויתר על ההתחייבות הגדולה לפעול כבודהיסטווה, ויתר עליה, אבל 

טעות עצומה למי שנטל את נדרי הבודהיסטווה, אחר כך לוותר עליהם. ולכן יש לשקול היטב לפני נטילת 

 ויתור[ עלולות להיות חמורות מאוד.דרים, כיוון שהתוצאות ]במקרה של הנ
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 סטווה: נדרי הבודהי7מס'   ACIקורס
 

 

 חלק ראשון –מקראה שביעית: העבירות המשניות 

 

 מוסרהדי תרגול השלמויות של נתינה ושל חסד על י ה שלהצבירעבירות שפועלות כנגד 

, חונך לדלאי לאמה Geshe Tsewang Samdrupו של חיבור ",מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

  .B34-A37ffהעשירי,  

 

 

 

 ניותהעבירות המשארבעים ושש 

 כעת נסביר את ארבעים ושש העבירות המשניות על נדרי הבודהיסטווה.

 

נחה לשלושת היהלומים בשלושת אופני הביטוי . העבירה המשנית של אי מתן מ3
15

 

העבירה מתבצעת כאשר עבר יום שלם ]עשרים וארבע שעות[, מבלי שהגשת מינחה לאחד או יותר 

 : קידה בגוף, מתן הלל במילים, והערצתם במחשבה. משלושת היהלומים בשלושת האופנים, כלומר

 

 

 

                                                
 בור, והמחשבהיהגוף, הד  15
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 . העבירה המשנית של מתן דרור למחשבות של תשוקה 2

עבירה זו מתבצעת כאשר אינך מנסה להפסיק מחשבה שעלתה בתודעתך, כגון השתוקקות חזקה 

 קט, היותך לא מסופק עם מה שיש לך, השתוקקות שאחרים יגלו כבוד כלפיך, וכדומה. ילאובי

 

 
 

 . העבירה המשנית של אי מתן כבוד לבכירים ממך1

 עלותמהעבירה מתבצעת כלפי אדם שהוא בכיר ממך במובן שנטל את נדרי הבודהיסטווה לפניך, ושיש לו 

 טובות והוא ראוי לכבוד. העבירה מתרחשת כאשר אינך מראה להם כבוד בצורה כלשהי. 

 

 
 

 . העבירה המשנית של לא לענות על שאלות 9

העבירה מתבצעת כאשר בגלל כעס או עצלות אינך עונה בצורה הולמת למישהו ששאל אותך שאלה כנה 

 ומתוך כוונה טובה. 

 

 
 

 . העבירה המשנית של סירוב להזמנה3

, ובגלל חרארוצה לתת לך במתנה בגד או דבר העבירה מתבצעת כאשר מישהו מזמין אותך לארוחה או 

 או כעס, או עצלות, אינך מוכן לקבל את ההזמנה.  גאווה, או רצון לפגוע בהם,
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 . העבירה המשנית של סירוב לקבל כסף5

מריים, ובגלל כעס או עצלות או והעבירה מתבצעת כאשר מישהו רוצה לתרום כסף או זהב או דברים ח

 רצון לפגוע, אתה דוחה זאת. 

 

 
 

 העבירה המשנית של לא לתת דהרמה למי שחפץ בה .8

 כאשר בגלל כעס, עצלות, רצון לפגוע, או קנאה, אינך נותן דהרמה למי שחפץ בה. העבירה מתבצעת 

 

 
 

 חסד באמצעות התרגול של נתינה.השבע העבירות המשניות שמנינו לעיל מנוגדות לאימון של צבירת 

 

 

 . העבירה המשנית של דחיית אנשים שמוסריותם נפגמה1

המעשים המיידיים, או ששברו את אחד מנדרי "אנשים שמוסריותם נפגמה" הם מי שבצעו את אחד 

הבסיס. העבירה מתבצעת כאשר אתה דוחה אנשים שמוסריותם נפגמה, או מתעלם מהם לחלוטין בגלל 

  מעשיהם, ובגלל כעס או עצלות או רצון לפגוע.

 

 

 

 . העבירה המשנית של אי שמירה על הכללים, דבר שגורם לאנשים אחרים לפתח אמונה4

יה[ כפי שהם נשמרים ע"י אלו ששייכים אוינת כאשר אתה מפר את כללי המשמעת ]העבירה מתבצע

 למסורת "המאזינים", כיוון ששמירה על הכללים מגינה על התודעה של אחרים. 
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 היצורים פחותה.כל צוע מעשים שתועלתם לי. העבירה המשנית של ב35

ם של איסוריםהבודהיסטווה אינו חייב בהכרח להקפיד על קיום סוגים מסוימי
16

, באותו הווינאיהמתוך  

האופן שיקפידו עליהם מתרגלים ממסורת המאזינים. דוגמה לכך הן מפלות הקשורות באיסורים כגון אלו 

שבקבוצת ה"נטישה", למשל כאשר נזיר מחזיק בבד שניתן לו במשך למעלה מעשרה ימים.
17

העבירה  

יוק כמו מתרגל במסורת המאזינים, למרות מתבצעת כאשר אתה מקפיד בשלמות על קיום האיסורים בד

שאינך חייב לעשות זאת.
18

  

 

 

 

 . העבירה המשנית של אי הפרת כלל בגלל חמלה33

השבע של נטילת חיים והשאר –ישנם מצבים מיוחדים שבהם עבירות ספציפיות 
19

הנן מותרות לאדם  - 

ם אתה אדם כזה, ואם הפרה שיש לו את השאיפה להארה ואשר מתרגל כיאות את נדרי הבודהיסטווה. א

 להביא תועלת יוצאת דופן לזולת, הרי שאז תבצע עבירה אם לא תעשה זאת.  עשויהכזאת של הכללים 

 

 
                                                

כללי המשמעת של הנזירים כוללים "כללים טבעיים" שבאופן כללי באים למנוע פגיעה באחרים, ו"כללים  שהוכרזו", או   16
 איסורים, שנקבעו ע"י הבודהה למען הסנגהה, בפרט אלו שדורשים לוותר על דברים.

 שתמש בו להכין גלימה. בד שניתן במתנה יותר מעשרה ימים מבלי להההתייחסות כאן היא לאיסור להחזיק ב  17

עבור הבודהיסטווה תהיה התנהגות זו פגומה, כיוון שגם אם אין הבד יכול לשמש אותו, הוא יכול להשתמש בו לעזור לאחרים,   18

 ולמעשה תהיה זו חובתו למצוא דרך נאותה לעשות זאת, גם אם יידרשו יותר מעשרה ימים לשם כך.

 בור, מתוך עשרת כללי החופש.יוד שבעת הכללים הקשורים במעשההכוונה ל  19
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 . העבירה המשנית של פרנסה לא נאותה32

עבירה זו מתבצעת כאשר אתה מתקיים מאחת או יותר מבין חמשת הסוגים של פרנסה בלתי נאותה, ואינך 

מוש בהתחזות או העמדת פנים, חנופה, זריקת רמזים, שימוש ימצב זה. החמישה הם: ש נוקט בצעדים לתקן

 בכוח, או שימוש בפיתוי על מנת להשיג דברים. 

 

 

 

 . העבירה המשנית של שכחה עצמית והתנהגות חסרת רסן31

אתה עובר את העבירה הזאת כאשר אתה שוכח את עצמך ומתנהג בצורה חסרת רסן, מסיח את דעתך 

  , או אם ניסית להדיח אחרים להתנהגות מעין זו.יטיפששועים ומשחקים או פטפוט בשע

 

 

 

 . העבירה המשנית של חשיבה שאתה חייב להתגלגל בסמסרה39

אתה מבצע את העבירה הזאת כאשר אתה חושב לעצמך, וגם אומר לאחרים, דברים כגון: "הבודהיסטוות 

הפך. הם אינם חוששים מן הנגעים הרוחניים, ואינם מנסים להשיג נירוונה, והם פועלים ל םמעונייניאינם 

מנע לחלוטין ממחשבות אלו. הם רק רוצים להשיג הארה מלאה, והם ממשיכים לנדוד בגלגל הסמסרה ילה

  עור."יבמשך שלושה עידנים לאין ש
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 . העבירה המשנית של אי הפרכת שמועות אודות עצמך33

עות מרושעות או להוצאת דיבה, דבר שעלול לגרום למישהו נניח שאמרת או עשית משהו שהוביל לשמו

לפקפק באמת או בטוהר של דבריך. אתה מבצע את העבירה הזאת כאשר אינך נוקט באמצעים להבהיר את 

 המצב ולהפסיק את השמועות. 

 

 

 

 . העבירה המשנית של אי נקיטה באמצעים מתקנים, כאשר הדבר חייב להיעשות בצורה שלילית.35

שמישהו חוטא במעשיו או דבריו, ואתה מבין שאם תפעל כלפיהם בעוצמה, יש סיכוי שתוכל להחזירם נניח 

למוטב. אתה עובר את העבירה הזאת כאשר אינך נוקט באמצעים הדרושים רק כדי לשמר את דעתם 

 הטובה עליך.

 

 

 

ה, מנוגדות תשע העבירות המשניות הללו, החל מדחייה של אנשים שמוסריותם נפגמה ועד לאחרונ

 לתרגול השלמות של מוסר.
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 חלק שני  –מקראה שמינית: העברות המשניות 

 

חסד על ידי תרגול השלמויות של אורך רוח, חדוות  ה שלהצבירעבירות שפועלות כנגד 

 המאמץ, ריכוז מדיטטיבי, וחוכמה
 

, חונך לדלאי לאמה Geshe Tsewang Samdrupבורו של יח ",מחרוזת אבני חן זוהרותוך "קטעים מת

  ff. 19b-20bהעשירי, 

 

 

 
 

 בדן ארבע הנקודות של תרגול החסדו. העבירה המשנית של א38

נניח שמישהו נהג כלפיך באחת מארבע הצורות הבאות, או בצורה דומה להן: נזיפה, כעס, מכות, או 

 צע עבירה זאת כאשר אתה מגיב בצורה דומה. ביקורת. אתה מב

 

 

 

 . העבירה המשנית של התעלמות ממי שכועס 37

נניח שעשית עוול למישהו, או אפילו שאותו אדם רק סבור שעשית לו עוול. עבירה זו מתבצעת כאשר 

  ות.מתוך רצון לפגוע, או מתוך גאווה, או מעצלות, אינך דואג להסביר לו את נקודת מבטך באופן נא
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 . העבירה המשנית של סירוב לסלוח למי שבא להתנצל על עוול שעשה לך 34

נניח שמישהו עשה לך עוול, ואחר כך הוא בא אליך באופן נאות לתרץ מה שקרה. העבירה מתבצעת 

כאשר מתוך רצון לפגוע, או מתוך איבה או זדון, או פשוט מפני שלא מתחשק לך, אתה מסרב לקבל את 

 ההתנצלות. 

 

 

 

 . העבירה המשנית של מתן דרור למחשבות של כעס25

עבירה זו מתבצעת כאשר אתה מתחיל להרגיש כעס או טינה כלפי מישהו, ואז ממשיך להחזיק ברגשות 

 אלו, ונותן להם להמשיך מבלי לעשות כל מאמץ להפסיקם, משום שאינך מוצא בכך כל פסול. 

 

 
 

 דות לתרגול השלמות של אורך רוח.ארבע העבירות המשניות שמנינו לעיל מנוג

 

 

 

 . העבירה המשנית של איסוף תלמידים מתוך רדיפת כבוד23

אתה מבצע עבירה זו כאשר אתה מקבץ סביבך קבוצת תלמידים מתוך רצון שהם יכבדו אותך, או ישרתו 

 . חומריותאותך, או יתנו לך מנחות 
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 . העבירה המשנית של התמכרות לעצלנות וכדומה.22

שמרת הראשונה והאחרונה של הלילה. נניח שבמשך זמן זה יחסת לכל שעות היום, ולמהעבירה הזאת מתי

התמכרת לך ברצון להרגשה הנעימה של שינה, או התענוג של שכיבה, רביצה במיטה, וכדומה, וזאת מתוך 

 . עצלנות ובטלנות. העבירה מתבצעת אם אתה נוטה לנהוג כך, ואינך מנסה לשנות נטייה זאת

 

 

 

 . העבירה המשנית של בילוי זמנך בפטפוט לשם הנאה.21

עבירה זאת מתבצעת כאשר אתה מבלה את זמנך תוך שאתה משקיע עצמך בפטפוט על פוליטיקה, או פשע, 

או המין השני, וכדומה.
20

  

 

 

 

 שלוש העבירות המשניות שמנינו לעיל מנוגדות לתרגול השלמות של חדוות המאמץ.

 

 

                                                
, בידור למינהו, משחקי וז'ורנלים םעיתוניבתרבותנו אנו נוכל לכלול כאן גם צפייה במשחקי ספורט, בילוי זמן רב בקריאת   20

 מחשב, וכו'.
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 כוז מדיטטיבייהמשנית של אי חיפוש המשמעות של ר . העבירה29

כוז מדיטטיבי, אינך טורח יאתה עובר את העבירה הזאת כאשר למרות שיש ברצונך ללמוד כיצד להשיג ר

להביא את עצמך לאדם שיכול לתת לך את הוראות התרגול הנחוצות, וזאת מתוך רצון לפגוע במישהו, או 

 מתוך עצלות. 

 

 
 

 של אי סילוק מכשולים לפיתוח ריכוז מדיטטיבי . העבירה המשנית23

נניח שיש לך אחד מחמשת המכשולים הנפוצים לפיתוח ריכוז מדיטטיבי
21

, או צירוף כלשהו שלהם: הזוג 

מצפון מצד  ייסורישקט והסחת הדעת לדברים שמושכים מצד אחד, וגעגועים למשהו או מישהו או -של אי

ישנוניות וקהות; משיכה לאובייקטים של החושיםשני, רגשות של איבה או טינה; הזוג של 
22

; וספקות 

שלא טרחת לברר
23

. אתה מבצע עבירה זו כאשר אינך פועל לסילוק מכשולים אלו בשעה שהם עולים, 

 בתודעתך.  וןכלהם לש רשהמו

 

 

 

 לתחושות הנעימות שעולות במדיטציה כאל הישג אישי חשוב התייחסות. העבירה המשנית של 25

בירה זאת כאשר אתה מתחיל לפתח השתוקקות לתחושות הנעימות שעולות בזמן המדיטציה, אתה עובר ע

  שג אישי חשוב.יחס לחוויה של תחושות אלו כאל היואתה מתחיל להתי

 

 

 

 שלוש העבירות המשניות שלעיל מנוגדות לתרגול השלמות של ריכוז מדיטטיבי.

 

                                                
21

 .99פסוק מכתב לידיד, גרסה זו של חמשת המכשולים לקוחה מספרו של ארייה נגרג'ונה,   
 בעיקר אוכל ומין.  22
 והדרך שמוליכה לשם. ,חוסר שכנוע ביחס לאפשרות של שחרור  23
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 . העבירה המשנית של פסילת הדרך של המאזינים28

"אלו השייכים לדרך הפחותה -בירה זאת מתבצעת כאשר אתה מאמין ומשתף עם אחרים את הדעה שע

חייבים ללמוד את אוסף הכתבים של המאזינים, להבין את משמעותו, לשנן את מילותיו, לתרגל אותו, וכו', 

 אלא שכל זה לא נחוץ לבודהיסטוות." 

 

 

 , בשעה שזו שלנו זמינה.אחרות רכיםד. העבירה המשנית של השקעת מאמץ ב27

אתה מבצע עבירה זאת כאשר יש לך את התנאים להתאמץ להעמיק בכתבים של דרך הבודהיסטווה, 

 ובמקום זה אתה מתאמץ להעמיק בכתבים של דרך המאזינים. 

 

 

 . העבירה המשנית של השקעת מאמץ בכתבים לא בודהיסטים, בשעה שאין צורך לעשות זאת.24

אשר יש לך את ההזדמנות להתאמץ להתעמק בתורתו של הבודהה, ובמקום זאת עבירה זאת מתרחשת כ

 אתה מתעמק בכתבים שאינם בודהיסטיים. 
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 . העבירה המשנית של פיתוח משיכה לכתבים לא בודהיסטים, גם אם יש צורך להתעמק בהם.15

העבירה הזאת  נניח שיש סיבה שמחייבת אותך להשקיע מאמץ בכתבים לא בודהיסטיים. אתה עובר את

 כאשר במהלך עבודתך אתה מפתח משיכה לכתבים אלו: בהתחלה, באמצע ובסוף. 

 

 

 . העבירה המשנית של דחיית דרך המהיינה13

אתה מבצע עבירה זאת כאשר אתה מוריד את קרנם של חלק או של כל הכתבים של דרך הבודהיסטוות, 

החלק הזה אינו כתוב היטב", או "המחבר של כך טוב", "כל באומרך דברים כגון: "החלק הזה הוא לא 

 כתב זה הוא לא הכי טוב", או "חלק זה איננו תורם לרווחת היצורים".

 

 

 . העבירה המשנית של שבח עצמי ובקורת על הזולת12

אתה עובר את העבירה הזאת כאשר אתה משבח את עצמך או מבקר את זולתך מתוך מניעים של גאווה או 

  כעס.

 

 

 

 ה המשנית של לא ללכת ולהקשיב לדהרמה. העביר11

שבו מישהו מסביר את הדהרמה,  עלאירואתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל גאווה או עצלות, אינך בא 

  או שיש בו דיון על דהרמה, וכדומה.
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 . העבירה המשנית של התמקדות בקנקן ובהצגה19

הבודהה עצמו,  הייתהה כאילו היה/אתה מבצע עבירה זו בשעה שאינך מתייחס למי שמלמד אותך דהרמ

אינך מכבד אותם כראוי, וכדומה. במקום זאת, אתה מבטל את המורה לגמרי, או מבקר אותו/ה מאחורי 

גבו/ה, ומתמקד בשאלה האם האופן שבו הם מתבטאים הוא יפה או לא, וכל זאת במקום להתמקד 

  במשמעות דבריהם.

 

 

 

גיעה בתרגול של שלמות החוכמה, וכך שלושים וארבע שמונה העבירות המשניות שלעיל מהוות פ

חסד באמצעות התרגול של שש ההעבירות המשניות שמנינו עד כאן מנוגדות לאימון של צבירת 

 השלמויות.
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 מקראה תשיעית: העבירות המשניות, חלק שלישי

 

 היצורים, כל המוסריות של פעולה למען  עלות כנגדרות שפויעב

 , משאלהרות שפועלות כנגד כללי השאיפה להארה מהסוג של יעב

 ארבעת המעשים השחורים וארבעת המעשים הלבנים

 

, חונך לדלאי לאמה Geshe Tsewang Samdrupו של חיבור ",מחרוזת אבני חן זוהרותקטעים מתוך "

 .20b-22a  ff, העשירי

 

 

 עבירה המשנית של אי מתן עזרה למי שזקוק לה. ה13

כאן שמונה סוגים שונים זקוק לעזרה. נמנה ההן יהיה זה מתאים שתעזור למישהו נניח שקורות נסיבות שב

 עלולים להזדקק לעזרה: השל אנשים 

 מישהו שזה עתה נטל על עצמו משימה כלשהי -

 מישהו שמנסה להגיע למקום כלשהו -

 שפה מישהו שמנסה ללמוד -

 מישהו שמנסה לרכוש מיומנות )בתנאי שזו אינה פוגעת( -

 מישהו שמנסה להגן על רכושו -

 מישהו שמנסה לאחות קרע בין אנשים -

 שיש בו ברכה לזולת אירועמישהו שמנסה לארגן  -

 מישהו שמנסה לעשות איזה חסד, באופן כללי -

 ל כעס או עצלות.עבירה זו מתבצעת כאשר אין אתה מוכן לעזור לאנשים אלו, בש
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 . העבירה המשנית של אי מתן עזרה לחולים15

נניח שקורה מצב שבו היה מן הראוי שתבוא לעזור או לטפל באנשים חולים. אתה עובר עבירה זאת כאשר 

 אתה אינך עושה זאת, בגלל כעס או עצלות. 

 

 

 

 . העבירה המשנית של אי מתן עזרה לסובלים18

, חרשות, נכות, תשישות עיוורוןבעיות הבאות, או מצרוף של כמה מהן: נניח שיש מי שסובל מאחת ה

המכשולים נוי ע"י אחד או יותר מחמשתימסע, עלאחר 
24

, רדוף על ידי מחשבות של טינה אובססיבית 

אינך מנסה להקל על סבלם בדרך שהו. אתה מבצע עבירה זו כאשר כלפי מישהו, או שסבל מפלה מידי מי

 או עצלות. כלשהי, בגלל כעס 

 

 

                                                
 חוסר יכולת ריכוז, חוסר יכולת החלטהור שכלי, חרטה או עייפות מתמדת, אובססיבית, עצלות של הרוח או פיג תאווה  24
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 ממתן עצה למי שפועלים בצורה מסוכנת הימנעות. העבירה המשנית של 17

ניח שמישהו פועל בצורה שתפגע בו בחיים הנוכחיים או בבאים. אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל כעס או נ

ל, ואשר עצלות, אינך טורח להעמידם על חומרת מעשיהם, תוך מתן נימוקים משכנעים המבוססים בהגיון צלו

  יתאימו למצבם, אשר יעזרו להם להפסיק את התנהגותם הפוגעת.

 

 

 . העבירה המשנית של אי מתן עזרה למי שעזר לך בעבר14

 אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל רצון לפגוע או מתוך עצלות, אינך טורח לגמול על חסד שנעשה עמך. 

 

 

 . העבירה המשנית של אי הפגת צערו של אחר95

מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל רצון לפגוע או בגלל עצלות, אינך טורח לעזור לאדם שמרגיש שאיבד אתה 

 מישהו או משהו יקר לליבם, להתגבר על צערם. 

 

 

 

 למי שחפץ בהם חומריים. העבירה המשנית של אי מתן כסף או דברים 93

ע מלתת כסף או אוכל וכדומה אתה עובר עבירה זאת כאשר, בגלל רצון לפגוע או בגלל עצלות, אתה נמנ

  למי שמבקש דברים אלה ממך.
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 . העבירה המשנית של אי סיפוק צרכי תלמידיך92

אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל רצון לפגוע או מתוך עצלות, אינך נותן הנחיות רוחניות למעגל 

ה ממי שמאמינים תלמידיך, או שאתה נמנע מלפעול למענם ולמצוא להם, בצורה נאותה, מקורות תמיכ

 בדרך ומסוגלים לתרום. 

 

 

 

 . העבירה המשנית של לא להסתדר עם מישהו91

 אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל רצון לפגוע או תוך עצלות, אינך מצליח להסתדר עם מישהו. 

 

 

 . העבירה המשנית של לא לשבח את הסגולות הטובות של מישהו99

ון לפגוע או מתוך עצלות, אינך משבח את סגולותיו הטובות של אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל רצ

 מישהו, או שאינך משבח דבר טוב שהם עשו או אמרו. 

 

 
 

 גיע הזמן לכךית משמעת כשהירה המשנית של אי השר. העבי93

נניח שיש בעיה שהגיעה לנקודה כזאת שהדבר המתאים לעשות הוא לפעול בצורה תקיפה: לנזוף, להעניש, 

לו לגרש מישהו. אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בגלל נגע רוחני או עצלות, אינך נוקט בפעולה או אפי

 הנחוצה. 
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 טבעיים כשהגיע הזמן לכך-מוש בכוחות עלי. העבירה המשנית של אי ש95

להפחיד מישהו, כדי בעיים, ונוצר מצב שבו יהיה זה נכון להשתמש בכוחות אלו ט-נניח שיש לך כוחות על

ו השראה, או למנוע מישהו שאינו רשאי לכך מלקחת לעצמו מנחה שניתנה מתוך אמונה או לתת ל

-]לסנגהה[, או משהו דומה. אתה מבצע עבירה זאת כאשר, בנסיבות אלו, אינך משתמש בכוחותיך העל

הנות ממנחה ילהפחיד את אותו אדם, או לתת להם השראה, או למנוע מאדם שלא לקח נדרים מל טבעיים

 ונה מלאה, או כל דבר מעין זה. שנתנה באמ

 

 

 הברואים.כל עשרה העבירות המשניות שמנינו לעיל מנוגדות למוסריות של פעולה למען -שתים

 

 שאיפה להארה להשגת ה משאלהעבירות משניות כנגד הכללים של ה

 

 

 

 השאיפה להארה.להשגת  משאלהההרשימה הבאה מכילה עבירות נוספות, שהן מנוגדות לכללים של 

 .אי מתן תמיכה למי שראוי לקבל תמיכה, בין אם זה ע"י מתן דהרמה או תמיכה חומרית 

  ע בך.ופגכדי ללא לוותר על כעס על דבר מה שמישהו עשה 

 .להפלות בין אנשים, במובן של לחבב את חלקם ולא לחבב אחרים 
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 .לא לקחת את עצמך אל לאמה קדוש/ה 

 ר על מה שלמדת.לזנוח את התרגול של לימוד הדהרמה והרהו 

 שאתה  דבר אחרכל בך שמטרתך היא לעזור לאחרים כאשר אתה נהנה מאוכל, ביגוד, או ילא לזכור בל

 .משתמש בו

  כל מבלי שתשמור ברקע את המודעות של השאיפה להגיע להארה למען  וכלשהשל מעשה חסד עשייה

 הבריאה. 

 

 שאיפה להארה.ה להשגת משאלהכל אלו הן עבירות משניות שמנוגדות ל

 

 ארבעת המעשים השחורים וארבעת המעשים הלבנים

 

 

 

ישנם גורמים נוספים אשר ימנעו את אובדן השאיפה להארה בחייך הבאים. על מנת להבטיח שזה אמנם יקרה 

 עליך לוותר על ארבעת המעשים השחורים, ולדאוג לעשות את ארבעת המעשים הלבנים. והנה הפירוט:

 

 

 

 הוא באופן מכוון להונות את הלאמה שלך, או את אלו שלהם אנו מגישים מנחות,  ראשוןהמעשה השחור ה

 או אנשים כאלו, ע"י שמשקרים להם.

  לעולם לא להגיד במכוון דבר שקר, הראשון בין המעשים הלבניםתרופת הנגד שמונעת דבר זה הוא ,

 אפילו לא בצחוק, לאף יצור חי.
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 ישהו להתחרט על מעשה טוב שעשה.הוא לגרום למ המעשה השחור השני 

  והוא להביא מישהו שאתה מטפח לשאוף להארה שלמה ולא המעשה הלבן הרביעיתרופת הנגד כך הוא ,

 להביאם לדרך הפחותה.

 

 

 הוא להגיד משהו לא נעים לבודהיסטווה מתוך כעס. המעשה השחור השלישי 

  יצור כאילו הוא המורה הנעלהכל ס , והוא לנסות ולתפוהמעשה הלבן השלישיתרופת הנגד לכך הוא
25
 

 הדברים, כטהורים לחלוטין.כל היצורים, ואת כל בעצמו, ולראות את 

 

 

 יושר, בלי לזכור שאתה אחראי באופן -הוא לנהוג עם מישהו בעורמה או באי המעשה השחור הרביעי

 אישי להארתו.

  הבריות, ללא שום צורה של  כל, שמירה על יושר מוחלט עם המעשה הלבן השניתרופת הנגד לכך הוא

 הונאה.

                                                
 שימוש מעין זה במלה "מורה" מתכוון ללורד בודהה.  25
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 : נדרי הבודהיסטווה7מס'   ACIקורס
 

 

 מקראה עשירית: 

 

 יחסויות שעוזרות לשמור על הנדרים; יהת

 גורמים שמביאים לשבירת הנדרים; 

 כיצד להתוודות; 

 והברכה שבאה משמירה על הנדרים

 

 697-722, מאת ג'ה צונגקפה הדגול, עמ' היסטוותדרך המלך לבודקטעים מתוך 

 

 

 שנית, נביא הנחיות שיגנו על תודעתך מפני עבירות אלו.

לים על הפרטים שניתנו עד כאן אודות כללי ההתנהגות שהבודהיסטוות צריכים לשמור. אין ינתחיל בכמה מ

, נמצא שת סוגי המוסר ואילךולּו אחד מהם שלא נלקח ישירות מהסוטרות עצמן; הכול, החל מההסבר של שלו

שנאמרו ע"י המורה הקדוש וכלולים באוסף הסוטרות. אזכורים אלו הובהרו  מפוזר באוסף של מקורות

הספרות של כל ושושלת אחת, הסבא הגדול ל יה אסנגה אשר כינס אותם לספר אחדבשלמות ע"י ארי

 הבודהיסטוות.
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מישהו סתם המציא, חייבים הבודהיסטוות לפתח כלפיהם ן שכללי המוסר מקורם כזה, ואינם משהו שוכיו

טול את ייראת כבוד ולשמרם. יראת כבוד זאת תנחה אותם לפתח שלוש כוונות מצוינות, שיביאו אותם ל

הדברים. כל הנדרים ממישהו אחר, ואז לפתח, מעומק ליבם, יחס כבוד לכללים שרואה בהם את הנעלה שב

 ם.אות ריבלו, ולעולם לא להפקולבסוף, עליהם לנצור את הכללים ש

 

 

 

 שלוש הכוונות המצוינות הן כדלהלן:

o הכוונה הטהורה לשמור על הכללים, 

o הכוונה להגיע להארה, 

o  הברואיםכל הכוונה לפעול למען. 

 

********** 

 

 

 

מאמץ לנצור את כל תן לשקם את הנדרים, אם נשברו. מובן מאליו שיש לעשות ישלישית, להלן האופן שבו נ

 רבב. אלא שאנו עלולים להפר את הנדרים בגלל אחת מן הסיבות הבאות: כלהנדרים מ

o אי ידיעת הנדרים 

o חוסר זהירות 

o התקפה של נגעים רוחניים 

o כבוד לנדרים עדרה 
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 אפילו אם נפגעו הנדרים, ניתן לשקמם אם נפעל באופן הראוי ]כפי שמפורט בהמשך[.

 

 

יה של "מפלות" )שבירה של נדרי הבסיס(, שייכות וה שאינן כלולות בקטגורוהפגיעות בנדרי הבודהיסטכל 

לקבוצה שנקראת "עבירות משניות". אין זה דומה למקרה של נדרי החופש של נזיר/ה, ששם יש מספר רב של 

 קבוצות של עבירות.

 

 

אם מישהו עובר עבירה משנית, עליו או עליה להתוודות בפני אדם ששייך או לדרך המאזינים או לדרך 

 ר מסוגל לקלוט ולהבין את משמעות המילים שבהן משתמשים כדי להתוודות. הגדולה, אש

 

 

אם לאדם שבפניו מתוודים יש את נדרי החופש, אך לא את נדרי הבודהיסטווה, אזי הוא צריך להיות נזיר מלא 

ש או נזירה מלאה, שכן אין זה ראוי להתוודות בפני נזיר מתחיל וכדומה, אפילו על עבירה על נדרי החופ

האישי. כמו כן, אני ]ג'ה  צונגקפה[ מאמין שאם המתוודה הוא נזיר/ה, הרי שאין זה ראוי שהם יתוודו בפני מי 

 שאינו נזיר/ה, אם יש נזיר/ה זמינים שבפניהם הם יכולים להתוודות. 

 

 

ת הטקסט הנוכחי קובע שאם מישהו עובר עבירה שדומה לשבירת נדרי הבסיס של נזיר/ה, ואם זה קורה תח

 טול אותם שוב.י"הצרוף הגדול" של נגעי הרוח שנקראים "שרשרות", אזי הנדרים אבדו ויש ל

********* 
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יש שטוענים שחייבים להתוודות בפני אדם אחר רק על עבירות משניות שנעשו בהשפעת נגעים רוחניים, 

ר, פשוט ע"י יצירת ואילו עבירות שנעשו שלא בהשפעת נגעים רוחניים ניתן לטהר בלי להזדקק לאדם אח

מנע מעבירות בעתיד, גם אם ניתן למצוא אדם אחר שבפניו ניתן להתוודות. אלא שזה איננו נכון, יכוונה לה

 שאין הבדל בין שני המקרים. רמות הבודהיסטוותשנאמר בספר  כיוון

 

 

ארבעים כל ה של , וכן במקרצמה בינוניתובע רוחבנגעי ולכן, במקרים של עבירות על נדרי הבסיס המלּוות 

מנע מעבירות בעתיד, במידה שניתן יושש העבירות המשניות, לא ניתן לטהרן אך ורק ע"י יצירת כוונה לה

 למצוא אדם אחר שבפניו ניתן להתוודות. במקרים אלה יש לפעול על פי התיאור שניתן בטקסט. 

 

 

 

אחר, כיוון שאז הרבה יותר קל  וידוי בפני אדםר העבירות, מאוד רצוי לטהרן ע"י שאכל גם במקרה של 

הבודהות הברוכים כל זכר ביליצור את הרגש של בושה, מבוכה, ואי נוחות. אבל אם זה בלתי אפשרי, ה

 , שאומר:פרק על המוסרוילדיהם לוחמי הרוח, והתוודה בפניהם. עצה זו תואמת את ה
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בנה של מידת הנזק שהן גורמות, עם ידיעה זו וה ,עליך להודות בשלמות בשגיאותיך, ולראות בהן טעות; ואז

בפני הבודהות והבודהיסטוות, ובפני אלו  יאות אלו יש להתוודות כעל עבירותמנע מהן. גם על שגיעליך לה

 שאיתם אתה מחלק את הדהרמה.

 

******** 

 

 

 

החלק החמישי של דיוננו עוסק בחלוקה של העבירות לכאלו שהן יותר חמורות וכאלו שפחות. מבחינת הגורם 

לעבירה, אלו שנעשו בגלל אי הכרת הנדרים או בגלל חוסר תשומת לב הן הכי פחות חמורות; אלו שנעשו 

 בגלל התקפה של נגעי הרוח הן בינוניות בחומרתן; ואלו שנעשו בגלל חוסר כבוד לנדרים הן החמורות ביותר.

 

 

שתוקקות, דחייה או בורות[ ברעלים הרוחניים ]של ה המלוותמבחינת מצב התודעה של האדם, אותן מפלות 

 חלשה, בינונית, או חזקה.  –בהתאמה  –בעוצמה חלשה, בינונית, או חזקה, יגרמו לחומרת העבירה להיות 

 

 

קט של העבירה, חומרת העבירות יכולה להיות חלשה, בינונית, או חזקה, גם אם היא מבוצעת ימבחינת האובי

בעלי איכות משותפת. למשל, נניח שנזיר/ה המונעים  אובייקטיםעם אותה המידה של נגעים רוחניים, כלפי 

 ע"י אותה "שרשרת" של נגעים רוחניים, אותה מידה של שנאה, הורגים אחד מהבאים:

 . חיה8

 . אדם או עובר שאינו אביהם או אמם2

 . אדם שהינו אביהם או אמם5
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מקרה השני העבירה היא מפלה במקרה הראשון, העבירה היא "נפילה" ]תגרום ללידה בעולמות התחתונים[, ב

 )אבוד הנדר( שאיננה מעשה מיידי, ובמקרה השלישי העבירה היא מפלה שהיא גם מעשה מיידי.

 

 

כעת נסביר כיצד עבירות מחמירות כתוצאה מהצטברות. אם בצעת בין אחת לחמש עברות, ולא טיהרת אותן 

, אך אתה עדיין מסוגל למנותן, ולא טיהרת כיאות, הרי שזה נחשב לדרגת חומרה קלה. אם בצעת יותר עבירות

אותן כיאות, זה נחשב דרגת חומרה בינונית. אם לא ניתן יותר לאמוד את מספר העבירות שבצעת, כלומר 

 אינך מסוגל יותר למנותן, הרי שזה נחשב דרגת חומרה גדולה.

 

 

שמבססים את החומרה על  שהוצגו כאן, אלו התיאוריםנושא זה מוסבר בכתובים בצורה הבאה: מבין שלושת 

שלה אין ליישמם כפשוטם כי אם על פי ההקשר של העבירה; שלושת  האובייקטטבעה של העבירה ועל 

 האחרים, לעומת זאת, הם כמו שתוארו. ההיבטים

 

 

למה אנחנו מתכוונים כשאנו אומרים שמישהו ביצע עבירה בגלל "בורות"? זה קורה כאשר האדם שמבצע את 

ה אותה כעבירה; זה קורה בגלל שאותו אדם אינו מכיר את העבירות, כיוון שלא למד עליהן העבירה אינו מזה

 או שלא הבינן.
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המקרה הבא קורה כאשר אתה מבצע עבירה למרות שאתה יודע שזאת עבירה. זהו המקרה של עבירה 

ה עושה. בתשומת לב על מה שאת להישארשמתבצעת למרות שאתה מכיר את הנדרים, אלא שאינך מצליח 

 וזה קורה בגלל שכחה עצמית, אי עמידה על המשמר.

 

 

 

למה הכוונה במילים "התקף של נגעי הרוח"? זה קורה כאשר אחד משלושת הרעלים משתלט על תודעתך, 

מנע מביצוע העבירה; אתה עושה זאת למרות שתוך כדי עשייה אתה חושב לעצמך "זה יואתה חסר אונים לה

 ".לא משהו שאני אמור לעשות

 

 

למה הכוונה כשמישהו מבצע עבירה בשל "חוסר כבוד לנדרים"? זהו המקרה שבו, למרות שכבר למדת מהן 

 זאת אתה מבצע אחת מהן, בגלל אחת מתשע הסיבות הבאות:כל העבירות, ב

 . אתה עדיין נמשך לצורת התנהגות נחותה8

 בוד לדרך של תרגול החסד. לא הצלחת ליצור סיבות מתאימות בעבר, ולכן אין לך הערכה או כ2

 . אין לך הערכה וכבוד למצב של נירוונה5

 . אין לך הערכה וכבוד לדהרמה9

 . אין לך הערכה וכבוד לסנגהה1

 . אין לך הערכה וכבוד באופן כללי, לשום אובייקט3

 . אין לך שום רגש של בושה8

 . אין לך רצון לשמור על כללי המוסר1

 עושה רק מה שמתחשק לך. אתה חסר כבוד באופן כללי, ו4

שתי הסיבות הראשונות מבין הנ"ל גורמות לעבירות שאינן כרוכות בנגעים רוחניים, ושתי האחרונות גורמות 

המקוצרת של הטקסט העיקרי על תרגול  מהגרסההדיון הזה לקוח כל לעבירות שכרוכות בנגעים רוחניים. 

 המשמעת.



 98 

 

 ת לביצוע עבירות:כעת נביא תרופות נגד לארבע הסיבות שגורמו

 . הפוך עצמך למומחה בהכרת העבירות8

 . שמור על רמה גבוהה של תשומת לב ודריכות2

 . אתר לאיזה מנגעי הרוח אתה הכי נוטה, ועשה מאמץ רציני לתרגל את התרגול שנוגד נטייה זו.5

 נדרים.. פתח תחושת בושה והתחשבות בדעת הזולת; טפח תחושה עמוקה של כבוד למורה הנעלה, ול9

 

******** 

 

 

 

של דיוננו עוסק בסיבות שישמרו אותך מאושר. הבודהיסטווה שמקדיש מאמץ רציני לשמירה  השישיהנושא 

 על כללי האתיקה של משמעת שנטל, ישיג את שלושת המימושים, ובכך יזכה לבלות את חייו במצב של אושר.

 

 

מה שעלול כל אדם נמנע קודם כל מלעשות  המימוש הראשון הוא זה של פעולה. פירושו של דבר שאותו

מעשה של פעולה, דבור, או מחשבה. כל לגרום לו לאבד את טוהר מוסריותו; הוא או היא שומרים על טוהר ב

תוך כדי התרגול, אותו אדם שומר על כבוד עמוק לכללים, ומקפיד על זהירות. בצורה כזאת הוא מפתח רצף 

עבירה. לבסוף, אותו אדם דואג להתוודות ולטהר כל מקרה כל נע ממישל זמן שבו הוא או היא מצליחים לה

עבירה, וכך מבלה את רוב ימיו ולילותיו כל נדיר שבו אולי נכשל בעבירה. אותו אדם מכיר בהיותו טהור מ

 בהרגשת שמחה, ולכן מבלה את חייו במצב של אושר.
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ונה לפעול לפי מה שהדהרמה מלמדת, ולא המימוש השני הוא של כוונה. אותו אדם נוטל את הנדרים עם כו

מתוך תקווה לזכות בתמיכה חומרית, כגון קבלת מקום מגורים וארוחות. הוא שואף להגיע להארה מלאה, 

ואינו מאלה שאין להם שאיפה זאת. הוא שואף לתרגל את דרך החסד ולהגיע לנירוונה, ואינו מאלה שאין להם 

משקיע מאמץ בעשיית הטוב, ולכן אינו נמנה על אלה שחיים בבטלה,  שאיפה זאת. וכיוון שזוהי שאיפתו, הוא

 שאינם משקיעים יותר מדי מאמץ, או שמעשיהם מעורבים בעבירות או בהתנהגות בלתי מוסרית. 

 

 

 

המימוש השלישי הוא זה של סיבות קודמות. אותו הבודהיסטווה צבר חסד רב בשרשרת חייו הקודמים 

מכשול להשגת עושר רב, כל צע את אותם המעשים הטובים שיאפשרו לו להסיר כתוצאה ממעשי נדיבות, וב

ולכן אותו הבודהיסטווה לעולם לא יסבול ממחסור בבגדים או מזון או מקום לינה או טפול רפואי או כל צורך 

 זה.כל חומרי שהוא. והוא גם יוכל לשתף אחרים ב

 

********** 
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במעלות של שמירת המוסר. כאן נמצא שני סוגים, והראשון שבהם החלק העיקרי הרביעי של הטקסט עוסק 

הן המעלות האולטימטיביות. ההר האדיר של מוסריות הבודהיסטווה שתוארנו לעיל מביא לתוצאה של הארה 

מלאה. כלומר, תרגול זה של שמירת המוסריות מאפשר לאדם להשלים את שלמות המוסר, וכך להשיג את 

 הארה מלאה של הבודהה. המצב שאין לו דוגמה, של

 

 

 

חס כאן למכלול הגדול של חסד, שהוא מקיף ומרחיק לכת כאחד. ניתן גם לומר יטוי "ההר האדיר" מתייהב

 חס לתרגול של מוסר שהוא כולל, בלתי מוגבל ושלם לחלוטין.ישהביטוי מתי
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 גם בטרם מושגת הארה, יש למוסריות זו חמש מעלות זמניות:

 הבודהות ירעיפו חסדם על מי ששומר כללי מוסר אלוכל ם, . כמו שתואר קוד8

 . אותו אדם יגיע לשעתו האחרונה במצב של אושר גדול ונשגב ובלתי פוסק2

כאלו ששווים  –במקום שבו חיים בודהיסטוות מאותו הסוג  ייוולד. גם לאחר מות גופו, אותו אדם 5

מקום יהיה מי שאתו הם "יוכלו לחלוק ובאותו  –להם ברמה של שמירת המוסר או אף עולים עליהם 

 את הדהרמה", כלומר מקום שבו יפגשו עם מורם הרוחני.

. בחיים הנוכחיים אותו אדם משיג הר אינסופי של חסד, שמאפשר לו או לה להשיג השלמה מלאה 9

 של שלמות המוסר 

מן בשמירה של . גם בחיים הבאים אותו אדם ישיג רמה שבה הוא יהפוך, באופן אוטומטי, להיות א1

 אותו המוסר.

 

באופן הבא: הם אומרים שמי שמקפיד על  השנייהג'ינסוטרה ]ג'ינהמיטרה?[ ואחרים פרשו את המעלה הזמנית 

שמירת כללי המוסר הללו יכול לצפות לפגוש בודהות ובודהיסטוות בחייו הבאים. ומכיוון שבאופן זה הם 

של אושר גדול, עילאי. סמודרה פרש מעלה זו כמתייחסת מתעלים מעל הפחד ממוות, הם משיגים מצב מתמיד 

צורך לפחד מלידות כל הן למה שנאמר כאן, והן לכך שבגלל שאותו אדם צבר מצבור אינסופי של חסד, אין לו 

 אומללות.

 

******** 
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)בן המאה התשע  Geshe Tsewang Samdrup, שנכתב ע"י מחרוזת אבני חן זוהרות-הלקט הבא לקוח מ

 עשרה(. 

ארבעת הכוחות כל ת יווישמוזכרים כאן, עליך לעשות זאת בלבשעה שאתה מבצע את אחד הווידויים 

ס של טיהור ושיקום קהמתנגדים בשלמותם. ניתן גם להשתמש בנוסח זה לשיקום הנדרים בפני הסנגהה, בט

 הנדרים, או בהזדמנויות דומות. 

יך צמודות לפני החזה, וחזור על הדברים התחל בשלוש קידות, הישאר עומד והשפל ראשך, כשכפות יד

 הבאים:

 ל הקדושים,וכל הבודהות והבודהיסטוות, כ

 שבכל מניין עברים, 

 . לעברי םאוזנכנא הטו 

 שחזור נדרי,  טקסלבצע כעת את  /תאני עומד

 לשמרם. ניסיוניכיוון שבצעתי אינספור טעויות במהלך 

 ביראת כבוד עמוקה אבקש: אנא, הקשיבו אלי.

 

 ד לכריעה שפופה, הצמד כפות ידיך אל מול החזה, ואמור את הנוסח הבא במלואו שלוש פעמים:כעת ר

 ל הקדושים, ולכהבודהות והבודהיסטוות, ל לכ

 שבכל מניין עברים, 

 . אליכם אפיל תחינתי

 אני הבודהיסטווה ששמו )אמור את שמך(, 

  עשיתי אינספור טעויות בעבירות על הנדרים, או במעשים שדומים,

 המהווים כתם שהוא מהסוג של עבירות קלות או עבירות בינוניות 

 על שמונה עשר נדרי הבסיס. 

 באופן ספציפי אזכיר את העבירות הבאות שבצעתי,

 שהן מנוגדות בתכלית למסורת של נדרי הבודהיסטווה, 

 כפי שאלה רשומים בשורות הבאות,

 ופסוקים אחרים מכתבים עתיקים,

 צעים מפלה: ואשר מפרטים כיצד מב

 
 )מנה את העבירות מתוך הרשימה הבאה(

 

 בגלל אחיזה בכבוד או רווחים 

 וביקרתי אחרים; בחתי עצמייש

 בגלל רכושנות לא נתתי דהרמה 

 למי שסובלים םחומרייאו דברים 

 או שהם חסרי הגנה; 

 ולשמוע, יסירבתלדברי התנצלות 

 ; רתחהוהכיתי אחרים מתוך 

 זנחתי את הדרך הגדולה;

 מדתי דהרמה שגויה; לי

 –משלושת היהלומים לקחתי בגנבה 

 כל אלו מהווים מפלה.
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 עשיתי אינספור טעויות כמו כן, 

 בעבירות על הנדרים או מעשים שדומים, 

 אשר מהווים כתמים מהסוג של עבירות על הקבוצה 

 של ארבעים וששה נדרים משניים.

 באופן ספציפי אזכיר את העבירות הבאות שבצעתי,

 מנוגדות בתכלית למסורת של נדרי הבודהיסטווה,  שהן

 כפי שהם רשומים בשורות הבאות 

 ופסוקים אחרים מכתבים עתיקים,

 ואשר מפרטים כיצד מבצעים עבירה: 

 
 )מנה את העבירות מתוך הרשימה הבאה(

 

 לא הגשתי מנחה שלוש פעמים לכל שלושת היהלומים,

 ואפשרתי למחשבת תשוקה להמשיך.

 א הקדשתי מחשבה, שש פעמים כל יום,מעבר לכך, ל

 לברכה שבפיתוח השאיפה לזכות בהארה, למען כל הבריאה. 

 לזכות בהארה מלאה.  משאלהלא נשאתי בלבי, שש פעמים ביום, ה

 . מסוימיםוויתרתי בלבי על אנשים 

 כמה.ולא השקעתי מאמצים לצבור את שני המכלולים, של חסד ושל ח

 המעשים השחורים.לא ניסיתי למנוע את ארבעת 

 לא ניסיתי לקיים את ארבעת המעשים הלבנים.

לא השקעתי מאמץ של ממש לתרגל את עצמי בנדרי החופש, בנדרים של צבירת החסד, 

 ובנדרים של פעולה למען הכלל.

 לא השקעתי מאמץ של ממש לתרגל את עצמי בשש השלמויות, מתן והשאר.

 בארבע השיטות לאיסוף תלמידים. לא השקעתי מאמץ לפעול למען הכלל ע"י שימוש

הזדמנות להכין דהרמה או דברים חומריים למען אחרים שזקוקים להם, לא הכאשר נקרתה לי 

 עשיתי מאמצים כאלו.

על ידי אחרים, ולכן פיתחתי ביניהם הבחנה,  /ה, או שאני ניזוק/תנאחזתי ברעיון שאני נעזר

 ת אחרים, ולהתעלם מכל השאר.לקחתי צדדים, והתחלתי לחבב אנשים מסוימים, לדחו

 לא לקחתי עצמי למורים קדושים שילמדוני.

לא הקדשתי מאמץ נאות ללימוד ולהרהור במסורות של חוכמה עמוקה והפעולות רחבות הטווח 

 של הבודהיסטוות.

 כאשר השתמשתי במזון, בגדים, או ריהוט, לא עשיתי זאת עם מחשבה של עזרה לזולת.

 ר השלמויות, לא עשיתי זאת בלב מלא כמיהה לעזור לזולת.כאשר תרגלתי נדיבות ושא

 את סבלם. חסלהתעצלתי בביצוע מאמץ בפעולות שעשויות להביא אושר לאחרים או ל

 

 בקצרה, 

 עשיתי אינספור טעויות שהן מנוגדות בתכלית למסורת של נדרי הבודהיסטווה.
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 )אמור את שמך(, מודה בטעויות אלו, /האני הבודהיסטווה ששמו

 הקהילה הקדושה, כל הבודהיסטוות וכל הבודהות וכל בנוכחות 

 בכל מניין עברים. 

 אני מודה בהן בפומבי, אינני מסתיר דבר, ואני מגלה כאן את כולן. 

 ואני נשבע שמרגע זה ואילך, אמנע ממעשים אלו. 

ת שעברתי, או ל העבירות וההודאה בהן, אזכה בשלוות נפש, אבל אם איני מודה בעבירובזכות גילוי כ

 לשהות בשלווה. /השאינני מגלה אותן, אינני יכול

 

, או כדומה, חוזר שלוש פעמים על השאלה של הכרה טקסבשלב זה, מי שמתאים לכך ומכהן כראש ה

 :תוהימנעו

 מכירים באלו בתור שגיאות? כןהאם אתם ]או את או אתה[ א

 והאחרים עונים: 

 כן, אנחנו מכירים.

 שואל:  טקסואז ראש ה

 האם מעתה והלאה תרסנו את עצמכם?

 והאחרים עונים: 

 מעתה והלאה נרסן את עצמנו.

 או שהם יכולים לענות:

ל דרכי להתנהג לפי הדהרמה, וכללי בטחה חגיגית לעשות כך, להקפיד בכבלב טהור ה /האני מבטיח

 המשמעת של הנדרים.

 אחרי שלוש הפעמים, נעשית הקביעה של קבלה ואישור.

 


