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  הקורלציותטבלת 

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

 תופעה סיבה תרופת נגד

שיש ך את כל המחלות עצמקח על 
  לזולת

  נפגע ממחלה שקשה לשאתה יגופ  פגיעה בגופם של אחרים

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

צמא של רעב ו כלקח על עצמך 
  הזולת

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

בשירותם של  שעבד את חייך וגופך
  אחרים

  תחת שררה של אחר אני מתייסר  התנשאות ושיעבוד אחרים

  נעימיםמגיעים לאוזני דברים בלתי   ופילוג של אחרים ,דיבור שגוי  ךלש םימגפאך ורק ב דבר סרה

תרגל לראות בעולמך אך ורק 
  דברים טהורים

  דבר בלתי נעים קורה לי  טוהר בעולמי-אי ההרגל לראות

בין מי שהם  לא להפריד לעולם
   קרובים

בלי עזרה  ,אני מוצא את עצמי בודד  בין אנשים אוהבים הפרדה

  וידידים אוהבים

כל בילוי עם ידידים  זנח לחלוטין
  )המרהדה ןמ םיקיחרמש( רעים

ובילוי  ,רוחנייםאת הידידים  לזנוח
 ןמ םיקיחרמש( עם אנשים רעים

  )המרהדה

  איננו מוצא עניין בי שום אדם רוחני

 תצמשה וא ףוליסמ המנע לחלוטין
  אחרים

ובכך גורם  לילעמ וא ףלסמאחר   לאנשים רוחניים ביחס דיבור מקטין
  רעתי

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

וקשה לי לחשוב  ליבי עטוף בעצבות  אחרים איטחהלו אוטחל  זולתה תאטחהו הלוועכל  זנח
  צלילותב

 הרועסותודעתי  ,מעשיי נכשלים לכ  פגיעה בפועלם של אנשים קדושים  מעשי אחרים תלשכהזנח לחלוטין 
  תלבלובמו

צביעות ו תונכ- יאדאג להפחית 
  בחיים הרוחניים

מיטב ניסיוני נראה שאינני למרות   צביעות בתרגול של דהרמה קדושה
  מנעים למורי

 םישאינם רגיש םישעמהמנע מ
  לזולת

  אני שומע ביקורת מכל הכיוונים  התחשבות באחרים-יאו ןופצמ רסוח

  ,שילעולם אל תאחל רע לא

  םירחאוהקפד להיטיב עם 
  אנשים מתחילים להתקוטט מייד   בין אנשים גלפלרצון להרע ו

  אספם סביבייעם ה

  



2 

 

  המשך - הקורלציות

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

 תופעה סיבה תרופת נגד

אנסה להפחית בקרבי מחשבות 
  להכשיל אחרים

טיפוח בסתר של מחשבות 
  שפוגעות בזולת

  כל מקורביי הופכים להיות אויביי

 ךלעצמ זנח כל פתח אפשרי לקחת
  .וכולי ,המרהדהמ

מה ששייך  תליטונ ,הפרת מוסר
  לדהרמה

תפקדני מחלה אנושה כמו דלקת 
  סרטן, מיימת, ריאות

 ביצוע של דברים שנדרתי להפסיק  כל מעשה שלילילבצע המנע מ
  )םירדנו תועובש רפהל :רמולכ(

כאב ראש פתאום תפקוד את גופי 
  מחלה מדבקת או

זמנך ללימוד של  לכהקדיש את 
  ילוכחוכמה ו

 ףידע הילעשתרגול דרך רוחנית 
  רתוול

לקלוט אפילו אמצא שאינני מסוגל 
  דבר אחד

נכון היה לשאת כל קושי למען 
  הדהרמה

צבירת מכשולים ביחס לדהרמה 
  קדושה

בעת  אמצא את עצמי תקוף שינה
  התרגול של דהרמה

חיים הפעל להעמיק את סלידתך מ
  בסמסרה

ה הגייה בארעיות ובסבל שפ-אי
  בגלגל

ומוצאת  ,תודעתי מוסחת הרבה
  הנאה בנגעים שבתוכה

לצבור כל חסד  אונךפעל במיטב 
  שיש ביכולתך

התעלמות מחוקים של סיבה 
אי תשומת לב לתוצאות ו ,ותוצאה

  העתידיות של פעולותיך

ובסופו של  ,כל מעשי לא צולחים

  דבר נכשלים

לשים יהבי על הצד האפל של   פעל להפסיק לשים יהבך בשלילי
  דברים

כל ניסיונותיי לתת כבוד ומנחה 
  לקדושים נכשלים

אך ורק  כל מבטחךשים את 
  בשלושת היהלומים

הישות , חוסר אמונה בבודהה
  המוארת

אינני יכול לפנות לעזרה לשלושת 
  היהלומים

שים קץ לכל המחשבות השליליות 
  בלבך תופלוחאשר 

במלאכים ובלימוד של העולם  פגיעה
  הסודי

או  , מופיעים מכשולים וספקות

  שבאות רוחות מזיקות

גרש אדם מן המקום תלעולם אל 
  שבו הוא גר

ץ מורים או אחרים לעזוב את וליא
  ביתם

כמו דוב אבוד אמצא את עצמי 
  משוטט אנה ואנה

 תועובשהשמור בקפידה על ניקיון 
  הנדריםו

הפרת המוסר ואי שמירת 
  התחייבויות

מופיעים להם כפור וברד או דבר 
  מעין זה שאיננו רצוי

עשה מאמץ ניכר לתת ולהגיש 
  מנחה

אי נתינה לבריות ולשלושת 
  היהלומים

אולם אמצעי  ,רב תאבוני לדברים
  דלים
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  המשך - הקורלציות

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

 תופעה סיבה תרופת נגד

הקפד ביצירת הצלמים והארך רוחך 
  בכעסים

אי הקפדה ביצירה של צלמים 
  והתמכרות לכעסים ,קדושים

הופעתי נראית דוחה לאחרים 
  וקרוביי מלבינים את פניי בעטייה

  מעתה התנגד לכל מחשבה

  ".אני כנגד אתה"של 
 העדות יבצמ חכונל םיידי ןויפר
  םיילילש

בכל שאעשה תודעתי נסערת או 
  לפותה בתשוקה

לטובת אנשים  כוון את כל מעשיך
  אחרים

  כל מעשי מחטיאים את מטרתם השקפה שגויה החבויה עמוק בלב

התמקד אך ורק בנירוונה ושים בה 
  את כל יהבך

למרות כל תרגולי אין לי שליטה   ארציה ןבומברדיפת יוקרה 
  בתודעתי

  הידידים הקפד בבחירת

  שאיתם תבלה את זמנך
קשירת יחסים ללא , אי התחשבות

  והעמדת פנים ,הבחנה

  ,כוונתי הטהורה םע םלשאינני 

  )דסח ישעמ לע( ואפילו עולה חרטה

המעט להפגין כלפי חוץ אי אלה 
  סגולות שיש לך

  אחר עלי מערים ומוליך אותי שולל  ורצון להשיג הכרה ,גאווה ,תויכונא

שים לב וזנח לאלתר את כל שעלול 
 להפריע לתרגול

  ההוראה והלימוד של הדהרמה אי מתן דעת לפגיעתם של השדים

 רק מגבירים תשוקה ודחייה

  ,תוך קידה של כבוד, גמול

 על כל חסד שבא לעברך
הטובים הופכים למשהו כל מעשיי  לגמול רעה על חסד שנעשה עימי

 שלילי

 


