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 מקראה ראשונה: המוטיבציה ללקיחת ושמירת נדרי החופש

 המקראה כוללת 

 9מס'   ACI, לקוחה מקורסצונגקאפה לתלמידו נגוונג דרקפההאיגרת על חיי המוסר שכתב ג'ה  -

הכנה להסמכה לנזירות: הרהורים לאנשי המערב אודות הסמכה לנזירות במסורת  מתוךמובאה  -

 ;ערוך על ידי בהיקשּוני טובטן צ'ודרוןהבודהיסטית הטיבטית, 

 כללים לנזירים מתחילים, לימוד שניתן במנזר נאמצה דנג.מבוא מתוך חיבורו של ג'ה צונגקאפה:  -
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 כיצד מייצרים גן עדן?

 

 ה צונגקאפה על חיי המוסר’גרת של גיהא

 

ה צונגקאפה לנגוונג דרקפה לכבוד טכס מתן נדרים ’מקראה זו מכילה את הטקסט המלא של אגרת ששלח ג

הנזיר משושלת המלכים )הידוע גם בשם הנזיר מָצקֹו , החכם נגוונג דרקפה. של הנזירים הראשונים מגיילרונג

שלח אותו , לאחר שסיים לאמנו בדהרמה. ה צונגקאפה’היה אחד מתלמידיו הקרובים ביותר של ג(, של צקו

 .ונתן לו משימה להקים מנזרים ולאמן נזירים בודהיסטים, ה צונגקאפה לאזור מרוחק במזרח טיבט’ג
 

כגון התפקיד , רוחק כוללת כמה דוגמאות קלסיות לחשיבה בודהיסטיתההתכתבות בין המורה ותלמידו המ

ה צונגקאפה לנגוונג דרקפה ’מכתב אחר ששלח ג. של חיים אתיים בפיתוח היכולת למדוט ולראות ריקות

אשר יחד עם הביאור של פבונגקה ", שלוש הדרכים העיקריות''המפורסמת  בתקופה זו מכיל את היצירה

ההקדמה לספר זה כוללת פרטים נוספים על חייו של ". דרכים עיקריות בבודהיזם''ר ה תורגמה לספ'רינפוצ

הגרסה של המכתב שתורגמה כאן הכילה שגיאות . ה צונגקאפה’ועל קשריו הקרובים עם ג, נגוונג דרקפה

 '.גשה מיכאל רואץ, שתוקנו על ידי המתרגם לאנגלית, דפוס רבות

 

******* 

 

 
 

 .הקול הרך, אני קד למורי הנכבד

 

 

 
 

 ,אני קד למורה שאין לו שני

 , ידיד אוהב ביותר שכלל לא נכיר

 ,ידיד מושלם שאין כמותו

 .האח האחד לכולנו שלו נזקקים
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 מצאתי שתורתו היא היחידה

 ,שבכוחה להזין את כל היצורים

 ועל כן אעניקנה באהבה 

 .לזה שהוא תלמידי

 

 
 

 הדהרמה הנאצלת של המנצח

 ,של אושר לכול היא מכרה זהב

 -הנך מגינה האמיץ , בני, ואתה

 !תפילתי שתאריך ימים ושנים

 

 

 
 גּונב לאזני שהבאת, בני החכם

 את אור תורתו של רב הסגולה

 , לארץ אפלה ורחוקה

 ומלאת אותה בנסיכים

 , של בודהות מלכים

 .המתרגלים במאמץ ובטוהר

 
 

 ,אגרת המודיעה לי בשורות אלו

 ,כוכבים-במיליםמחשבות נפלאות 

 על ידי אחדים, הגיעה אלי בזכות חסדך
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 .שהשתחררו מחיי הבית

 

 
 

 ,וכאשר נגעה האגרת בידי

 הציתה רוחם של מעשיך הטהורים

 ,את הפתיל של רוחי

 .ונשאה מחשבותיי שם אליך

 

 

 
 

 כל תורת המנצחים נמצאת 

 ,בשלוש אסופות הכתבים

 ותמצית תורתם נמצאת 

 .הנעליםבשלושת האימונים 

 ראשון ביניהם הוא האימון 

 ,בחיי המוסר

 , כך הבודהות אמרו, הנמצא

 .בלימוד על המשמעת

 
 

 ,נעלה וטהורה, זו גם הסיבה שחלק כה רב של הדהרמה

 .הוקדש על ידי הבודהות ללימוד המשמעת
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 , זה גם מסביר מדוע אותם חכמים

 ,המבינים נכונה את הסדר של לימוד הנושאים

 .מתענגים על הלימוד של תורת המשמעתכל כך 

 

 
 

 ,השקפה נשגבה, כדי להצליח באימון הנעלה של חוכמה

 .יש להתאמן תחילה בריכוז המושלם של שלווה

 , רק בקושי ניתן לשמוע כיום ולו אף זכר לאמת זאת

 ואף לא מילה על כך שריכוז טוב לא יושג 

 .בלי אימון מקדים בתורת המוסר

 
 , האומץ שבלבם די בה להתחייב לאימון הזהיש מי שמידת 

 ,אך רק מן השפה ולחוץ

  –ואחר כך הם זורקים את ההתחייבות כמו זבל 

 .אלו הנם נקלים שבנקלים

 , דרכם של קדושים היא שונה

 ושום מאמץ הם לא יחסכו

 לשמור בשלמות את נדרי המוסר 

 .שלהם הם התחייבו



6  

 

 

 ולאחר השגת התובנה הזאת 

 דריכות ומודעות,יש לפתח 

 לבדוק ללא הרף את מעשינו, 

 דיבורנו ומחשבותינו, לבל נׁשגה,

 וכן להיעזר בתחושות 

 של בושה ושל התחשבות,

 ולנתב את סוס החושים הפראי

 למסלול שאיננו מוביל לטעות.

 השמירה על תודעה שכזו תאפשר 

 להחזיקה בריכוז מושלם, מקובע

 על אובייקט רב חסד ככל שתבחר.

 כן מומלצים חיי המוסר ועל 

 להשגת הריכוז המושלם.
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 תודעה שכזו היא פנויה לחלוטין 

 ,מכל כתם של מוסר פגום

 לעולם לא תופרע ואיננה סוטה 

 .מאובייקט טהור שתבחר

 

 ולכן יכולה היא לראות בבהירות 

 , והעדר של קיום עצמי, את הכך

 כמו בבואה של ירח 

 .במים שקטים וצלולים

 

 

 
 

 השגת ההבנה המושלמת 

 ,של נקודות חשובות מעין אלה

 , בדרך של שלושת האימונים הנעלים

 תלויה בהבנה מדויקת 

 של כל שלושת הקבצים 

 ,של הכתבים הבודהיסטים

 , ועל כן קח את עצמך אל המאסטר

 .והתאמן בשלושת הקבצים

 

 
 המורים הגדולים שבכל הזמנים 

 ,חזרו ואמרו

 של ממש  שלהגיע להשגים

 .הוא העיקר בכל האימון

 קח אם כן את כל שתאפשר 

 ,הבנתך הנוכחית של התורה

 , וישם במהירות בחייך

 .ללא שום דחייה
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. כתבתי שורות אלו כהצגה מאוד מקוצרת של הסיבות לכך שחיי המוסר הם הבסיס לדרך הבודהיסטית

במיוחד על שהצלחת להעניק נדרי נזירות  אני מרוצה. ותעיין בהם שוב ושוב, אני מקווה שתשמרם בלבך

במקום שמבחינת [, הלימוד על משמעת]ועל שהרבית ללמד את הווינאיה , למספר כה רב של אנשים

.הבודהיזים נחשב לארץ ברברית
1

 

 

 
 

, ואחר כך נכשל בהיבט המעשי של שמירה קפדנית על קיומם, אם אדם מתמקד בעיקר בהשגת הנדרים

. הרי שאז לא יהיה זה כלל אפשרי שתרגולו של חיי המוסר יהיה טהור, נפגמווהחזרתם לתקנם כאשר 

י שתלמדם מה פירוש ”ע, ולכן חיוני כעת שתמשיך ותעזור לנזירים הטריים לשמור היטב על הנדרים

באופן זה ילמדו . עליך להנהיג תרגול קבוע של טיהור ושיקום הנדרים, כמו כן. שהנדרים נשברים

ולהימנע מטעויות בעתיד העלולות להיגרם על ידי אחד , על טעויות שנעשו בעבר הנזירים להתוודות

עליהם ללמוד לעולם לא להקל ראש . כגון הבנה לא נכונה את הנדרים, מארבעת הגורמים לשבירה

ועל ידי , בדרך זו. וללמוד את השיטה הנכונה לשיקום הנדרים בכל פעם שאלה נשברו, בשבירת נדרים

הם ישיגו דרך חיים , וכן דריכות ומודעות וכלים כגון אלו, בושה ושל התנהגות הולמת פיתוח תחושה של

 .שהיא מוסרית לחלוטין

 

                                                           
ארץ שאין בה חוקי מוסר, או שאין בה מי שאוכפים אותם. באופן ספציפי הכוונה היא לארץ  –באופן כללי  –ארץ ברברית  1

 הווינאיה.שאין בה סנגהה, קבוצות של נזירים המתרגלים את נדרי המשמעת על פי 
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ואת הבעיות החמורות , הבודהות תארו את היתרונות שבאים מעשיית המעשים הטובים, באופן כללי

של הנדרים כמשהו שהוא אנו נוטים שלא להחשיב את היתרונות . שנובעות מעשיית מעשים שאינם טובים

ואנו מתייחסים לתיאורי הבעיות כאל איזה איום לוטה . רלבנטי עד לזמן שבו נשכב על ערש מותנו

 . את ההכרה שתיאורים אלו הם אמת לאמיתה, בעומק לבנו, עדיף לנסות לפתח. בערפל

 

ועל הבעיות , עלינו להרבות במדיטציה על היתרונות של שמירת דרך חיים מוסרית, באופן ספציפי

אם לא . מדיטציה כזו תביא להכרה מלאה באמיתותם. החמורות שיבואו אם חוקים אלו אינם נשמרים

ואם השמירה על חוקי המוסר מונעת אך ורק על ידי המחשבה על האופן שבו אנו נראים , נמדוט באופן זה

 .המוסר יורד לטמיוןהרי שאז כל הערך של שמירת , או על ידי הרצון לזכות בכבוד ויקר, לזולת

 

 
 

הוא העניין הרב שלנו , המכשול שמונע בעדנו מלנהל חיים מוסריים מונעים על ידי הסיבות הנכונות

וזה מצידו נובע מאמונה שיש לנו שאנו עומדים לבלות זמן רב . בפעילות שקשורה רק בחיים הנוכחיים

. במספר רמות, ל מודעות למותנו הקרבהתרופה הטובה ביותר לאמונה זו היא לשמור ע. בחיים הנוכחיים

 .חיוני שנמדוט שוב ושוב על העובדה שנמות, כיוון שכך

 

 



10  

 
 

נוכל לומר בקצרה שהיכולת לראות במפורט את הקשר המדויק שבין מעשינו והתוצאות שנקצור מהם 

", ודעותהסוטרה על המ"ועל כן עלינו לעיין תכופות בכתבים כגון . יודע-שמורה אך ורק למי שהוא כל

", סיפורים מכתבים", "הסוטרה על חכמים וכסילים", "מאה סיפורים על חיים קודמים", "מאה מעשים"

 .והרבה סוטרות אחרות ובאורים קלסיים

 

עלינו לטהר את הקארמה . נוכל לחזק עוד יותר את הכרתנו בחוקי המעשים ותוצאותיהם, אם נעשה זאת

עלינו לרסן את עצמנו שלא לאסוף . בטוחים שהיא נמחקהעד לנקודה שבה אנו , הרעה שצברנו בעבר

 .עד לנקודה שבה אנו בטוחים שהפסקנו לגמרי התנהגות זאת, קארמה רעה חדשה

 

י סוגים שונים של תפילות ”ולהעצים את כוחה ע, עלינו לקחת את הקארמה הטובה שצברנו עד כה

י מספר ”לא רק ע, למצוא דרכים להשיגהו, עלינו לבחון איזה קארמה טובה טרם הצלחנו לצבור. יעילות

 .י מגוון רחב של אמצעים"אלא ע, קטן של פעילויות

 

 

 
 

תועצם לאין שיעור אם נלמד לפעול להשיגה ובו , התועלת של כל מה שנצליח לבצע ממה שהוזכר כאן

 .בצורתה המלאה או אפילו בצורה חלקית, יטה'בזמן לשמור את לבנו ספוג בבודהיצ

שעלינו לשאוף ולמצוא את , גלויים וסודיים, שהבודהות המנצחים המליצו באינספור כתביםזכור גם 
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זו שמחסלת לחלוטין כל נטייה להיאחז בסימנים כאילו היו הם האוביקטים , הראייה הנכונה של ריקות

ו או ז, זו התופסת דברים כקיימים מצד עצמם, ראייה זו מצידה תאפשר להימנע משתי הקיצוניות. עצמם

 .שטוענת שאם אינם קיימים מצד עצמם הרי שאינם קיימים כלל

עצם המאמץ לדקדק בקוצו של . הבנה טובה של חוקי הקארמה ותוצאותיה משלימה את הראייה הנכונה

, עד לפרטים הקטנים ביותר בחיינו, ולעשות את הדבר הנכון בזירה של המעשים הטובים והרעים, יוד

וזו של ", הדברים קיימים מצד עצמם"זו של , ן מקרבנו את שתי הקיצונויותיעניק לנו יכולת לסלק לחלוטי

 ".אם אינם קיימים מצד עצמם הרי שאינם קיימים כלל"

 

 
 

יש כאלו שיש להם תפיסה מוטעית של . הרוב המכריע של היצורים נופל לאחת משתי המלכודות הללו

לאחרים יש תפיסה מוטעית . הם קבועיםשגורמת להם לחשוב שהדברים , שבמהותם הם ריקים, דברים

ואשר ממנה משתמע שדברים כלל אינם , שעוקפת את האופן שבו הדברים קיימים במציאות הכוזבת

 .יכולים להיות קיימים

רק מספר קטן לאין שיעור , וגם בין אלו שמסוגלים לתפסה, קשה מאוד לתפוס את האמת כמות שהיא

לכן כל מי שמקווה אי פעם להשיג דברים אלו חייב ראשית . ימודיכולים להפוך לכלי הראוי לקבל את הל

ולהרבות , לצבור את כוחו העצום של החסד ולטהר את המעשים הרעים; ליצור את הסיבות שיביאו זאת

, לשרת מורה זה כיאות, הם חייבים למצוא מורה רוחני ראוי הבקיא בתורה. בתפילות קדושות למכביר

י ”הם חייבים לחפש את האמת ע, ולבסוף. דושים המסבירים את התורהוללמוד היטב את הכתבים הק

ולעולם לא להסתפק בהבנה שהיא רק כללית או , שימוש בשכלם הם ולבחון מקרוב כל נקודה ונקודה

 .שאינה שלמה

 

 

הבנתך ומידת השכנוע שלך בכל הנקודות שהזכרתי ילכו ויתחזקו אם תקדיש זמן לסירוגין למדיטציה 

ולכן אני . תרגול זה עצמו יתחיל גם לפעול לחיסול כל נגעיך הרוחניים. וללימוד פורמלי עליהםעליהם 

 .מפציר בך לתרגל באופן זה
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 הכבוד שתרחש לתורתם של מי שלעונג הלכו

 , הוא מושלם

 .ועצמת תבונתך אדירה

 , צועד אתה בחוכמה

 , נגוונג דרקפה שלי

 .בעקבות הענקים

 

 !הוראתיבוא כעת ומלא אחר 

 מעשיך ותפילותיך, עשה שחייך

 , ישוו לאלה שלי

 וביום הארתנו אתן אני לך 

 .את לגימת האלמוות הראשונה

 

 
זוהי . המורה הרוחני הטהור הידוע כנגוונג דרקפה, אם כן האיגרת שנכתבה לחכם הגדול מצקו היוז

י שנתן נדרי נזירות ”ע, תשובה למידע ממנו שתאר כיצד הוא הקים קבוצה מאד מיוחדת של נזירים

י הנזיר ”התשובה עצמה חוברה ע. דבר שמעולם לא קרה לפני כן, לתלמידים מהמחוז המזרחי גיילרונג

 . בסמוך למקום שנקרא איסה, המהולל לובסנג דרקפה ונשלחה ממקום הריטריט שלו שנקרא טורה

  !מי ייתן שהטוב יעלה ויגבר
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לנזירות: הרהורים לאנשי המערב אודות הסמכה לנזירות הכנה להסמכה הקטע הבא מתורגם מתוך 

כתב זה מסתמך על אוטוביוגרפיה  ;ערוך על ידי בהיקשּוני טובטן צ'ודרון במסורת הבודהיסטית הטיבטית,

 של חיי נזיר טיבטי מאת גשה רבטן, ו עצה לנזירים ונזירות, מאת לאמה ישה ולאמה זופה רינפוצ'ה.

 

 בדיקת המוטיבציה

 

בוראת את האושר והסבל שלנו, והמוטיבציה שלנו היא המפתח למעשים שלנו היא זו שהתודעה שלנו 

ולתוצאותיהם. לכן, יש חשיבות גדולה ביותר למוטיבציה כשמקבלים הסמכה לנזירות. כשאנו מהרהרים 

שחרור. לעומק בחסרונות של קיום בגלגל, עולה בתודעתנו הנחישות להוציא את עצמנו ממנו ולהשיג 

השיטה לעשות זאת היא לתרגל את שלושת האימונים הנעלים: מוסר, ריכוז, וחוכמה. על מנת לפתח את 

להתמיד לא נוכל  - החוכמה המשחררת אותנו מחיים בגלגל, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להתרכז, ולא

 על ריקות. במדיטציה

בתודעתנו. יסוד מוצק לכך נוצר  פיעותשמוח ריכוז דורש מאתנו להכניע את הגישות המטרידות פיתו

חיים  -כשמרגיעים את המעשים הגסים שלנו בגוף ובדיבור, המונעים על ידי גישות מטרידות אלה. מוסר 

את  כניעאת המעשים שלנו בגוף ובדיבור, ובכך לה הביא להרמוניההוא השיטה ל – צווים מוסרייםלאור 

מאופן ב שאנחנו יכולים להתעלם מהרגלינו הרעים, וטעות לחשותהיה זו הגישות המטרידות הגסות. 

 לפתח תובנות רוחניות באמצעות מדיטציה. בכל זאתביטויים בחיי היום יום שלנו, ו

של מוסר מאתגרת אותנו לחיות את הדהרמה באינטראקציות היומיומיות שלנו, כלומר לשלב את  משמעת

סביבה שלנו. ה'אימון הגבוה במוסר' מתפתח שאנו חווים במדיטציה, ביחסינו עם אנשים אחרים ועם ה

כשאנחנו לוקחים ושומרים על אחד מהסוגים השונים של נדרי הפרטימוקשה: הנדרים למי שאים נזירים 

ממערכות הנדרים לנזירים: נדרים לנזיר מתחיל )סראמנארה/סראמנריקה(  ת, או אחצוויםובהם חמישה 

 היקשו/בהיקשוני(., או נדרים לנזירים מלאים )בצוויםשבו עשרה 

 ולהן יש שש תקנות המלא הלנזיר המתחיל הבין נזירשהיא לנשים יש הסמכת ביניים, )שיקסמאנה(, 

נשים שמבקשות הסמכה זו צריכות הבהיקשוני, שלא הייתה בטיבט העברה של שושלת  כיוון. מנוספות

 . ותאו וייטנאמי ותקוראני ות,סיני אסטריותללכת ולבקשה ממ

 

 ובטן צ'ודרון(תערוך על ידי בהיקשוני הכנה להסמכה במסורת הבודהיסטית הטיבטית, )המקור: 
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 כיצד ממריאים?

 כללים לנזירים ונזירות מתחילים

 

 

["Namtse Dengma "ה דנג ,  אך טקסטים אומרים שנמצרקיע"קצה הל מילולית כ"המראה לתרגם ניתן

, צפון מזרחית ללהסה. נאמר שמקדש נמטסה דנג "הוא מקדשו של מקדש במחוז טולונג בעצם שמוהוא 

 ּבר  ן ש  נד  אווה( לֹוצצ'וב ישה היה אחד מתלמידיו של המתרגם הגדול )לֹור ג'אנגצ'ּוב ישה". אר ג'אנגשל ָא

הספר הגדול ) Tenrim Chenmo -כתב את השה, נגפ  לּוגם גשה דרֹו נמנהבין תלמידיו ש(, 1059-1109)

ונזירות מתחילים:  ים"כללים לנזיר להיות יכולהזה (. כך שהכותרת הנאותה לטקסט הלימודעל שלבי 

 ה דנג".המתייחס לנמצטקסט 

'ן צ  לֹוהצטרף  אליהםה, ואוונד  ר   טר הגדול של הסאקייההמאס ,פה הלך למנזר זה בלוויית מורואג'ה צונגק

 שם נכחו ;יחד לנקות ולרענן את הלימוד היקר. שם הם "חברו נודעאנג, שהיה מתרגם לס  ק פ  צ'ֹואּבי  ק  

בשלושת אלו, הם  ביטוה אשר, וכלורד בודהה עצמו מלמדאת בעבר  ראוני דהרמה, אשר ימלאכים ומג

 ".נלמד פעם נוספת לימודהאת אותו  כשראו ,מחה רבהשב נמלאו

מגרש על  המתחיליםים והנזירות הנזירנדרי וגם את  יםהמלא יםהנזירנדרי פה לימד את אג'ה צונגק

טקסטים בכתב את רשימותיו, לצאב ג'ה רשם, ויותר מאוחר העלה על הגיי ;הפולמוסים הצמוד למקדש

ה הקצרים". אורכו של הנמצמפורטים" ו"הה דנגמה "לפעמים הם נקראים נמצ ה דנגמה.הנקראים נמצ

 דפי פוליו.  70-הוא כ דנגמה המפורט לנזירים מלאים

ה צונגקפה ג'במהלך שהותו בנמצה דנג, (. Yarneyנזירים במשך ריטריט הקיץ ) 600-ניתן להלימוד ה

 ה. דברי שבח למורו רנדאוו יםכוללהכתב טקסטים ושירים קצרים 

ו את להזכיר לעצמנ כדי ,לרקיע עליון" המראה" ,בתרגום המילולי של הכותרתמשתמשים כאן אנו 

  [נדרי נזירים ונזירות מתחילים. נלקחים שמהלשהמטרה 
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 ל. וכ-ידע אשר לו אני קד לזה

 

יר או נזירה מתחילים. נזעבור  ה סוגיםשלושל נחלקותנזיר מלא, של מפלות של קבוצות הל חמש כ

לא אחרות עוד , וםקרובות לשבירת הן אחרותשבירה של הנדרים שהם לקחו,  מהוותימות פעולות מסו

 שבירה של הנדרים. מהוות

 

ניתן לחלק לשלושים  מתחילים נזיר או נזירההתחייבו  שעליהם של הנדרים שבירהאת הפעולות שמהוות 

 ושש.
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 כיצד ממריאים? כללים לנזירים ונזירות מתחילים

 

 מקראה שנייה

 אנו ממשיכים עם חיבורו של ג'ה צונגקאפה 

 

 נדר מספר אחד: 

 הריגת אדם

 

 

ראשית, ישנם "ארבעת סוגי ההריגה". העבירה הראשונה פה עבור נזיר או נזירה מתחילים, דומה לנדר 

 הראשון בקבוצת המפלות של נזיר מלא, המכונה "הריגת אדם".

 

 

 .והשלמת המעשה, ביצוע המעשה, מצב התודעה, בסיס: לכל עבירה ישנם ארבעה מרכיבים

 

 

 . והאובייקט שכלפיו מכוונת העבירה, עובר העבירה: לשנייםאת המרכיב הראשון ניתן לחלק 

 הינו  עובר העבירה

 , מתחיליםנזיר או נזירה  -

או שיש להם נדרים שאולי ניזוקו , כאלו שקיבלו את הנדרים הטהורים והשלמים של נזירים מתחילים -

 . אך עדיין ניתן לשקמם

 , עליהם גם להיות בעלי דעה צלולה -

 . לקחו את נדריהם באופן פורמאליולהיות אנשים אשר  -
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 את מצב התודעה ניתן לחלק לשניים: הזיהוי והכוונה.

 

 

 האובייקט כלפיו נעשתה העבירה הוא אדם או עובר אנושי.

 

 

 הזיהוי הוא לזהות שמשהו שהוא אדם או עובר אנושי, הוא אכן כזה, או חשד שמשהו הוא כזה.

 

 

 אותו אדם או עובר אנושי.הכוונה, היא רצון מתמשך להרוג את 

 

 

ביצוע המעשה פירושו לתכנן מעשה הריגה של אדם או עובר אנושי באמצעות רעל, כלי נשק או כל 

אמצעי אחר. האדם המבצע את המעשה יכול להיות הנזיר או הנזירה עצמם, או מישהו שהם גייסו לצורך 

 זה.

 

 

ה שהיא דומה לנדר הכלול ברשימת המעשה הושלם כשהאדם או העובר מתים, ואז נעשתה העביר

 המפלות של נזיר מלא, והמכונה "הריגת אדם". 
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בקיצור, יש עוד קבוצה של עבירות, שאמנם נכללת בקטגוריה של נדר ראשון זה, אך ביצוען אינו מהווה 

את מלוא העבירה שדומה למפלה של הריגה. העבירות הפחותות יותר נקראות "מעשים שעליהם יש 

ת", והן כוללות את כל המעשים השליליים בגוף ובדיבור, המונעים על ידי רצון להרוג אדם, או להתוודו

 כל יצור חי אחר שאינו אדם ושאינו חיה.

 

 

 נדר מספר שניים: 

 פגיעה במשהו המכיל בעלי חיים

 

 

השנייה מבין שלושים ושש העבירות היא העבירה שעליה יש להתוודות, הידועה כ"פגיעה במשהו המכיל 

בעלי חיים". לבסיס יש שני חלקים: האדם הפוגע הוא כמו קודם ]נזיר או נזירה מתחילים[. האובייקט הינו 

ם האובייקט שבתוכו יחד ע –כל יצור חי הנכלל במשפחת בעלי החיים, ושניתן לראותו בעין אנוש רגילה 

 הוא שוכן. 

 

 

 

 

 

למצב התודעה יש שני חלקים: משמעות הזיהוי היא, שכשאתה מזהה משהו המכיל בעלי חיים, הוא אכן 

 מכיל בעלי חיים, או שאתה חושד שהוא מכיל בעלי חיים. 
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פועל מטעמם הכוונה היא, שיש לך רצון מתמשך לפגוע באובייקט המכיל בעלי חיים, בעודך רואה עצמך 

 של אחרים.

 

 

המעשה מתבצע כאשר אתה עצמך, או מישהו מטעמך, פוגע באובייקט המכיל בעלי חיים,  בזמן  ביצוע 

 פעילות אחרת. 

 

 

 

 המעשה מושלם כשבעל החיים מת. מספר העבירות עליהן יש להתוודות הוא כמספר בעלי החיים שמתו. 

 

 

 נדר מספר שלוש: 

 בעלי חייםפעולה כלפי משהו המכיל 

 

 

 

עברה השלישית שעליו יש להתוודות, הוא פעולה כלפי משהו המכיל בעלי חיים. כאן, הסעיפים של בסיס 

 וכדומה, דומים לאלו הנזכרים לעיל.

 

 

 הכוונה, הינה הרצון לעשות את המעשה למען מטרותיך האישיות.

 

 

 

המעשה מתבצע, כשאתה יוצא לעשותו למען מטרותיך אתה, בין אם אתה עושה אותו בעצמך, ובין אם 

 אתה ממנה מישהו אחר לעשותו. 
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 נדר מספר ארבע: 

 הריגת בעל חיים

 

 

 

 

העבירה הרביעית שעליה יש להתוודות, היא הריגה של בעל חיים. יש לה ארבעה חלקים. זה שעובר את 

 קודם.העבירה הוא כמו 

 

 

 

 האובייקט הוא כל יצור הנכלל במשפחת בעלי החיים, ובעל החיים אינו מוכל בתוך אובייקט אחר.

 

 

 

בקטגוריה של מצב התודעה, הזיהוי פירושו שאתה מזהה את בעל החיים כבעל חיים, או שאתה חושד שזה 

 אכן בעל חיים.  

 

 הכוונה היא רצון מתמשך להרוג את בעל החיים.

 

 

 

 

ביצוע המעשה הוא, כשאתה עצמך, או מישהו אחר מטעמך, יוצא להרוג בעל חיים באמצעות כלי נשק 

 וכדומה.

 

 

 השלמת המעשה קורית בזמן שהחיים באו אל קיצם.
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  נדר מספר חמש:

 לקיחה של מה שלא ניתן

 

 

 

 

 נזירה מתחילים[.לנדר המכונה "גניבה" יש ארבעה מרכיבים. מרכיב הבסיס הוא כמו קודם ]נזיר או 

 

 

כאשר מדובר על האובייקט, במובן של האובייקט שממנו גונבים, הרי שעליו להיות בן אדם אשר רכושו 

 אינו רכוש משותף עמך.

 

 

באשר לדבר שנגנב, בכל מעשה של גניבה, חייב שיהיה לו ערך גם לאדם שממנו הוא נגנב וגם לאדם 

 שבה הם חיים.הגונב אותו, בהקשר של התרבות הספציפית 

 

 

 

האדם אשר ממנו הדבר נגנב, חייב להכיר בו כמשהו השייך לו, וזה צריך להיות דבר הנמצא בבעלותם. זה 

לא אמור להיות אוכל שכבר בושל, או משהו נחות, כלומר, דבר שהושאר במקום קבורה ונאסף על ידי 

 מישהו ממעמד נחות )קצב, לדוגמא(.

 

 

 גע לזיהוי, יש זיהוי ברור ובלתי שוגה של האובייקט, כללי וספציפי. באשר למצב התודעה, בכל הנו
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הכוונה שיש לך היא לשמור את הדבר לעצמך, יש לך רצון מתמשך להפריד לתמיד את האובייקט מבעליו, 

 וזאת למרות שהדבר לא ניתן לך, ולמרות העובדה שהוא שייך למישהו אחר. 

 

 

אחר מטעמך, יוצא לגנוב. המעשה נשלם כשעולה מחשבה בתודעה המעשה מתבצע כשאתה, או מישהו 

 שאומרת "השגתי את האובייקט".

 

 

 

העבירה המלאה דומה למפלה של גניבה עבור נזיר מלא. בדיון על נדר זה, כל המעשים האחרים בגוף 

 וידוי. ובדיבור המּונעים על ידי מחשבות של גניבה ושאינם מהווים עבירה מלאה, הם כאלו שמצריכים
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 כללים לנזירים ונזירות מתחילים כיצד ממריאים?

 

 שלישיתמקראה 

 אנו ממשיכים עם חיבורו של ג'ה צונגקאפה 

 

 נדר מספר שש: 

 התנהגות מינית בלתי נאותה

 

 

לנדר הידוע בשם "התנהגות מינית בלתי נאותה" יש ארבעה חלקים. לבסיס יש שני חלקים. הבסיס, 

 ושאינו נגוע במחלה.מסוגל לתפקד, , פךהמאמץ הוא פין המחובר לגו אתה עושה את שאיתו

 

 

המקום שבו מופעל המאמץ מתחלק לשניים: שלושה פתחים, והגוף שבו הם נמצאים. שלושת הפתחים 

הם: הפה, פי הטבעת, והנרתיק, למן הקצה הקדמי שלהם ועד לקצה הפנימי, כאשר אלו לא ניזוקו או 

 ידי מחלה וכדומה.     התנוונו על
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את הגוף שמכיל את הפתחים הללו אפשר לחלק לשלושה: הגוף השלם, פלג גוף עליון שלם, או פלג גוף 

גוף אנושי או  ;תחתון שלם. על פי המקרה. יתרה מכך, אין זה משנה אם הפתחים נמצאים בגוף מת או חי

בכל מקרה זו תהיה  –גוף של זכר, או נקבה, או משהו בין לבין, גופך אתה או גוף של מישהו אחר  ;אחר

 עבירה הדומה למפלה של נזיר מלא.

 

כאן יש שני חלקים. כשמדובר בזיהוי, אין זה משנה אם אתה מזהה נכון את  –באשר למצב התודעה 

מגע, במקום שבו האיבר של הגוף נוגע זוהי תשוקה מתמשכת ל –האובייקט או שלא. באשר לכוונה 

 בפתח.

 

 

 

המעשה מבוצע כשאתה הולך להשיג את מה שתכננת. העבירה, שהיא דומה למפלה של התנהגות מינית 

לא נאותה אצל נזיר מלא, מושלמת, כאשר באופן פיזי אתה חווה את המגע באמצעות המודעות של 

 מישוש, וכשאתה מזדהה עם החוויה הזאת במחשבה.

 

כל שאר הסוגים של התנהגות מינית לא נאותה, שאינם מהווים את העבירה המלאה, הדומה למפלה של 

 העבירותהתנהגות מינית לא נאותה של נזיר מלא, מהווים עבירות שעליהן יש להתוודות. זה כולל את כל 

מהשתתפות  בגוף ובדיבור והמונעים או על ידי תשוקה לדבר על התנהגות מינית לא נאותה, או בהנאה

 בשיחות מעין אלו כשאחרים יוזמים אותן.
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 נדר מספר שבע: 

 אמירת דבר שקר

 

 

לנדר הידוע בשם "אמירת דבר שקר" יש ארבעה חלקים. לסעיף של הבסיס יש שלושה חלקים. עובר 

העבירה, כלומר האדם האומר את המילים, הוא כמו קודם ]נזיר או נזירה מתחילים[. זה שאליו נאמרים 

 ;הדברים חייב להיות בעל חמשת המאפיינים הבאים: בן אדם, המסוגל לדבר ולהבין את משמעות הנאמר

הם לא מסורסים או דו מיניים )אנדרוגנים(. עליהם להיות בעלי גוף  ;עליו או עליה להיות שפויים בדעתם

 רגיל, נפרד ממך. צריך שיהיו להם שבע התכונות הללו. 

 

  

שקר הוא הישגים הרוחניים הנשגבים ביותר שיכולים להיות לאדם, כלומר, כל הדבר שאודותיו אתה מ

כלומר מהרמה  ;סגולה רוחנית, ארצית או נשגבה, הכלולה בכל הרמות שמעבר לעולם התשוקות

 הראשונה של עולם הצורות ועד לרמה של הארה מלאה.

 

 

שאתה יודע שלא השגת את הסגולות למצב התודעה יש שני חלקים. באשר לזיהוי, הרי שאינך טועה ]בכך 

הרוחניות הללו[, לא באופן כללי ולא באשר לפרטים. לגבי הכוונה, למרות שאתה מודע לכך שלא השגת 

את ההישגים הנשגבים הללו, יש לך רצון מתמשך לטעון שאכן השגת אותם, או שיש לך רצון מתמשך 

 להסכים עם מישהו אחר שטוען זאת לגביך. 
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כשאתה מדבר, ולדיבור יש חמישה מאפיינים: הוא נאמר בקול רם; במילים שלך; הוא  המעשה מבוצע

חייב להיות קשור אליך; אתה אומר את מה שהתכוונת לומר; ואתה אומר זאת באופן ברור. בנוכחות 

חמישה מאפיינים אלו, אתה מתחיל לספר כיצד השגת את הסגולות הנשגבות הללו. או, שאתה מתחיל 

 בריו של מישהו אחר, כשהוא או היא אומרים שהשגת את הסגולות הנשגבות הללו.להסכים עם ד

 

 

המעשה הושלם כאשר האדם האחר מבין את משמעות דבריך, ואז ביצעת את העבירה הדומה למפלה של 

 "אמירת דבר שקר" לנזיר מלא.

 

 

ך מבצע את מלוא בקטגוריה הרחבה יותר של נדר זה, שבהם אינ ותהכלול עבירותיש גם קבוצה של 

את כל  ותכולל ןמהסוג שדורש וידוי, וה ןאלו ה עבירותהעבירה הדומה למפלה של "אמירת דבר שקר". 

הפעולות או המילים, שבהם אתה יוצר את המחשבה ההפוכה בתודעתך, מתוך מוטיבציה לבטא אותה, או 

 להסכים עם מישהו אחר שאומר אותה.
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 מה פירוש הביטוי "דומה למפלה"?

 

 

 

הנה הפירוש של הביטוי "עבירה הדומה למפלה".  ארבע ]העבירות[ הנ"ל נחשבות כ "דומות למפלה", 

 במובן שמבחינת תפקודן הן דומות לארבע המפלות של נזיר מלא. 

 

 

 

באיזה אופן הן דומות בתפקודן? אם קורה שנזיר מלא מבצע אחת מארבע המפלות הללו, ושומר זאת 

שלא ניתן יותר לשקם את המפלה. במהלך חיים זה, אף אחד מנדרי החופש האישי בסוד, הוא גורם לכך 

 לא יוכל להיווצר בזרם תודעתו.

 

 

 

 

אם נזיר מלא מבצע מפלה, אך אינו מסתיר אותה, הקהילה יכולה להטיל עליו פעולה מענישה כדי לטהר 

עמד של ארהט. על הנזיר לקבל את המפלה. פעולה מענישה זו נמשכת עד סוף חייו, אלא אם הוא מגיע למ

על עצמו את הפעולה המענישה כיאות, ולהמשיך לבצע אותה, ואז, מאחר והוא סיפר על כך, העבירה 

אם  תטוהר. אותו הדבר חל גם על נזיר או נזירה מתחילים בכל הקשור לארבע העבירות הדומות למפלה.

 את הנדר. הוא או היא מסתירים את העבירה, יהיה זה בלתי אפשרי לשקם 
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[, הם יכולים לקבל על עצמם פעולה העבירה שבצעואם נזיר או נזירה מתחילים אינם מסתירים ]את 

אך רק כנזירים "שמשמעו אותם". וזו  -מענישה. אם הם מבצעים אותה כיאות, ניתן לשקם את הנדרים 

 שלוש מאות השורות:הסיבה לכתוב ב 

 

 

 

 

 

 

 כתוצאה מכך, בדיוק כמו לנזירים המלאים, 

 לנזירים ונזירות מתחילים 

 לא יהיה החסד ליצור בקרבם את הנדרים.
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 כללים לנזירים ונזירות מתחילים כיצד ממריאים?

 

 רביעיתמקראה 

 אנו ממשיכים עם חיבורו של ג'ה צונגקאפה 

 

 מה פירוש הביטוי "דומה למפלה"?

 

 

 

הנה הפירוש של הביטוי "עבירה הדומה למפלה".  ארבע ]העבירות[ הנ"ל נחשבות כ "דומות למפלה", 

 במובן שמבחינת תפקודן הן דומות לארבע המפלות של נזיר מלא. 

 

 

 

באיזה אופן הן דומות בתפקודן? אם קורה שנזיר מלא מבצע אחת מארבע המפלות הללו, ושומר זאת 

ניתן יותר לשקם את המפלה. במהלך חיים זה, אף אחד מנדרי החופש האישי בסוד, הוא גורם לכך שלא 

 לא יוכל להיווצר בזרם תודעתו.
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אם נזיר מלא מבצע מפלה, אך אינו מסתיר אותה, הקהילה יכולה להטיל עליו פעולה מענישה כדי לטהר 

ל ארהט. על הנזיר לקבל את המפלה. פעולה מענישה זו נמשכת עד סוף חייו, אלא אם הוא מגיע למעמד ש

על עצמו את הפעולה המענישה כיאות, ולהמשיך לבצע אותה, ואז, מאחר והוא סיפר על כך, העבירה 

אם  תטוהר. אותו הדבר חל גם על נזיר או נזירה מתחילים בכל הקשור לארבע העבירות הדומות למפלה.

 דר. הוא או היא מסתירים את העבירה, יהיה זה בלתי אפשרי לשקם את הנ

 

 

[, הם יכולים לקבל על עצמם פעולה העבירה שבצעואם נזיר או נזירה מתחילים אינם מסתירים ]את 

אך רק כנזירים "שמשמעו אותם". וזו  -מענישה. אם הם מבצעים אותה כיאות, ניתן לשקם את הנדרים 

 שלוש מאות השורות:הסיבה לכתוב ב 

 

 

 

 

 

 

 ם, לנזירים ונזירות מתחילים כתוצאה מכך, בדיוק כמו לנזירים המלאי

 לא יהיה החסד ליצור בקרבם את הנדרים.

 

 נדר מספר שמונה: 

ה בלי בסיסאשמה  

 

 

פירוש המילים "בלי בסיס" הוא, שאתה אומר משהו אודות אדם אחר מתוך רצון להשפיל אותו, בעודך 

בו . עבר עבירהשד שאותו אדם וח ולאשמע, לא שאיש לא ראה, ו ,יודע או חושד שאין כל יסוד לדבריך

שאין לדבר כל יסוד, אתה יוצר את המחשבה ההפוכה שאותו נזיר מלא ביצע  מניחבזמן, בעודך יודע או 

מעשה של התנהגות מינית בלתי נאותה או משהו אחר. אחר כך אתה הולך ואומר שהנזיר המלא ביצע את 

ברור למעשה הנידון. אתה רוצה להשמיץ אותם, על ידי שאתה מקשר אותם באופן  אשיםהמעשה. אתה מ

ים. משעשית זאת, ביצעת עבירה שעליה יש אשימאותם, ומונע על ידי רצון זה, אתה אומר את הדברים המ

 להתוודות. 
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 נדר מספר תשע: 

 ברמז בלבד

 

 

, סבורמישהו. אתה יודע, או ב פגוע"ברמז בלבד" מתכוון לדברים הבאים: אתה רוצה ל מכונההנדר ה

שאין כל שחר לאף אחד משלושת הדברים הבאים: מישהו שראה משהו, מישהו ששמע משהו, או מישהו 

, וללא שום בסיס אתה אומר: "אני , אתה יוצר את המחשבה ההפוכהזאתשחושד שמשהו קרה. למרות 

הגות ראיתי את הנזיר המלא )או מי שזה יהיה(, ששמו 'כך וכך'. ואני ראיתי מישהו מבצע מעשה של התנ

מינית בלתי נאותה )או כל דבר אחר(". אלא שאינך משייך את האדם למעשה. אתה רוצה להשמיץ אותם, 

משמעי. אם אתה מונע על ידי רצון שכזה, ואז אומר דברים אלו, -ואתה עושה זאת באופן שאיננו חד

  ביצעת עברה זו.

 

 

 נדר מספר עשר: 

 סנגהההפיצול 

 

 

סנגהה" היא שאתה מפצל קוֹורּום של נזירים או שמפלג מספר אנשים, ה"פיצול  מכונהמשמעות הנדר ש

על ידי שאתה מוביל אותם ללימוד אחר או לדרך השונה מזו של שלושת האימונים והלימוד שקשור בהם. 

אתה מבצע את המעשה אם אתה יוצר ביודעין את המחשבה המנוגדת בתודעתך שרוצה לפלג בין הנזירים, 

 ועל.או שמפלג ביניהם בפ
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 נדר מספר אחת עשרה: 

 סיוע בפיצול הסנגהה

 

 

בנדר הידוע בשם "סיוע בפיצול הסנגהה", אתה מבצע את העברה אם, לאחר שהפיצול כבר קרה, אתה 

 יוצר את המחשבה המנוגדת בתודעתך, ואתה רוצה לעזור במעשה הפיצול, או שאתה בפועל עוזר בפיצול. 

 

 

 
 נדר מספר שתים עשרה:

 לגרום לבעלי בתים לאבד את אמונם 

 

 

"לגרום לבעלי בתים לאבד אמונם" אם אתה הולך לעיר בה שוהים אנשים  מכונהאת הנדר ה מפראתה 

אותו אם אתה מדבר  מפרשאינם נזירים, ובנוכחותם אתה שותה אלכוהול או עושה עברות דומות. אתה גם 

 בנוכחותם על חולשות שיש לנזיר אחר, באופן שגורם למי שאינם נזירים לאבד את אמונם. 

 

 

עבירה זו מתבצעת במצב שבו הסנגהה הענישה באופן יאות נזיר או נזירה על ידי הורדתם בדרגה או 

: "הנזירים והנזירות הללו הרחקתם, ובעקבות כך נזיר או נזירה אלו יוצרים ביודעין את המחשבה ההפוכה

גרשו אותי או הדיחו אותי שלא בצדק, ויצרו קנוניה כנגדי", ואז הם מתכוונים לומר זאת, או שאכן 

 אומרים זאת.
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 כיצד ממריאים? כללים לנזירים ונזירות מתחילים

 

 מקראה חמישית

 אנו ממשיכים עם חיבורו של ג'ה צונגקאפה 

 

 

 נדר מספר שלוש עשרה: 

 לשקר ביודעין

 

 

הנדר המכונה "לשקר ביודעין", כולל את המצבים שבהם יוצרים מחשבה הפוכה, ואז מתכוונים לשקר או 

 שבפועל משקרים, בכל המקרים מלבד ]המקרים הבאים, שמכוסים על ידי נדרים אחרים[: 

 בים ביותר של אדם; אם אתה רוצה במכוון לטעון טענות שווא אודות ההישגים הנשג -

 אם יש לך רצון להשמיץ מישהו;  -

 אם אתה מעוניין לקחת חלק בפיצול;  -

 אם אתה רוצה להאשים את אב הבית בכך שהוא מעדיף אנשים מסוימים;  -

 אם אתה רוצה לוותר על נדרים שניתנו לך כיאות;  -

 או שאתה מחביא אוכל ומשקה מתוך רצון לקבל יותר ממה שמגיע לך.  -

 

 

  



36  

 נדר מספר ארבע עשרה: 

 האשמה של חבר

 

 

אתה מפר את הנדר המכונה "האשמה של חבר", במצב שבו יש יריעת בד או מנחות חומריות אחרות 

שיועדו באופן יאות לאנשים מסוימים בסנגהה, וכדומה, ואתה יוצר ביודעין את המחשבה ההפוכה, ואז 

 יננו יאות. מתכוון לומר, או שבפועל אומר, שיעודן של המנחות א

 

 

 נדר מספר חמש עשרה: 

 השמצת אב הבית

 

 

אתה מפר את הנדר המכונה "השמצה", כאשר אתה יודע שאב הבית נתן לך דברים כגון אוכל, שתיה 

ודיור אשר מתאימים לך והולמים את מעמדך במנזר, ואתה ביודעין יוצר את המחשבה ההפוכה, ואז 

  מתכוון לומר, או שבפועל אומר, בצורה משמיצה, שאב הבית נתן לך דיור נחות ובלתי הולם וכדומה.
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 נדר מספר שש עשרה: 

 בעבור מעט אוכל

 

 

אתה מפר את הנדר "בעבור מעט אוכל" כאשר אתה יודע, או שיש לך הנחה מבוססת, שנזיר אחר המלמד 

מלמד דהרמה למען קבלת מעט דברים חומריים כגון אוכל, משקה, או כדומה. ולמרות אינו דהרמה, 

את המחשבה ההפוכה, ואז, מתכוון לומר, או שאומר שאתה סבור שזה לא המקרה, בכל זאת אתה יוצר 

בפועל מילים משמיצות כגון: "הנזיר הזה מלמד דהרמה רק כדי לקבל קצת דברים חומריים, כגון אוכל, 

 משקה וכדומה".

 

 

 נדר מספר שבע עשרה: 

 השמצה של שארית 

 

 

אתה מפר את הנדר המכונה "השמצה של שארית" באופן הבא: אתה רוצה להוריד את קרנו של נזיר אחר. 

אתה יודע בוודאות, או שיש לך הנחה מבוססת שאין כל בסיס להאשמה. אין שום יסוד של מישהו שראה, 

ואז  שמע או חושד. ולמרות שאתה סבור שאין כל בסיס ]להאשמה[, אתה יוצר את המחשבה ההפוכה,

ביצע מספר מסוים של מפלות,  -או מי שזה יהיה  -מתכוון לומר, או שאומר בפועל ש: "הנזיר הזה 

הכלולות בקבוצה המשנית או הנמוכה יותר, שנקראת 'שארית'." בין אם אתה מקשר ספציפית את העושה 

 למעשה, בין אם לא, אתה רוצה להכפיש את שמם, או שאתה אכן משמיץ אותם. 
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 פר שמונה עשרה: נדר מס

 זניחת הכללים

 

 

אתה מפר את הנדר המכונה "זניחת הכללים", כשנזיר אחר, או מישהו אחר, מורה לך לשמור על הכללים, 

כגון להימנע מאכילה בזמנים לא נאותים, ולמרות שאתה מאמין לדבריהם, אתה יוצר את המחשבה 

עין זה, "ובגלל שאתה לא יודע מה שאתה ההפוכה ואומר: "אתה לא יודע מה שאתה מדבר," או משהו מ

 מדבר, אני לא מאמין לדבריך. ועד שאשאל מישהו שאכן יודע, אינני מתכוון לשמור על הכלל הזה". 

 

 

ביצעת את העבירה אם אתה רוצה לדחות אדם הרוצה לעזור לך לשמור היטב על הכללים, או שאתה 

 ה. אומר משהו מעין זה בהיותך מּונע על ידי רצון שכז

 
 

 נדר מספר תשע עשרה: 

 הסתרת האורז

 

 

אתה מפר את הנדר המכונה "הסתרת האורז", כאשר, למרות שכבר קיבלת את חלקך במאכל ובמשקה, 

אתה רוצה לקבל מנה נוספת, וכדי שהאחרים יחשבו שלא קיבלת כלום, אתה מתכוון לכסות, או שאתה 

 אכן מכסה את האוכל שקיבלת וכדומה במשהו אחר.
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 נדר מספר עשרים: 

 חומרים משכרים

 

 

 –אתה מפר את הנדר המכונה "חומרים משכרים", כאשר אתה מתאווה להשתמש בחומרים משכרים 

כלומר במשקה אלכוהולי עשוי מדגנים שהותססו באופן מלאכותי, או יין שהותסס באופן טבעי, או כל 

 רדת. ואתה אכן שותה מהם. כל לגימה מהווה עבירה נפ –דבר דומה 
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 כללים לנזירים ונזירות מתחילים כיצד ממריאים?

 

 שיתשימקראה 

 אנו ממשיכים עם חיבורו של ג'ה צונגקאפה 

 

 : נדר מספר עשרים ואחת

 שירה

 

לפצוח  צוןר מתעורר בךקלות דעת או תשוקה וכדומה,  מתוך"שירה", אם  מכונהאת הנדר ה מפראתה 

 ת את הנדר הזה.הפרלהתחיל לשיר,  ]כבר[  רק מכחכח בגרונךאתה אפילו אם , במקרים אלובשיר. 

 

 

 נדר מספר עשרים ושתיים: 

 ריקוד

 

לרקוד.  מתעורר בך רצוןאו תשוקה וכדומה,  מתוך קלות דעת"ריקוד", אם  מכונהאת הנדר ה מפראתה 

 ת את הנדר.כבר הפרהכנה לרקוד, כ, אפילו כשאתה רק מזיז את הגבה שלך במקרים אלו

 

 

 : נדר מספר עשרים ושלוש

 נגינה

 

", אם מתוך קלות דעת, או כחלק ממופע וכדומה, אתה משמיע צלילים נגינה" מכונהאת הנדר ה מפראתה 

 בכך. צורך מבלי שיהיה נגינה אחר של תופים, או כל כלי
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הרי שאז זו , הך היא לתת מנחה לבודהוכוונת זאת כמנחה למורה", נגישאם אתה אומר לאנשים: "הבה 

  אינה עבירה, כי אם מנחה של שירה ונגינה. אך סתם כך לשיר ולנגן מהווה עבירה.

 

 

 נדר מספר עשרים וארבע: 

 תכשיטים

 

מבלי שיש בכך צורך, טבעות וכדומה עגילים, עונד  תהאאם ", תכשיטים" מכונהאת הנדר ה מפרה את

 . כדי לענג את עצמךרק אלא 

 
 

 נדר מספר עשרים וחמש: 

 איפור

 

ה מורח על אתש, כגון אבקה כתומה, איפורב ה משתמש", כאשר אתאיפור" מכונהאת הנדר ה מפר האת

 .  ךעצמאת  ענגלך, מבלי שיש בכך צורך, אלא רק כדי או על פני שפתיך

 

 

 נדר מספר עשרים ושש: 

 בשמים

 

או  שמנים ריחניים, כגון אלגום,ב ךגופ את מושחה ", כאשר אתבשמים" מכונהאת הנדר ה מפר האת

 ך.עצמאת  ענגל, מבלי שיש בכך צורך, אלא רק כדי אבקה מבושמת מורח על גופך
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 נדר מספר עשרים ושבע: 

 זרים

 

כדי  ך מחרוזת של פרחים וכדומהעונד על צווארה " כאשר אתזרים" מכונהאת הנדר ה מפר האת

 ך.עצמאת  ענגל, מבלי שיש בכך צורך, אלא רק כדי להתייפות

 

 

 מספר עשרים ושמונה ועשרים ותשע: יםנדר

 כֵּסים או מושבים יקרים

 

 

 ".  יקריםים "כסים או מושבים גבוהים או מכונארבעת הנדרים הבאים 

 דרים נפרדים. את הראשון אתה מפרבתוכו שני נ כוללים", יקר"כסים או מושבים  מדבר עלהחלק ש

זהב, כסף  חומרים יקרים כגון שנהב,העשוי מ: זהו כס שהוא מאוד יקרכשאתה יושב או ישן על כס 

קשר לגובהו  מבלי שיש בכך צורך, ובליכל זאת להנאתך בלבד, ועולה על אמה, וכדומה, או כס שרוחבו 

 את ה]נדר[ השני, כשאתה יושב או ישן על מושב מסוג כזה.  מפראתה של הכס. 

 

 

 נדרים מספר שלושים ושלושים ואחת:

 כסים או מושבים גבוהים

 

כשאתה  מפרבתוכו שני נדרים נפרדים. את הראשון אתה  כוללאומר "כסים או מושבים גבוהים" שהחלק 

ומבלי שיש בכך צורך. את השני אתה להנאתך בלבד, וזאת שגובהו עולה על אמה,  ישן על כס יושב או

ומבלי שיש להנאתך בלבד, וזאת גובהו עולה על אמה, שאם אתה יושב או ישן על כל מושב שהוא,  מפר

 . בכך צורך
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 נדר מספר שלושים ושתיים:

 אכילה אחר הצהריים

 

 

רגע ם ועד ליצהריה שעתאתה אוכל בשעות שבין אם הצהריים"  אכילה אחר" מכונהאת הנדר ה מפראתה 

 . הראשון שבו מפציע השחר ביום המחרת

מתוך  שזה לא הזמן הנכון לאכול, אתה מתכבד באוכל ומשקהאו חושד למרות שאתה יודע  -

  השתוקקות לעשות זאת;

  ;זמן הנכוןהיה זה ה, אילו מאכלהיו ראויים ל שאתה אוכל או שותה דבראו כל  אפרסקה -

 . אכילה בזמן לא נכון המצדיקים וכדומהמחלה  במצב של נך נתוןאי -

 הנדר.  של מהווים הפרה ולגימה כל נגיסהש הרי, או שותה אם תחת תנאים אלה, אתה עדיין מתכבד ואוכל

 

 

את  מפרגם אז אתה  ובכל זאת אוכל,לאכילה  כוןזמן נ לאשהוא  סבור אם אתה, או לא נכוןהזמן אם בין 

 הנדר. 

  

 

 .כאשר בתפיסה שלך הזמן הוא נכוןאם אתה אוכל  מבצע עבירה לא, אינךנכון או הזמן בין אם 

 

 

 שתיים שאינן מהוות בעיה.עוד יש ארבע פרמוטציות המהוות בעיה, ו באופן זה

 

את שש הפרמוטציות האלה בנוגע לתפיסתך את הדברים, ניתן ליישם בהתאמה לכל שאר המפלות 

  נאותה. בלתיקרה של התנהגות מינית שנוצרות בעיקר על ידי התפיסות שלך, פרט למ
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  נדר מספר שלושים ושלוש:

 כסף לקיחת

 

 

בעודך נתון אחר, ויקר  דברזהב, כסף או כל  ךאם יש ברשות המכונה "לקיחת כסף",הנדר  מפר את האת

מייצר את המחשבה שרכוש  האתלהשפעת המחשבה השגויה שמייחסת לדברים אלו מהות עצמית כלשהי, 

 .ךל ךשיי בעל מהות עצמית משלו,זה, שהוא 

 

 

 נדר מספר שלושים וארבע:

 ו נזירנתר על הופעה של מי שאינלוו

 

 

ו נלא לוותר על הופעה של מי שאינהוא  הראשון שבהם". הפגיעות"שלוש  המכוניםישנם שלושה נדרים 

או בגדים לבנים או  ;כיאות שקצותיו לא סוימולבוש  ך,יש ברשותשלובש, או  האת כאשרוזה קורה נזיר, 

 . ים, וזאת מבלי שיהיה בכך צורךנזיר םשל מי שאינ לבושם, האופייני למעין זהכל דבר אחר 

 

 

נמצא  השתי אצבעות. אם אתכרוחב של  יהיה מךושפ ךשיערשוהה במנזר, מותר שאורכם של  הכשאת

אצבע וחצי. אם הרוחב של יהיה רק  ךושפמ ךלשמור שאורך שיער ךעלי בעיר או במחוז ]מחוץ למנזר[,

את הנדר הזה. כל  תהפרמבלי שיהיה בכך צורך, אצבע או יותר, רוחב בחצי  ואלה חורג מאורכים את

, ואלו הן עבירות נוספת של הנדר הפרהחצי אצבע, מהווה ברוחב של חריגה נוספת באורך השיער 

  שעליהן יש להתוודות.
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 נדר מספר שלושים וחמש:

 הופעה של מי שעזב את חיי הבית לאמץ

 

 

 כלומר שעזב את חיי הבית, הופעה של בודהיסט ךמסגל לעצמאינך  כאשר קורית יההשני הפגיעה

המאפיינות את הופעתו של מי שעזב את חיי  ,וכדומה תחתונהההעליונה ו ההגלימ את לובש אינך -

  הבית;

 וכדומה,זאת,  העוש ךואינ להשיגן, ךיש ביכולתוגלימות,  ךאין ל כאשר -

אתה מתחייב : הופעה של חברי כת לא בודהיסטית ךמסגל לעצמ האת , מבלי שיש בכך צורך,אםו -

או שיש בהן נוצות של  ;אתה מחזיק או לובש גלימות העשויות משיער אדםשאו  ;ללכת בעירום

 .וכדומה ;ינשוף

 

 

 נדר מספר שלושים ושש:

 נדריםאת המי שהעניק לך את לא לכבד 

 

 

שנאות להפצרותיך בעבר והעניק לך מאסטר כלפי הך כשאינך עומד בהתחייבותא יה תהשלישי פגיעהה

אתה מחליט להתעלם  התייחסות של זלזול וכדומה,מתוך  ,כאשר עובר עבירה זו. אתה את הנדרים

 לבצעיש ביכולתך שלמרות דהרמה, והיותה ברוח ה , למרותאינך מבצע הוראה שלווהמאסטר,  מהנחיית

 .יש להתוודות העליש זה מהווה עבירה אותה, וכדומה.
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 התחייבויות נוספות

 

 הליכה למקלט

 

 

 

לתת מנחה לשלושת  התחייבותה הכללית של הליכה למקלט, )כגון הניגוד להנחיפועל ב האם את

לא ללכת למקלט באלים ארציים, כגון אישוורה, שיבויות האישיות )למשל, התחיל ניגודהיהלומים(, או ב

 שעליו יש להתוודות.   ביצעתם עבירה או אזמרגע שלקחתם מקלט בבודהה( והשאר, 

 

 

 נדרי המקלט

 
 Lam‑rim rnam‑grol) ) מתנת השחרור בכף ידך תיאור נדרי המקלט המובא כאן לקוח מהספר

lag‑bcangs,, 1900) בעריכתו של קייבג'ה טריג'נג רינפוצ'ה(, 1878-1941) מאת  פאבונגקה רינפוצ'ה-

 . 221a‑223b דפים, S0004  מס'  ACIPטקסט דיגיטלי של ; (1981

 

 ראשוןנדרי המקלט, חלק 

 

 

I.  לחודנדרי המקלט המתייחסים לכל אחד ממקומות המקלט. 

 

 

 .להימנע מלעשות דבר מה התחייבויות .א

 

 

 .מקלט באובייקטים ואלים ארצייםפש לחמהמאמץ  חדל ,מרגע שלקחת מקלט בבודהה .1
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 ע בשום יצור חי,.אל תפג ,מרגע שלקחת מקלט בדהרמה .2

 

 

 בודהיסטייםהימנע מקשר קרוב עם אנשים שאינם  ,. מרגע שלקחת מקלט בסנגהה3

B. Commitments to continue doing something. 

 

 

 ב. התחייבויות לעשות משהו.

 

 

להתייחס לכל ייצוג של הבודהה, ללא קשר לאיכות האמנותית עליך  ,מרגע שלקחת מקלט בבודהה .4

לכל ייצוג,  . יש להתייחס כךהיה זה הבודהה עצמו, כאילו שממנו הוא עשוי או לאיכות החומר

אינם בהם מאפסנים ייצוגים ששהנמצאות באחד מהמקדשים המיוחדים  כולל לחתיכות שבורות

 . ראויים יותר לשימוש

 

 

אחת לכל חומר כתוב, החל מאות בכבוד להתייחס  , עליךביהלום הדהרמהמרגע שלקחת מקלט  .5

 .היה זה יהלום הדהרמה עצמווהלאה, כאילו  תבודד

 

 

זה בין אם  -תייחס בכבוד רב לגלימה הזהובה מרגע שלקחת מקלט ביהלום הסנגהה, עליך לה .6

או  ;לקרקע גלימה זהובה שנפלהשל פיסה קטנה שזו או  ;גלימותת רילתפ גליל בד המיועד

 .הנמצאות בשימושגלימות זהובות 
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 נדרי מקלט, חלק שני:

 

 

II.  ביחדנדרי המקלט המתייחסים לכל מקומות המקלט. 

 

 

הנעלות של האובייקטים של הרוחניות את הסגולות  אתה זוכרלמקלט שוב ושוב, תוך ש ךל .7

 המקלט.

 

 

 . על מנת לזכור את חסדם, הגש לאובייקטים של המקלט את החלק הראשון של כל מאכל ומשקה. 8

 

  

 מקלט.ל לכתעודד אחרים ל. 9

 

 

 ברכה שבכך.ב שאתה מהרהרמקלט שלוש פעמים בבוקר ושלוש פעמים בלילה, תוך ל ך. ל10

 

 

 

 באובייקטים של המקלט. ךעשה, שים את כל יהבת. בכל פעילות ש11

 

 

 , אף לא כמחווה.ך, ובכל מצב שהואוותר על שלושת היהלומים, ולו במחיר חייאל ת. 12
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 מיונים שונים של הנדרים

 

 

 עבירותשלושים ושש 

 

 

 עבירות.  שהןמפלות  13 נןיש

 

 עבירות. 36-ל את אלו ניתן לחלק

 

 .אנושי להרוג אדם או עובר .1

 

 לפגוע במשהו המכיל בעלי חיים. .2

 

 משהו המכיל בעלי חיים. לפעול כלפי .3

 

 במכוון. יםלהרוג בעל חי .4

 

 לגנוב משהו בעל ערך. .5

 

 לקיים יחסי מין. .6

 

 ביותר של אדם. נשגבלשקר אודות ההישג ה .7
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 בביצוע מפלה. ,בסיס שוםללא  ,מאשימים אותוש על ידילהשמיץ מישהו,  .8

 

 ע מפלה.  שרומזים שביצ על ידילהשמיץ מישהו,  .9

 

 בסנגהה.ליצור פיצול  .11

 

 פיצול בסנגהה. יצירתב לסייע .11

 

 .שלוחת רסן על ידי התנהגות םאמונאת לגרום לבעלי בתים לאבד  .12

 

 לשקר ביודעין. .11

 

 שהוא מעדיף אחרים.  בטענה חברלהשמיץ  .11

 

 .אב הביתלהשמיץ את  .15

 

 אוכל". בעבור מעטדהרמה  על נזיר אחר שהוא "רק מלמדלומר  .16

 

 .בביצוע עבירה של שאריתמאשימים אותו על ידי שלהשמיץ נזיר  .17

 

 מהמילים. ותתעלמה תוךלזנוח את הכללים,  .18
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 ירקות.עם הלכסות את האורז  .19

 

 לשתות חומרים משכרים. .21

 

 לשיר לשם הנאה.  .21

 

 לצאת בריקוד. .22

 

 לנגן בכלי נגינה שונים. .21

 

 ועגילים. תליוניםלענוד תכשיטים כגון  .21

 

 לשים איפור. .25

 

 הגוף. אתלבשם  .26

 

 .הראשזרי פרחים על  קשורל .27

 

 לשבת על כס יקר. .82

 

 לשבת על מיטה יקרה. .29
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 לשבת על כס גבוה. .11

 

 לשבת על מיטה גבוהה. .11

 

 אחר הצהריים.לאכול  .12

 

 .כאילו היו שלך וזהבכסף ל התייחסל .11

 

 ך לוותר על הופעה של מי שאינו נזיר.מהתחייבות להמעיט .34

 

 .את חיי הביתשעזב ך לסגל הופעה של מי מהתחייבות להמעיט .15

 

 ך  כלפי המאסטר שנתן לך נדרים.מהתחייבות להמעיט .16

 

  העבירות, ולהימנע מהם אפילו במחיר חייך. 36מעשים שגויים אלו,  36עליך ללמוד מהם 

 

.  
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 עשר העבירות

 

  R0002S .מס' ACIPשל  טקסט דיגיטלי ,מהמילון הטיבטי תיאור הבא לקוחה

 

 

 עשרת היסודות של הכללים:

 

 שיש לנזירים ונזירות מתחילים בעשרה נדרים.  התרגול ניתן לסכם את כל כללי

 

 ייםבסיס ה( ארבע1-4

 

 (  חומרים משכרים.5

 

 , שאליהם מתייחס הביטוי "ריקוד והשאר".בידור: שירה, ריקוד, ונגינה( שלושת סוגי ה6

 

שאליהם מתייחס הביטוי "זרים , תכשיטים ואיפור, בשמים: זרי פרחים, של התקשטות םסוגי שלושה( 7

 והשאר".

 

מידי, משום שהם עשויים מאבנים יקרות  הם יקריםאו גבוהים", הינם אלו ש יקרים( "כסים ומושבים 8

 משום שגובהם עולה על אמה. ,או חומרים יקרים אחרים, או גבוהים מידי

 

 הצהריים.( אכילה אחר 9

 

 זהב או כסף. לקיחת( 10
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]הנותרים[ של שתיית אלכוהול  למפלות. השישה דומותה עבירותמבין העשרה, ארבעת נדרי הבסיס הינם 

 שעליהם יש להתוודות. עבירות מהוויםהשאר, ו

 

 

 יש להתוודות ןשעליה ותעביר

 

 R0002SH . מס' ACIPשל  טקסט דיגיטלי ,הדברים הבאים לקוחים מהמילון הטיבטי

 

 

 יש להתוודות: העליש רהיעב

 

 

לנזיר או נזירה  אימון שהם כללי העבירותלאחר שמוציאים את ארבעת נדרי הבסיס משלושים ושלוש 

 יש להתוודות". ןשעליה עבירותם "שנותר ה מהמתחילים, 
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 עבירותמיון לשלושים ושלוש 

 R0002B שמספרו ACIP של טקסט דיגיטלי ,הדברים הבאים לקוחים מהמילון הטיבטי

 

 

 שלושים ושלוש עבירות

 

 

 

 לנזיר או נזירה מתחילים. האימון זה כל מה שכלול בכללי 

 

 הבסיסיים ו   ארבעת( 1-4

 

 הריגה. הסוגי  ת( שלוש5-7

 

 .שקר( השניים עשר אשר נכללים ב8-19

 

 חומרים משכרים. (20

 

 כוללים ריקוד.ש( השלושה 21-23

 

 כוללים זרים.ש( השלושה 24-26

 

 .יקרים( כסים ומושבים 27
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  ( כסים ומושבים גבוהים.28

 

 אכילה אחר הצהריים.  (21

(30 

 

 זהב או כסף. לקיחת  (22

 

 

 שעזבת את חיי הבית.בשעה  תחייבת לומה שה על, שהן עבירות פגיעותה ( שלוש31-33
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 נדרי חיים למי שאינו נזיר

 

 :דבריםויתור על חמישה  נדרי חיים למי שאינו נזיר כוללים

 , דבר שקר, גניבה, הריגה

 .ושתיית אלכוהול, ניאוף

 

 

 : למי שאינו נזיר הוא כדלהלןקבלת נדרי החיים  אופן

 . אתה מתחיל בהליכה רשמית למקלט, בנוכחות מורה שקיבל על עצמו לפחות את אותם הנדרים -

 , הבסיסייםתחדול לגמרי משבירת חמשת הכללים , אתה מתחייב שלמשך שארית חייך, לאחר מכן -

 . וכן תימנע מפעולות שאינן עולות בקנה אחד עם  הליכה למקלט -

 

 : כוללים להימנע מחמשת הכללים כאן 

 ; הריגת אדם או עובר אנושי -

 הואשזה משהו ששוויו ]יותר מאשר רבע קרשפאנה  שערכוכלומר משהו )גניבה של משהו בעל ערך  -

 [; בין שקל אחד לארבעה שקלים

 ; הרוחניים שקר אודות הישגיך -

 ; ניאוף על ידי קיום יחסי מין עם בן או בת זוג של אדם אחר -

   .ושתיית אלכוהול או כל חומר משכר אחר -
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 מכשולים בדרך להסמכה

 

כדי לקבל הסמכה, על האדם להיות משוחרר ממכשולים המונעים הסמכה. אם האדם משוחרר ממכשולים, 

התודעה לא  -צר ואם הוא ייותם, ור לא ייוצר בתודע. אם לא, הנדיםהוא או היא רשאים לקבל את הנדר

תציית לו. שאלות אודות התאמתו של האדם להסמכה, נשאלות בנוכחותו של הבהיקשו שעורך את טקס 

 . השאלות מתייחסות לדברים הבאים:  ללא הסחת דעתההסמכה. האדם מקשיב ועונה על השאלות 

 

 . האדם אינו כופר ואינו פלגן )מפלג(.1

 .15הוא מעל גיל . 2

, הוא מסוגל להבהיל עורבים )כלומר הוא גדול דיו להבריח התקהלות של 15. אם הוא מתחת לגיל 3

 ציפורים גדולות(.

 . ]גם[ אם הוא מסוגל להבריח ציפורים גדולות, הוא אינו מתחת לגיל שבע.4

  . הוא אינו עבד.5

 חובות כספיים.אין לו . 6

 . יש לו רשות מהוריו.7

 אין לו רשות מהוריו, הוא חי בארץ רחוקה ) כלומר לוקח יותר משבעה ימים ליצור עמו קשר(. . אם8

 . האדם אינו חולה )אין לו נכות גופנית או נפשית שעלולה להפריע לחיי הנזירות, ללימוד ולמדיטציה(.9

 בהיקשוני.  . האדם לא חילל10

 גנב או מרגל. לא חי כ. האדם 11

 (.הדהרמה או לא לאמץ אתנות )אין לו ספקות האם . אין לו השקפות שו12

 לא בודהיסטיות(. בעל להשקפות שגויות )השקפותנו נ. הוא אי13

 דו מיני.. האדם אינו 14

 . הוא אינו סריס.15

 . הוא אינו רוח.16

 . הוא אינו חיה.17

 . האדם אינו מעורב עם כופר או פלגן. 18

 . האדם לא הרג את אמו.19

 את אביו. . הוא לא הרג20

 . הוא לא הרג ארהט.21

 . האדם לא יצר פיצול בסנגהה.22

 . הוא לא הקיז בזדון דם מגופו של בודהה.23

 . )פאראג'יקה(. מפלות. הוא לא ביצע את אחת מארבע ה24

 . הוא אינו מישהו שדוחה את החוק של סיבה ותוצאה.25

 אינו בעל מום. וא.  ה26

 . הוא אינו אלבינו.27

 .גפיים. לא חסרים לו שום 28
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 אינו משרת של מלך, או חביבו של המלך. הוא. 29

 . יש לו את רשותו של המלך.30

 . אם אין את רשות המלך, הוא נמצא בארץ רחוקה.31

 אלים. שודדידוע כ לא. הוא 32

 .עבריין שהושפל. הוא אינו 33

 של סנדלרים. מעמד. האדם אינו משתייך ל34

 ביותר )נפח, דייג(. ךהנמו מעמדך ל. הוא אינו משתיי35

 .של פועלים ביותר ךהנמו מעמד. הוא לא משתייך ל36

 .יתאנוששאינה . הוא אינו ישות 37

 . הוא אינו אדם מהיבשת הצפונית.38

 . זה אינו אדם ששינה את מינו שלוש פעמים.39

 . אין זו אישה המתחזה לגבר, או גבר המתחזה לאישה.40

 . האדם אינו רודן.41

 .אחרת או עולם אחר. הוא אינו דומה לאדם שנולד ביבשת 42

 

 על כל אחת מהשאלות, אזי הוא או היא מתאימים להיות מוסמכים לנזירות.בחיוב אם אדם מסוגל לענות 

 

, הכנה להסמכה: הרהורים לאנשי המערב אודות הסמכה לנזירות במסורת הבודהיסטית הטיבטית)נלקח מ: 

 , שהוכן על ידי בהיקשו טנזין ג'וש(1תובטן צ'ודרון, נספח מס' ערוך על ידי בהיקשוני 

 

 

 


