
 יסוד המעלות
 הפ  אהק  ג  נ  'ה צֹומאת ג  

 yön tän gzhir gyur maבטיבטית: 
 

1. 

 החסד.-האצילי, רב ]מורה הרוח[ יסוד כל המעלות הוא

 היא בסיס הדרך. ]עליו[הסתמכות נאותה 

 יםרב מאמציםבוזאת ה נכונה יראימתוך כי ברכני נא 

 אסתמך עליו בהערכה עמוקה. 

 

2. 

 פעם,אך השמצאתי  ,של חירויותבהביני כי הבסיס המצוין 

 ,רבה ולהשגה ומשמעותמאד קשה 

 שאפתח את המודעות הפועלת למיצויו נאברכני 

 .ללא הרףיום וליל, 

 

3. 

 ארעיים הם, כמו בועה,אזכור את המוות שהרי החיים 

 .קמלים במהרה

 יבואו בעקבותיי צל העוקב אחר הגוף,כולאחר מותי, 

 אותיהן.תוצת והחיוביות והשליליו יפעולותי

 

4. 

 בכך ות המוחלטת שמצאתיאבווד

  –לפי צו המצפון ברכני נא כי לעולם אנהג 

 הקטנים ביותרולּו , המעשים שאינם ראוייםד את מצבור יאכח

 .בשלמותוואגשים את מצבור הפעולות החיוביות 

 

5. 

 כל סבל.לשער ההוא  חוסר סיפוק

 ן,שנפלאות הקיום אינן מהימנות, לקויות ה כשאדע

 שאכונן את הכמיהה הגדולהברכני נא 

 חרור.לאושר שבש

 

6. 

 זאת באמצעות כוונה טהורה

 , דריכות ומצפוניות. לבאשמור על שימת 

  –שורש התורה ברכני נא כי איישם את 

 .תהחירות האישי ישל נדרהתרגול המהותי 

 

7. 

 הקיוםלאוקיינוס שנפלתי בעצמי  פיכ

 .יותיהגם כל הנודדים, אימנפלו כך 



 הנשגבת של ההארה ה, ברכני נא כי אתאמן בתודעיווכחי בכךהב

 הנושאת בנטל שחרור כל הנודדים.

 

8. 

 ה בלבדת ההאראם אכונן את תודע

 את ההארה.אממש לשלושת סוגי המוסריות, לא  לג  ר  תאך לא א  

 , בהכירי בבירור שכך הואברכני נא כי 

 .בשקידה עצומה בנדר הבודהיסטווהאתאמן 

 

9. 

 תח במהרה ברצף תודעתיאפ  י נא שברכנ

 תהחודר ראייהה בשלווה והיהשהי את שילוב

 הסחת הדעת למושאים מוטעים הרגעת באמצעות

 .וניתוח נאות של המשמעות הנכונה

 

11. 

 1באמצעות האימון בדרכים המשותפותראוי כאשר אהפוך לכלי 

 קלות ברכני נא שאכנס ב

  –י המזל נב ה שלבמבוא

 הנשגב במובילים.מוביל הוואג'רה, 

 

11. 

 2ההישגים המיוחדיםשני מימוש  ואז, בסיס 

 .הטהורים יבויותיעל הנדרים וההתח הגנה הוא

 בכך החלטיות שאינה מאולצתברכני נא שאמצא 

 עליהם כעל חיי. גןושא

 

12. 

  –את שני השלבים , םכך, כשאבין נכוחה, כפי שה

 ,הםואת נקודות המפתח של – מהות מחלקות הטנטרה

 פעמים ביום ארבעממבלי לחרוג יוגה אשקוד על תרגול רכני נא שב

 הנעלה. [המורה]אתרגל בהתאם להוראות  ןבה

 

13. 

 שמראים את הדרך 3שהחברים הרוחנייםברך נא אלפיכך, 

 שמתרגלים כהלכה יאריכו ימים [לדרך]והשותפים 

 את עד תום אשכך וש

 .מצבור המכשולים החיצוניים והפנימיים

 

 

                                                            
 חלץ, תודעת ההארה וההשקפה הנכונהיהדרכים המשותפות הן הנחישות לה  1
2 
: סידהיסקריטבסנ 

 

3  
 מורי הרוח



14. 

 נפרד מלאמות אמיתיים , בלתיילידותיבכל 

 ,המהוללת דהרמהב אעסוק לּו

 אשלים את מעלות הרמות והדרכים

 ואשיג במהרה את מצב הווג'רהדהארה.

 

 

 
 . עריכה: גילה פנפיל2112תרגום מטיבטית: יקי פלט, ינואר 

 


