
 

 המנצחים של המלך דרך
 הערך יקרת קאגיו/הגלוק מסורת פי-על המהאמודרה של הבסיס טקסט

 

 הי  -מהאמודרה גורו נאמו

 

1. 

 ,לו שני שאין הלאמה של למרגלותיו כבודאחלוק 

 באופן גלוי שמבהיר ,ההישגים בעלי של המאסטר

 ,הדברים כל של השרוי בכול טבעה – המהאמודרה את

 ., שאין לבטאה במיליםהתודעה של הוואג׳רה מספרת נפרד בלתי שהינו

2. 

  הטנטרהו הסוטרה של ההוראות אוקיינוס את תמצתי

 המהאמודרה הנחיות את אחבר. היטב אותן וסיכמתי

 דרכם על הנסמכת, קאגיו/הגלוק מסורת של

 .הרוחניים ותלמידיו וואג׳רה-דהרמה אהמהאסידה של

 

 מחולק לשלושה חלקים: הקדמה, עיקר וסיכום ההסבר העיקרי של ההנחיות בטקסט הזה

 הקדמה:

3. 

 .המסכם והחלק העיקרי התרגול, מקדימים תרגולים: חלקים שלושה יש הזה למדריך

 הינם  התודעה וכינון מקלט בקשתמשום ש –החלק הראשון  לגבי

 , המהאיאנהשל  ועמוד התווך השער הכניסה לשיעורי הבודה

 .שפתיים כמס רק אותם יהם ואל תאמרעל דושק

4. 

 אף היא התודעה טבע ראייתש  מאחר

 התודעה מערפליטיהור בבאיסוף המצבורים ו תלויה

 :שתוכל ככל המקדימים התרגולים את בצע

 , ההברות מאה מנטרת של חזרות אלפי מאות

 ,השתחוויות מאות, מפלות לטיהור הבודהות תרגול

 ךיבקשותאת שוב ושוב שטח  ךליב ומעומק

 נפרד בלתיה השורש לאמת בפני

 .הזמנים בשלושת הבודהות מכל

 
 :ההסבר העיקרי

5. 

 דרכים הרבה ישנןאף כי  – העיקרי התרגול לגבי

 המהאמודרהאת  להסביר

 והמנטרה. הסוטרהלשני סוגים הוא לפי מסורות  הסיווג

6. 

 שמתהווה עילאי אושר של צלול האור היא האחרונה

 .וכו׳ הוואג׳רהכמו חדירה לנקודות מהותיות בגוף  ממיומנויות

 של המהאמודרה מסורות



 

  – ומייטריפה, נארופה, גארג׳ונהאנ, הסרה

  ,1יוגה טנטרה-אנוטרההשל מחלקת מהותה שהן 

 ות ו]שלושת חיבורי[ הליבה.ההמהאסיד [ב]שבעת הטקסטים שלהוסברו 

7. 

 באופן ישירשהוסברה על הריקות כפי  ההראשונה היא דרך המדיטצי

 . המקוצרתבינונית והנרחבת, ה ה[ות שלמות החוכמ]בסוטר

 אריה נאגארג׳ונה העילאי אמר

 שאין דרך אחרת לחירות. 

 המהאמודרה לפי כוונתו אתן את הנחיותבחיבור הזה 

 ואסביר את הדרך להכיר את התודעה

 לאמות השושלת. בהתאם לשיעורים של

8. 

 שונים כמו מונחיםלמרות שישנם 

 ,2"הגאוקופסת ", "זמניים-בוהתהוות ושילוב "

 ,"ארבע הברות", "טעם שווה", "בעלי החמש"

 ,3"דזוגצ׳ן" ,"שיש לסלק המושא", "שלווההמשכין "

 וכולי, "המדריך להשקפת דרך האמצע"

 ןכשמנתחים אותם, היוגים בעלי הניסיו

 הוודאית.תמימי דעים לגבי המשמעות והבקיאים בכתבים ובלוגיקה 

9. 

 מדיטציה מתוך ההשקפה הפילוסופיתל חתירה –מבין שתי השיטות 

 – השקפה הפילוסופית מתוך המדיטציהוחתירה ל 

 .ההיא השניי להלןשהשיטה 

11. 

 התעמקות, תרגול[]ל שב על מושב נוח

 .תנוחת שבע הנקודותב

 .4עכורהנשימה  ימחזורטהר על ידי תשעה 

 בתודעה צלולה, חפה מזיהומים

 טהורהחיובית וובכוונה 

 התחל בבקשת המקלט ובכינון תודעת ההארה.

 .מורה הרוחיוגת של  המעמיקההדרך ט על ומד

 מאות בקשות בעוז שטח 

 .ךאל תוכ הנח למורה הרוח להתמוססואז 

 
 (:השמטה) בשלווה שהייה תרגול

11. 

 ,תנועהשאין בו שמץ של בי יבאיזון מדיטטה שה

 עמומהבמצב של חזות 

 .או חשש השום מחשבה מאולצת כמו ציפייללא 

                                                       
 מחלקת הטנטרה שאין גבוהה ממנה  1

 ga ‘u ma, ག་འུ་མ། טיבטית:   2
 בעברית: השלמות הגדולה  3
 rlung ro, རླུང་རོ།טיבטית:   4



 

  –פעילות מנטלית זאת אינה הפסקה של 

 עילפון או שינה, כמו

 למניעת הסחת דעת כעמדת תצפית 5קשיבות של ההצב אלא

 התודעה.לתנועת שמודעת  6ערנותשל ו

12. 

  ,7הדוקבאופן , בריכוז מלא ןהתבונ

 במהות של ידיעה וצלילות.

  – כל מחשבה שעולה ומתהווה

 אותה ואת התהוותה. הזה

 הסר אותה באבחה אחת או 

 .קרב-חרב בדוב האוחזכמו 

13. 

 כך השה לאחר שהסרת אותן לגמרי

 .הקשיבותאת לשמוט מבלי בנינוחות,  ההרפו

 בנינוחות  ההרפבריכוז מלא,  כפי שנאמר: ״

 .״התודעהמוצבת זהו המקום בו 

 יתרחשהשחרור שמימוש ספק אין ועוד: ״

 .״תודעההיותרו העבותות בהם כפותה כאשר 

 היה נינוח וללא הסחת דעת. –כאמור 

14. 

 הולמחשבה כלשהי שע ה שלבהתבוננות בטבע

 . מופיע ריק צלולועצמה מהיא נעלמת 

 אותה כשהיא שוהה במקומה, ןכמו כן כאשר תבח

 .חבוייםצלילות שאינם למודע לריק ו הייה

 .זו בזו משולבותתנועה ושהייה שנאמר 

 עולה, אף אם מחשבה 

 ]התודעה[. תר אותה אלא הכר בתנועואל תעצ

 באופן דומה –בטבעה  השה

 עץ.ה תינעל ספש הכלובמציפור מעוף הל

 מהספינהתעופף מ״העורב ש :כמו שנאמר

 .״ושוב שוב חת עליהוושב ונ ,םוונייככל הלבמעופו חג 

15. 

 את המדיטציה,כך כאשר טיפחת 

 טבע האיזון המדיטטיבי את[  התחוו]

 , טהור וצלול,מוסתראינו ש

 שום קיום גשמי ללא 

 ולכן הוא ריק צלול, כמו חלל

 ת בהירה.חזּו להופעה ששמאפשר 

16. 

 כזאת של התודעה 8דהרמהטאגם אם 

                                                       
5
 དྲན་པ ། ,dran paטיבטית:  mindfulness.אנגלית:  
 shes bzhin, ཤེས་བཞིན།  טיבטית: alertness/vigilance/introspection אנגלית:  6
 གཅེར་གིས། .טיבטית:   7



 

 ,נראית במלואה ובאופן ישיר

 ״כזאת״.-אותה כ לתפוסאו להציג  לא ניתן

 .שמופיע ]לתודעתך[שהה בנינוחות, ללא אחיזה בכל מה 

17. 

 רוב המודטים הדגולים של ארץ הפסגות המושלגות

 תמימי דעים בטענתם כי

 אלו הן ההנחיות שניתנו

 של מצב הבודהה.לליבונו ועיצובו 

 , טוען כי גיאלצן יולמרות זאת אני, צ׳וקי

 עבור מתחילים הדרך הזאת היא מיומנות

 9של ]שלבי[ שהיית תודעה בתרגול נהדר

 . ]טבעה[ המוסכם של התודעהושיטה להכרת 

 
 :התודעה של טבעה הכרת

18. 

  –מורה השורש שלי עתה, 

 ,10התגלמות ההכרה הנשגבת של כל הבודהות

 שאימץ את דרכי הנזירות 

  – וגירש את חשכת הבערות של תודעתי

 ניסח בהנחיותיו את הדרך 

 להכרת הדהרמהטא של התודעה.

19. 

 הקודם, ביימתוך האיזון המדיטט

 בזריזות כמו דגיג ששוחה 

 ,ושקטיםבמים צלולים 

 במומחיות את בחן 

 המודט. –היצור החי טבעו של 

21. 

 :11נאגארג׳ונה לימד אהמגן ארי

 ״הפרט אינו אדמה, אינו מים,

 אינו אש, אינו רוח, אינו חלל,

  – יחד אינו כל אלהואם אינו הכרה ראשית, 

 אחר מהם?הוא איפה יש פרט ש

 תייאמכמו שהפרט אינו 

 ;מרכיבים השישל שאוסף  בגלל היותו

 גם הואהמרכיבים מכל אחד כך 

 .״אוסף תי, בגלל היותויאינו אמ

21. 

 מה שלימדל בהתאםתחפש כאשר 

                                                                                                                                                                                      
 chos nyid, ཆོས་ཉིད། טיבטית: dharmata – the very nature of the mindאנגלית:   8
 שמטהה. –תשעת שלבי שהיית התודעה מובילים למימוש מצב השהייה בשלווה   9

 לשמו של מורו של צ׳וקיי גיאלצן: סנגייה ישה. גם שורה זאת רומזת 10 
 .81-81(, בתים רטנהוואלי)מחרוזת יקרת ערך" "  11



 

 למצוא אפילו חלקיק שלתוכל לא 

 .ן הלאהוכ ו,ב הששוהמי איזון מדיטטיבי, ]תופעות כמו[ 

 , דעתת נקודתית, ללא הסח-בזמן הזה שהה חד

 וטפח איזון מדיטטיבי שהוא כמו חלל.

 

22. 

 בתוך האיזון המדיטטיבי ,יתר על כן

 ,חומרכריק מובהק, לא מבוססת  התודעה היא

 ,בה מופיעים ומתפשטים מגוון של דברים, מוסתרתלא 

  וצלילות. רצף של ידיעהופועלת ללא הרף כ,  לא פוסקתהיא 

23. 

 ]תודעה מושגיתעל ידי [ הנתפסמושא ]התודעה כ[לגבי 

 ,]בתופעות אחרות[ התלוי הכאילו אינ המופיעש

 : 12שאנטידווההמגן אמר 

  -וכו׳  צבא,, תפילהמחרוזת ״כמו 

 .״כוזב ואה׳אוסף׳ או  'רצף'מה שנקרא 

 בהסתמכות על לוגיקה וכתבים

 נקודתי-בי חדיעליך לשהות באיזון מדיטט

 דבר לא מבוסס כחזותו.על כך ש

24. 

 הרוח שלי,בקיצור, מורה 

 יישה סנגייה,

 ל, אמר:וכ-יודעשהוא אכן 

 תודעה מושגיתעל ידי מוחזק  בתודעתך,שמופיע כל מה בידיעה ש״

 האטו המוחלט יופיע ללא תלות בדבר אחר.דהדהרמ

 שהה בריגפה בחזות הזאת,

 נקודתי. -באיזון מדיטטיבי חד

 !״13הו-אה-אם ,נפלאכמה 

 כמו כן, דהמפה ]סנגייה[ אמר: 

 ,הידיעה״מתוך הריק סובב את חנית 

 טינגרי!״ ידבר לא יעמוד בדרכה של ההשקפה, הו תושב

 שניהם תמימי דעים. 

 
 המסכם:  החלק

25. 

 המדיטציה על המהאמודרהבסיום 

 הקדש את כל החיוביות שנוצרה

 בשלושת הזמנים ותהמיטיב מצבור הפעולותביחד עם אוקיינוס 

 ממנה.למען ההארה הגדולה שאין נעלה 

26. 

 של מושא תופיעכלשהי חזות כאשר כך, בהתרגלת שמ

                                                       
 .111בית  8״המדריך לנוהג הבודהיסטווה״, פרק   12
 ות, התפעלות עצומה מדבר נהדר.אהשתהו, מילה המבטאת -אה-בטיבטית: אם  13



 

 לאוסף ששת ]סוגי התודעה[,

 המושאבה מופיע  בחן בדקדקנות את הדרך

 בצורה גלויה וברורה.תופיע הדרך בה הוא מתקיים אז ו

 הנקודה המהותית של ההשקפה.הוא זיהוי כל מה שמופיע ]בתודעתך[ 

27. 

 –בקיצור, כל דבר ודבר שמופיע 

 – כמו תודעתך וכו׳

 מבלי לאחוז בו, טפח תמיד

  את ביטחונך בדרך בה הוא מתקיים.

28. 

  ןטבע לאהתייחס את, זכשהבנת 

 .כזהה נהארה ובנירוואבסמסשל כל התופעות 

 :14אריאדווהאמר כפי ש

 כי הרואה דבר אחדנאמר ״

 ל.ורואה הכ

 הריקות של דבר אחד

 ל.״והיא הריקות של הכ

29. 

 - נקודת המבט של איזון מדיטטיבי נכון על הדהרמטאמ

 נה.ארה ונירוואלגבי סמס –קיום -כמו קיום או אית עודפּואין 

 , ותבחן ממנותצא שזאת, לאחר ויחד עם 

 אין עוררין על כך שיש פעולות ופועלים

 שמתהווים בתלות ובזיקה 

 ושהינם רק מתויגים בשם בלבד

 לאשליה,, בדומה בטבעיות יםשמופיע

 ולהשתקפות הירח באגם. לחזיון תעתועיםחלום, ל

31. 

 המשמעות הזהה ]הבנת[ הדרך הטובה של

 מתגלית של הריק והתהוות בתלות

 כאשר בעצם הופעת ]דבר מסוים[, הריק אינו נסתר מתודעתך

 [.ךלתודעתהחזות אינה מנועה ]מהופעתה  ,ובשל הריק

31. 

 המסה הזאת חוברה על ידי

 גיאלצן; ימלומד הפרוש לובסנג צ׳וקיה

 כל הנודדים במהרה למנצחיםיהפכו לו 

 אותם ושיוביל ,]שצברתי[הפעולות המיטיבות  בזכות

 .שער אחרשאין לה  ,לאורך הדרך לשלווה

 

ם של רבג׳אנפהיההדרך הזאת להכרת המהאמודרה עכב הפצרותחיברתי את 
15

גנדון גיאלצן הבקי בעשרת התחומים  

וקאצ׳ופה
16

שראב סנגה מהאטונג הבקי בעשרת הנושאים המסובכים. הם חיו כנזירים מתבודדים בקניון הררי ומרוחק  

                                                       
 191, בית 8, פרק "ארבע מאות הבתים על דרך האמצע"  14
 תואר של מלומד גדול  15
 תואר של מלומד גדול  16



 

. שיגעוןכמו מצג של היא חזות של שמונה הגישות הארציות שהאחרי שהבחינו ועבורם הדרך הזאת הפכה לתרגול המהות 

 ביקשו ממני לחבר טקסט שכזה. שרצו לתרגל את המשמעות הוודאית של המהאמודרה ימתלמידירבים כמו כן, 

ל, האדון הכביר של הסידהות, אמר: ״חיברתי שיר חוויות רוחניות על הדרך וכ-יודעההגדול, המנצח ֶאנספה במיוחד 

וויפאסנה. לא  התמך על מורה הרוח ועד השילוב של שמטהסמהאופן הנכון לה –המדורגת להארה על פי מסורת הקדאמפה 

כתב את ההנחיות המוחלטות של המהאמודרה שאינן נפוצות להעלות על ה. אין ביכולתי כרגע כללתי בסופו את הדרך הזאת

 בין אנשי הארץ המושלגת.״ החיבור שנמנע בזמנו בשל סיבה מסוימת היה מיועד לזמן מאוחר יותר. 

, מבינה זאת נכוחה ההכרה הנשגבת של בודההואומרים: ״מאחר  "הלוטוס הלבן של הדהרמה העילאית סוטרת" מקורות כמו

מפני שהמגנים רואים את  –. אם תשאל מדוע? שהפכת לבודהה לעולם אל תאמר לאלו שכתבו על השיטה הזאת בעצמם

 הזמן הנאות לכך.״

שמחזיק בהנחיות של הסוטרה והטנטרה העילאיות, שהפך  –גיאלצן  יכדי למלא את בקשתם אני, הפרוש לובסאנג צ׳וקי ,ולכן

תרגול המדיטציה הכנה של ברכות שלא התנוונו של שושלת שניחן באת הסאמאיה שלו, להפר בלי שושלת הזאת מלבן ה

 –ל וסאנגייה יישה שרואה ויודע הכ ,ועד מורה השורש שלי ,המנצח שאקיאמוני ,שבאה מהמורה שאין כמוהוהדרך הזאת, 

 זה במנזר גנדן נאמגיאלינג.הטקסט החיברתי את 

 

 

_____________________ 
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