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        1111ההההבודהבודהבודהבודה    היצורים הםהיצורים הםהיצורים הםהיצורים הםכל כל כל כל , , , , במקורבמקורבמקורבמקור
            2222לא יתכן קרחלא יתכן קרחלא יתכן קרחלא יתכן קרחבנפרד ממים בנפרד ממים בנפרד ממים בנפרד ממים : : : : מים וקרחמים וקרחמים וקרחמים וקרחמו מו מו מו ככככ

        3333בנפרד מהיצורים לא יתכן בודההבנפרד מהיצורים לא יתכן בודההבנפרד מהיצורים לא יתכן בודההבנפרד מהיצורים לא יתכן בודהה
        4444קרובקרובקרובקרוביודעם את שיודעם את שיודעם את שיודעם את ש    היצורים אינםהיצורים אינםהיצורים אינםהיצורים אינם

        5555לשווא במרחקלשווא במרחקלשווא במרחקלשווא במרחקמחפשים מחפשים מחפשים מחפשים ולכן ולכן ולכן ולכן 
        6666מיםמיםמיםמיםכמו זועקים מצמא בעודם עמוק בכמו זועקים מצמא בעודם עמוק בכמו זועקים מצמא בעודם עמוק בכמו זועקים מצמא בעודם עמוק ב

            7777שליט רם מעלהשליט רם מעלהשליט רם מעלהשליט רם מעלהילדיו של ילדיו של ילדיו של ילדיו של אינם שונים מאינם שונים מאינם שונים מאינם שונים מהם הם הם הם 
        8888נחשליםנחשליםנחשליםנחשליםבמחוזות במחוזות במחוזות במחוזות     דרכםדרכםדרכםדרכםמאבדים מאבדים מאבדים מאבדים     אךאךאךאך

            9999הסיבות וההשפעות המתהוות בסחרור ששת העולמותהסיבות וההשפעות המתהוות בסחרור ששת העולמותהסיבות וההשפעות המתהוות בסחרור ששת העולמותהסיבות וההשפעות המתהוות בסחרור ששת העולמות
        10101010נתיב החשוך של השרוי בתעתוענתיב החשוך של השרוי בתעתוענתיב החשוך של השרוי בתעתוענתיב החשוך של השרוי בתעתוע    מקיימות אתמקיימות אתמקיימות אתמקיימות את
        11111111מחשכה אל חשכהמחשכה אל חשכהמחשכה אל חשכהמחשכה אל חשכה, , , , פוסעים כךפוסעים כךפוסעים כךפוסעים כך

        12121212????מתי יחלצו מלידה ומוותמתי יחלצו מלידה ומוותמתי יחלצו מלידה ומוותמתי יחלצו מלידה ומוות
        

        14141414לא אוכל לשבח עד תםלא אוכל לשבח עד תםלא אוכל לשבח עד תםלא אוכל לשבח עד תם    13131313הנהוג במהאיאנההנהוג במהאיאנההנהוג במהאיאנההנהוג במהאיאנהתרגול ישיבת הזן תרגול ישיבת הזן תרגול ישיבת הזן תרגול ישיבת הזן     אתאתאתאת
        15151515שלמויות חכמהשלמויות חכמהשלמויות חכמהשלמויות חכמה, , , , הקפדה על ערכיםהקפדה על ערכיםהקפדה על ערכיםהקפדה על ערכים, , , , נדיבותנדיבותנדיבותנדיבות

            16161616וידוי על פעולות עברוידוי על פעולות עברוידוי על פעולות עברוידוי על פעולות עבר, , , , זמרת שמו של בודההזמרת שמו של בודההזמרת שמו של בודההזמרת שמו של בודהה
            18181818שבים ומתכנסים בישיבה זושבים ומתכנסים בישיבה זושבים ומתכנסים בישיבה זושבים ומתכנסים בישיבה זו    17171717וכן כל יתר מעשי חסדוכן כל יתר מעשי חסדוכן כל יתר מעשי חסדוכן כל יתר מעשי חסד

        19191919בישיבתו של אדם ולו פעם אחתבישיבתו של אדם ולו פעם אחתבישיבתו של אדם ולו פעם אחתבישיבתו של אדם ולו פעם אחת
            21212121מחוזות כאב היו כאינםמחוזות כאב היו כאינםמחוזות כאב היו כאינםמחוזות כאב היו כאינם, , , , 20202020נכחדים אין קץ פגעי העברנכחדים אין קץ פגעי העברנכחדים אין קץ פגעי העברנכחדים אין קץ פגעי העבר

        22222222והארץ הטהורה אינה נותרת במרחקוהארץ הטהורה אינה נותרת במרחקוהארץ הטהורה אינה נותרת במרחקוהארץ הטהורה אינה נותרת במרחק
            23232323כשאנשים מטים אוזן בהכרת תודה לתורה זוכשאנשים מטים אוזן בהכרת תודה לתורה זוכשאנשים מטים אוזן בהכרת תודה לתורה זוכשאנשים מטים אוזן בהכרת תודה לתורה זו

        24242424מהללים ושמחים בהמהללים ושמחים בהמהללים ושמחים בהמהללים ושמחים בה, , , , ולו פעם אחתולו פעם אחתולו פעם אחתולו פעם אחת
        25252525הרי שאין קץ לברכההרי שאין קץ לברכההרי שאין קץ לברכההרי שאין קץ לברכה

        

        26262626פנימהפנימהפנימהפנימה] ] ] ] מבטךמבטךמבטךמבטך[[[[הפנה הפנה הפנה הפנה , , , , אי לכךאי לכךאי לכךאי לכך
        27272727והיוכח ישירות בטבעךוהיוכח ישירות בטבעךוהיוכח ישירות בטבעךוהיוכח ישירות בטבעך

        28282828טבעטבעטבעטבע----כך תגלה כי טבעך הינו איןכך תגלה כי טבעך הינו איןכך תגלה כי טבעך הינו איןכך תגלה כי טבעך הינו אין
        29292929פנוי מכל המשגהפנוי מכל המשגהפנוי מכל המשגהפנוי מכל המשגה

            30303030סיבה ותוצאה יפתחסיבה ותוצאה יפתחסיבה ותוצאה יפתחסיבה ותוצאה יפתחן של ן של ן של ן של שער אחדותשער אחדותשער אחדותשער אחדות
        לפניךלפניךלפניךלפניך    תפערתפערתפערתפער    31313131ודרך שאינה שתיים ואינה שלושודרך שאינה שתיים ואינה שלושודרך שאינה שתיים ואינה שלושודרך שאינה שתיים ואינה שלוש

        32323232כשצורה היא צורה בלא צורהכשצורה היא צורה בלא צורהכשצורה היא צורה בלא צורהכשצורה היא צורה בלא צורה
            33333333בביתךבביתךבביתךבביתך    הנךהנךהנךהנךובחזרתך ובחזרתך ובחזרתך ובחזרתך     ביציאתךביציאתךביציאתךביציאתך

        34343434כשמחשבה היא מחשבה בלא מחשבהכשמחשבה היא מחשבה בלא מחשבהכשמחשבה היא מחשבה בלא מחשבהכשמחשבה היא מחשבה בלא מחשבה
        35353535שירה וריקוד הם קולות הדרךשירה וריקוד הם קולות הדרךשירה וריקוד הם קולות הדרךשירה וריקוד הם קולות הדרךגם גם גם גם 
            36363636ארבע החוכמות מאיר ברקיע ההתבוננותארבע החוכמות מאיר ברקיע ההתבוננותארבע החוכמות מאיר ברקיע ההתבוננותארבע החוכמות מאיר ברקיע ההתבוננות    ירחירחירחירח

        37373737נטול כל מכשלותנטול כל מכשלותנטול כל מכשלותנטול כל מכשלות
            38383838????ברגע שכזה מה נותר לחפשברגע שכזה מה נותר לחפשברגע שכזה מה נותר לחפשברגע שכזה מה נותר לחפש

        39393939כשהדממה נוכחת מולךכשהדממה נוכחת מולךכשהדממה נוכחת מולךכשהדממה נוכחת מולך
        40404040זה הוא עצמו ארץ הלוטוסזה הוא עצמו ארץ הלוטוסזה הוא עצמו ארץ הלוטוסזה הוא עצמו ארץ הלוטוסההההמקום מקום מקום מקום הההה

        41414141הגוף הזה הוא עצמו בודהההגוף הזה הוא עצמו בודהההגוף הזה הוא עצמו בודהההגוף הזה הוא עצמו בודהה
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 . うたうも舞うも法の声" קולות הדרך[..] שירה וריקוד גם " 35

הינו מונח  四智" ארבע החכמות". השקטה, ריכוז: ניתן גם). samādhi: סנסקריט( 三昧הינה תרגום למונח " התבוננות" 36

חכמת המראה : התודעה שמאפיינות את מצב הערותארבע איכויות ). catvāri jñānāni: סנסקריט(רה 'מרכזי למסורת היוגצ



                                                                                                                                                                      

, )妙觀察智(חכמת ההתבוננות המעודנת , )平等性智] (התופעות[חכמת שוויון ותואם טבע , )大圓鏡智(השלמה והגדולה 
  ). 成所作智(חכמת הפעולה המתמדת 

 . )apratigha: סנסקריט( 無礙" נטול כל מכשלות" 37

  ". ?מה יש עוד לחפש: "ניתן גם. この時何をか求むべき" ?מה נותר לחפש, ברגע כזה" 38
  . 現前する" נוכחת מולך". 寂滅הינה " דממה" 39
- ארצו של הבודהה: ישנם שני פירושים אפשריים למונח. 当所即ち蓮華国" עצמו ארץ הלוטוסהוא המקום הזה " 40

   ").זר הפרחים"סוטרת (, נה'וירוצ-וכן העולם שנוצר עקב נדריו של הבודהה, )הארץ הטהורה אשר במערב(אמיטהבה 
  . המזוהה עם זרם הטנטרה ביפן 即身是佛קריאה יפנית למונח החשוב . この身即ち佛なり" גוף זה הוא עצמו בודהה" 41


