
 

 

 

 

 : מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודהה15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 

 הקורס תכניות
 

 מקראה ראשונה

 של הבודהיסטווה תוהנושא: שאל
 

-Drang-ba dang nge), דרש ופשטעל הבחנה בין  קלאסי ביאורתמצית ההסבר הטוב,  מקראה:

pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po)  ג'המאת 

 )מספר קטלוגי ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  1A-3B דפים(; 1357-1419) צונגקפה

S5396במהדורת הנייר ההודית של  1-7 יםוד(, ועמACIP.  של  לימודתרגום זה מבוסס על

 סרה מיי.של הטיבטי מנזר המ Tupten Rinchenגשה שניתן על ידי הטקסט 

 

 הימקראה שני

 שלושת הסוגים של העדר טבע עצמי -של לורד בודהה  תותשוב הנושא:

במהדורת  7-18 ודיםועמ, ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  3B-8A דפים ,תמצית ההסבר הטוב מקראה:

 Tuptenגשה  שניתן על ידישל הטקסט  לימודתרגום זה מבוסס על  .ACIPהנייר ההודית של 

Rinchen. 

 

 מקראה שלישית

 האחרונים האפיוניםארבעת הנושא: 

 18-22 ועמודים, ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  8A-9B דפים ,תמצית ההסבר הטוב :מקראה

 Tupten, עם תרגום המבוסס על לימוד שבעל פה מאת גשה ACIPבמהדורת הנייר ההודית של 

Rinchen. 

 

 מקראה רביעית

 הנושא: זיהוי שלושת המאפיינים

 22-26 ועמודים, ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  9B-11A דפים, תמצית ההסבר הטוב :אהמקר

 Tupten, עם תרגום המבוסס על לימוד שבעל פה מאת גשהACIPבמהדורת הנייר ההודית של 

Rinchen. 
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 מקראה חמישית

 הנושא: התוצאה של חילופי הדברים

 26-31 ועמודים, ACIPדיגיטלית של במהדורה ה 11A-13A דפים, תמצית ההסבר הטוב מקראה:

 Tupten, עם תרגום המבוסס על לימוד שבעל פה מאת גשה ACIPבמהדורת הנייר ההודית של 

Rinchen.  

 

 מקראה שישית

 השונות ושריהנושא: שיטות הפ

 31-34 ועמודים, ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  13A-14A דפים ,תמצית ההסבר הטוב :מקראה

 Tupten, עם תרגום המבוסס על לימוד שבעל פה מאת גשה ACIPדית של במהדורת הנייר ההו

Rinchen.  

 

 מקראה שביעית

 הקיצוניותי תעל הימנעות מש האסאנגנושא: מאסטר 

 34-44 ועמודים, ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  14A-18A דפים, תמצית ההסבר הטוב מקראה:

 Tuptenל לימוד שבעל פה מאת גשה , עם תרגום המבוסס עACIPבמהדורת הנייר ההודית של 

Rinchen. 

 

 מקראה שמינית

 'כוזבת'ו 'אולטימטיבית'הנושא: על המשמעות של מציאות 

 44-51 ועמודים, ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  18A-21A דפים ,תמצית ההסבר הטוב: מקראה

 Tupten, עם תרגום המבוסס על לימוד שבעל פה מאת גשה ACIPבמהדורת הנייר ההודית של 

Rinchen.  

 

 מקראה תשיעית

 אסכולת דרך האמצעב קבוצת העצמאייםל שהנושא: פרשנויות 

 Kedrupמאסטר( של Phar-phyin spyi-don)כמה וסקירה של שלמות החהתוך מ לקט :מקראה

Tenpa Dargye (1493-1568ממנזר סרה מיי הטיבטי ) . מספר קטלוג(ACIP  האלקטרוני

SL0009 ,)12 דפים, חלק ראשוןa- 13b. 

 

 מקראה עשירית

 בעצמו צונגקאפה מה מאמין ג'הבהנושא: פרשנויות של קבוצת המסקנה, ו

-Kedrup Tenpa Dargye (1493( מאת dBu-ma spyi-don) סקירה של דרך האמצע :מקראה

  (.S0021האלקטרוני  ACIP, )מספר 125A-130A דפים(, 1568



 

 

 

 

 האמיתית של הבודהה: מה הייתה כוונתו 15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 של הבודהיסטווה תומקראה ראשונה: שאל
 

 -Drang) ,ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

ba dang nges-pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ,מאת 

(, S5396)קטלוג מספר  ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  1a-3b דפים(; 1357-1419) ג'ה צונגקפה

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת גשה  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  1-7ועמודים 

Tupten Rinchen ביותרשה ממנזר סרה מיי הטיבטי. שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא ק ,

 .  ACIשל השיעורים הנלווים בעזרת ועדיף ללמוד אותו 

  &'k kH$-0-+$-${=-.8m-+},-M1-.:-8A{+-.8m-0%,-0%}=- 

;{#=-0<+-$m$-.}-0bo#=-=}k k 

 

  ,''תמצית ההסבר הטוב'' כלול בזאת

 דרשהפשט וה על הנושא של הבחנה ביןביאור קלאסי 
 

 
 

 למורי, מנג'ושרי.אני קד 

 k0+{-8Ap$-cm,-;-6},-+$-#={:->m-1$;k 

k;v=-1{+-0+#-.}-*-]o8m-W}-;-=}#=k 

kNm+-,-H{#=-.8m-$-:}-&{:-a}#=-.8mk 

kT }1-.=-8>m$-M1=-<m=-<$-#$-#m-!qk 

k1*}$-08m-1}+-;-(m-1=-1{-={:-06m,k 

k14+-.:->o:-3|-14|=-.8m-%}+-.,->m=k 

k#$-#m-60=-.+-]o=-.=-%{,-A{+-.k 

k*v0-+0$-[-9m-[-;-@#-83;-;}k 
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 רב הסגולה,ך, רגליאני קד ל

 של כל האלים.ם אל

 ,ןרוכב על הענה מקור האושר

 כל מישל  נםשל רחם זהב, אדו ילדו

  ,האלים השוניםושל שאין להם גוף, 

 את העולם מלאתם מיהירותשאגת ש

 - חשיבות עצמית מדומהב פוסעיםו

 :היא דמותך עבורם גחליליתלשמש כ

 עצמם לרגליך, הם משליכים

 .ת ראשםטרעב ןב משיקיםו

 k1={,-0P{8m-#)m$-1*8-<m,-_p-+.#-.:-+,tk 

kA$-&u0-]}+-.8m-T0=-&{,-&;-&m;-9}k 

k;{#=-0<+-:m,-&{,-#){:->o:-8'1-.8m-+A$=k 

kW;-30-W-13~-&{-;-]o=-@#-83;k 

 

 , לים,שליטל ,אני קד לקול הרך

 של ההסבר הטוב.אוצר מרגליות 

 ךתוחמל חוכמתך, אהבתך ףהיק

 ;לקליטה ןכלל לא נית

 שוטפים שלךהבודהיסטווה  מעשי

 .אדירים םגליב ,את כל העולם

 k0+{:-#<{#=-#=v$-:0-3u;-#(m=-<m$-K8m-N};k 

k;{#=-.:-@{-0=-W;-08m-0%,-.-1&}# 

k=-#=v1-8E}-,-(m-W:-#=;-14+-.k 

kPt-au0-*}#=-1{+-60=-;-]m-0}=-8`o+k 

 
 לרגליהם ראשיב קנושאני קד ו

 ;גהנאסשל ו הרג'ונאנגשל 

 של שני הפנים הדרכים פורצי

 הבודהה;של הנשגב  ודיבורב

 בהסברם המשובח , כמו השמשומאירים, 

 ,של המנצחים נשגבהלימוד ה את

 .יקומיםלוש הישבליצורים ש

 k<m$-K-&{,-.}8m-N};-#(m=-;{#=-07v$-,=k 

k841-Qm$-R}-#=;-A{-08m-1m#-8A{+-.k 
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k8/#=-.-[-+$-+.8-0}-=$=-W=-0[$=k 

k;{#=-X,-8A{+-+$-S-0-E#=-.8m-60=k 

k+Am#-#({,-60=-+$-R }-0K,-@}#=-Q$-+$-k 

k&}=-<m-E#=-.8m-60=-=}#=-841-Qm$-W,k 

k*v0-0%,-1m-ao0-W;-13,-84n,-.8m-1&}# 

k1"=-.8m-+0$-.}-M1=-;-]o=-.=-8`o+k 

 
 אני קדעצומה ביראת כבוד 

 כל המאסטרים, שבין אדוניםל

 שתי הדרכים ששמרו במסירות את 

 ,המחדשים הגדולים שניל ש

 :בעולםאנשים נבונים  של  פקחו עיניהםו

 המזהיר, Aryadeva -ל

Aryashura, Buddhapalita, 

Bhavaviveka, Chandrakirti, 

Vasubandhu, Stiramati, 

Dignaga וגם ,Dharmakirti - 

 הנושאות ברמהנעלות ישויות 

 .סגולהשל בעלי ה את דגל הלימוד

 
k#bo$-;v#=-1$-*}=-:m#=-.8m-;1-`o8$-k 

k$;-0-1$-0%{,-1$},-.:-K}#=-.-9mk 

k9},-),-3~#=-<m=-1m-+1,-`o-1=-<$-k 

k80+-<$-K}#=-.:-1->o:-#,=-+{-,mk 

k8'1-1#},-R-18m-Hm,->m=-;{#=-1*}$-,=k 

k<m,-_p-0P{-08m-0=1-.=-0+#-#m=-0<+k 

 
  לא מעטיםאשר אלו הן נקודות 

 ,מעלות רוחניותבמכלול  שנחנו

 ,גדוליםה הכתבים מלימודות תובנ

  ם,יינהגיו יםבניתוח שהשקיעו עמלו

 כמיטב יכולתם, להשיג ניסו 

 .לממשן היה ביכולתםלא  ולמרות זאת

 ,רבה אהבהב ,אסביר את אלו

 ,באופן מושלם ,םראיתי שכן

 הרך. המגן ,מורישל  חסדוב
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k0%,-.8m-+{-(m+-K}#=-.8m-M1-+?}+-<m=k 

ke-0-S-1{+-8+}+-M1=-]o=-.=-(},k 

 

 , האזינו היטבנא אלפיכך 

  בעצמכםמקווים אשר  תםא

 שאין בלתםלמורים  יותלה

 את הכך מבינותהתובנות עמוקות  עם

 של הבודהה. לימודוב נחשףש

 

 ,Rashtrapala הארייה י ל ידסוטרה שהתבקשה עבוכך נאמר 

 k'm-!+-`o-8/#=-.-9v;-8"}:-[}$-#m=-bo=-.-;=k  

k%}$-.-6m-0-[{-0-1{+-.8m-3u;k 

k1m-<{=-.=-,m-8E}-0-8=1=->o:-.k 

k+{-+#-*v#=-I{-1$8-0=-*0=-3u;-+$-k 

k:m#=-.-0W-+#-#m=-,m-84v+-.:-14+k 

 
 בהיותם עיוורים לריקותם של דברים,

 שאינם מתחילים ושרויים בשלווה,

  .היצורים לסוב בגלגלממשיכים 

 ה טורחים חמלועל כן בעלי ה

 שונים להביא ריבוא טיעונים

 רביםלהשתמש בתחבולות ובאופנים ו

 כדי להוציאם מן השקר.

 k%{=-&}=-M1=-<m-+{-06m,-(m+-,m-<m,-_p-K}#=-.:-+!8-0-+$-k 1-K}#=-,-8"}:-0-;=-

1m-E};-0:-#7m#=-,=-*v#=-I{-%,->m-%},-.=-*0=-<m-3u;-+$-:m#=-.8m-"}-`o-1-6m#-#m=-

+{-"}$-`o-&u+-0-;-84v+-.:-#=v$=-=}kk 

 

 כל עודש; וסופלתשקשה ביותר  דברלו אומרות הוא שהטבע האמיתי של כל הדברים הוא מה ששורות א

אלו דברים ראה  החמלה רבמורנו מגלגל הסבל.  יוכל להשתחררהוא לעולם לא פסו, לת אדםנבצר מ

זה, תוך שימוש במיומנויות של טבע אמיתי  תפיסהלהביא את היצורים ל לקח על עצמו, ולכן בבירור

 .נימוקים הגיונייםים רבים ושונים של רבות, וסוג
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+{8m-@m:-M1-+?}+-+$-X,-.-+#-#m=-+{-(m+-'m-W:-9m,-"}$-`o-&u+-.8m-*0=-;-80+-+#}=-

;-+{-9$-W;-08m-#=v$-:0-<m-H$-0-+$-${=-.8m-+},-M1-.:-@{+-.-;-:#-;=-<m$-k 

 

להגיע השונות ים בדרכים להשקיע מאמצים גדולחייבים  תובנות גילהשהיכולת  אלו שיש להםמסיבה זו, 

דרש, או טבעם האמיתי של הדברים. זה בתורו, תלוי ביכולת להבחין בין מה שהוא  קת שלדוימלתפיסה 

 של הבודהה המנצח. מילותיו – שנאמרו בכל המיליםשנעלות ב יש לקחת כפשטשמה בין ו דיבור מושאל

 +{-#(m=-M1-.:-8A{+-.-9$-8+m-,m-H$-08m-+},-,}-8+m-,m-${=-.8m-+},-,}-6{=-#=v$=-.8m-;v$-

21->m=-ao=-.-1-9m,-){k #6,-`o-,-<m$-K-&{,-.}-+#-#m=-H$-${=-8A{+-08m-+#}$=-

8E{;-0P1=-.-+},-1{+-.:-8>o:-08m-@m:-+$-k #=v$-:0-;=-H$-${=-<m-8'}#-3u;-

1m-1*v,-.-`o-1-#=v$=-.8m-@m:-+$-k 

 

, וחלק זה דרשולומר "חלק זה הוא  העבירל ולותיכמילים עצמן השלמה  היא מעבר לוא ההבחנה בין שני

את הכוונה  יםהחוקר ביאורים לחברמחדשים הגדולים עבור ה סרק לתרגיזה ". אחרת היה פשטהוא 

 בין הנעלותוגם . פשט שהואומה  דרש שהואהבחנות בין מה  עשותל בניסיונםהאמיתית של הלימוד, 

האופן שבו נוכל  אודותזו את זו, סותרות ש כה רבותגרסאות מופיעות היו לא  פעם נאמרו-שאי במילים

 .פשט ומהו דרש מהו להחליט

 8+m-,m-8+m8}-6{=-#=v$=-.-21->m-;v$-#m=-+{-W:-#6#-.:-,m-1m-ao=-;-+{8m-3|-]m-;-+{-W:-

1-=0-.-,-A{-K#-H$-${=-;-9$-8+m-8+m8}-6{=-#=v$=-.-21->m=-<$-au0-.:-1m-ao=-.8m-

@m:-:}kk 

 

דבר זה , ודבר זה הוא כך"אומר ש יםכתבאחד העובדה שאפילו אם בחשבון את ה הביאיש גם ללבסוף 

 הלימוד באופן כללי, לאורך זה כךאם ושהדבר אכן כך. זה עדיין לא מאפשר לנו להחליט  - "הוא אחרת

במקרה היותר , נכוןזה יהיה  מדועכאלו, אז שמהצהרות כלשהי וודאית ולים להסיק מסקנה יכ שאיננו

שאומר כלשהו מקור ספציפי  מתוך והפשט הדרשהבחנה בין האת  לקבוע בוודאות שנוכל ,שכאן יספציפ

 "זה האחד, וזה האחר"?

 +{8m-@m:-#=v$-:0-<m-H$-${=-8A{+-.:-;v$-0%,-.8m-<m$-K-&{,-.}-+#-#m=-H$-${=-<m-

+#}$=-.-0C;-6m$-+{-9$-${=-+},->m-#=v$-:0-<m-+},-#6,-`o-8H{,-.-;-#,}+-A{+-+$-k 

#6,-`o-H$-`o-1m-:v$-0:-+},-+{:-${=-.8m-au0-A{+-<m-:m#=-.=-;{#=-.:-#),-;-/0-.-

6m#-#m-I{=-=v-8K$=-,=-+#}$=-.-83~;-+#}=-.=-1*:-#_p#=-,-Hm-1-1{+-.8m-:m#=-.-

(m+-<m=-+A{-+#}=-){k 
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 ים הגדוליםשני המחדש בעקבות שנלךעל ידי אחר הכוונה האמיתית של הלימוד חיפושינו לערוך את לכן 

את הרעיון  לפנינו שפרשֹו אלו הם .דרש והפשטבין האת ההבחנה  עשותל ניבאו שיוכלו הכתביםאלו ש -

 מהו, באופן מושלם, לקבועכדי  לוגית נאותה בהנמקהשהשתמשו  אלו ; הםדרש והפשטמאחורי הש

התומכות והוכחות ; באור אחרהוכחות כנגד כל ניסיון לפרש אותם  שמצאועל ידי  - פשט ואהלימוד שה

 , לא משהו שאנו יכולים לומר שמתייחס למשהו אחר. שהוא דרשלא משהו ו, שהוא פשט בהיותם משהו

 נקייה מרבב.  לוגיקה באמצעותאך ורק בסופו של דבר, עלינו ללמוד לבצע הבחנה זו 

 :m#=-.-+$-8#;-08m-Es0-1*8-"=-;{,-,-e-0-.}-3+-18m-[{=-0v:-1m-:v$-08m-@m:-+$-k 

+$}=-.}8m-+{-"}-,-(m+-<$-8*+-.=-au0-.8m-:m#=-.8m-au0-A{+-+$-X,-.8m-@m:-:}kk 

 

 לעולם לא יוכל להיקראגיון, יהאת האשר סותרת  שיטה פילוסופית כלשהיב תומךוזה נכון כי כל מי ש

משהו שחייב להיות מבוסס  דברים הואטבעם של עצם  בנוסף לכך,ש ומכיוון; אמיןי לגמרשהוא אדם 

 המעוגנת בתפיסה מדויקת. קהבלוגי

 +},->m-+0$-8+m-#7m#=-,=k 

k+#{-U}$-+#-#1-1"=-M1=-<m=k 

k0N{#=-0%+-0L:-08m-#={:-06m,-`ok 

k;{#=-.:-0K#=-;-$-9m-0!8k 

kR$-0:-A-9m-]o=-@m:-1m,kk 

6{=-#=v$=-=}kk 

 

 :באיםאמר את הדברים ה, ולכן המשמעות ה נעלה זו שלצורבלורד בודהה עצמו ראה את האמת ש

 

 אחר, בין אם אתה נזיר או הוגה

  קבל את דברייאנא אל ת

 , מבלי שבדקת אותם היטב

  -זהב  פי שהיית בוחןכבדיוק 

 באבן הבוחן.חיתוך, וב באש,

 +{-W:-,-H$-${=-8A{+-.-;-#(m=k 1+}-&{-+#}$=-8E{;-;-0K{,-.8m-@}#=-+$-k  

R}-E}=-1m-7+-.=-0%,-.-;-0K{,-.8m-@}#=-=}kk 

 

כדי לעזור לתאר את  .בשני שלביםנתקדם , פשטומה שהוא  דרשמה שהוא בין  להבדיל יסיוננובנוכך 

את  אזו ,"של הסוטרות האמיתית הכוונה ביאור"ב המוצגות דעותהאת תחילה  נציג הזאת ההבחנה

 "בלתי נדלית כמהוח["בשם היהארי]בעקבות בקשתו של ניתנהש סוטרה"ב שנעזר רעיונותיו של הצד

 ת זאת.כדי לעשו
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 +$-.}-;-#(m=k 1+}-&{-,=-'m-W:-#=v$=-.-+#}+-.-+$-k +{8m-+},-'m-W:-0C;-08m-

3u;-;}kk 

 

כיצד מבוארת המשמעות  ולהציג, מה שאומרת הסוטרה להציג את: משלו לשלב הראשון יש שני חלקים

 שלה. 

 +$-.}-;-06mk 1+}-&{-;-8#;-(}$-#m-Hm-0k 8#;-0-+{-(}$-08m-;,k $}-0} 

(m+-#=v1->m-$}-0}-$}=-#7v$-0k +{-+#-#m=-Es0-.8m-+},-bo=-.8}k k 

 

 ה להבהיר סתירות לכאורה בסוטרות;חלקים אלו יש ארבע חלוקות נוספות: שאלה שנועדבין לראשון מ

 והצהרה ;יםהטבע האמיתי סוגישלושת של  טבעםתשובה שמבהירה את הסתירות לכאורה האלו; זיהוי 

 נקודות אלו. באמצעות שהושגהל המסקנה ש ידי הבודהיסטווה על הניתנת

 +$-.}-,m-+#}$=-8E{;-;=k 0%}1-X,-8+=-<m=-M1-E$=-`o-1:-/v$-.}-M1=-<m-:$-

#m-13,-(m+-<$-0!8-+;k [{-08m-13,-(m+-+$-k 8'm#-.8m-13,-(m+-+$-k 

($-0-+$-9}$=-=v-<{=-.-9$-0!8-+;k 

 

 :"כוונה האמיתיתעל ה ביאור"הנה הראשון. אנו מוצאים את הדברים הבאים ב

 מגדירים מאפייניםיש כמה למצבורים ש הצהרתברבים מלימודיך , בורךהמהו 

סילוק על , ולחדול תכונתםלהתחיל, ועל  תכונתםעל גם . דיברת משל עצמם

 . בנה טוטליתוה

 /v$-.}-M1=-<m-'m-W-0-+{-06m,-`o-[{-1&{+-M1=-+$-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0-+$-7=-M1=-

<m-0:-9$-0!8-+;k 

 

עבור דלתות החושים, ועבור זהה  ואהבו המצבורים קיימים שכי האופן  אמרתגם 

דבר עד לסוגים השונים של ועבור כל  ,תלות הדדית בכוחה של המופיעיםדברים 

 .החומרים המזינים

 +{-06m,-`o-^:-,=-0+{,-.-M1=-<m-:$-#m-13,-(m+-+$-9}$=-=v-<{=-.-+$-($-0-+$-

1$},-`o-0>m-0-+$-0"}1-.-+$-"1=-M1=-<m-:$-#m-13,-(m+-+$-"1=-'-3~#=-.-+$-

"1=-`o-1-+$-($-0-+$-9}$=-=v-<{=-.-+$-k 
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 האמיתות: עד באופן דומה השאלה ממשיכה

, והיו ומשל עצמ מגדיריםמאפיינים לו  ישואמרת שהאמיתות הללו היו משהו ש ...

 משהו

 . לתרגלמשהו ו לגרום,, ומשהו שעלינו לסלקעלינו ששעלינו להבין, ומשהו 

, וכך גם דיברת משל עצמן יםריגדמ מאפיינים כבעלותואז דיברת על הקטגוריות 

 .הוהבנ סילוקעל על הקטגוריות השונות, והקטגוריות הרבות, ו

 A$-@}#=-=}-0`o,->m-:$-#m-13,-(m+-+$-1m-1*v,-.-+$-#({,-.}-+$-1-[ {=-.-[{-0-+$-[{=-

.-#,=-.-+$-1m-0[w+-.-+$-U:-6m$-8Ap$-0-+$-8/{;-6m$-9$=-.-(m+-<$-0!8-+;-;k 

 

 האיכויות של ההארה: 37קבוצות השונות מבין ל ממשיכה גם בהתייחס השאלה

, ודיברת משל עצמן יםריגדמ מאפייניםכבעלות  הללודיברת גם על האיכויות  ...

, ועל הגדילה של מה שלא כוח מתקן עקביות, ושל להיות בלתילהיות  טבעןעל 

, ועל גדילה הפרדה, ועל חזרה, ועלשום אין ששל מה שגדל, ועל  יההשהיגדל, ועל 

 התפשטות.

 0%}1-X,-8+=-<m=-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-&}=-*1=-%+-1-[ {=-.-1-8##=-

.-#7}+-1-,=-6m-0-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.-6{=-<$-0!8-+;-;#=-,k 

 

עצמו;  משלטבע  להיות בעל יכולשדבר קיים  אין, שבורךהמואתה אמרת, הו 

מעצם ; אתה אמרת שהם היו, חדללא התחיל, או עולם מאמרת ששום דבר קיים 

לגמרי כבר חלף שדבר , םמטבע, במצב של שלווה; אתה אמרת שהם היו, םראשית

 כל צער.ל מעבר

 0%}1-X,-8+=-<m=-%m-;-+#}$=-,=-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-&}=-*1=-%+-1-

[{=-.-1-8##=-.-07}+-1-,=-6m-0-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.-6{=-0!8-

+;-$1-0>m+-;#=-){k 

 

שיכול שיהיה לו כשאמרת שאין דבר קיים  כוונתך האמיתית תהי, מה הימבורךהו ה

; כשאמרת חדלשאמרת שאין דבר קיים שאי פעם התחיל, או כטבע משל עצמו, ו

, משהו םמטבעשאמרת שהם היו, , במצב של שלווה; כלמן ההתחלהשהם היו, 

 לגמרי מעבר לכל צער?כבר חלף ש

 0%}1-X,-8+=-<m=-%m-;-+#}$=-,=-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-&}=-*1=-%+-1-

[{=-.-1-8##=-.-#7}+-1-,=-6m-0-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.-6{=-<$-
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0!8-+;-08m-+},-+{-(m+-0%}1-X,-8+=-;-0+#-9}$=-=v-bo-;#=-=}k k6{=-#=v$=-

=}kk 

 

כשאמרת  בורךיתה זו באמת כוונת המיה: האם בורךהמ , הוזוהי בקשתי אליך, ולכן

לא מעולם טבע משל עצמו, וכשאמרת ששום דבר קיים  איןדבר קיים  שלשום

, במצב של שלווה; כשאמרת ראשיתםמעצם ; כשאמרת שהם היו, חדלהתחיל, או 

 רי מעבר לכל צער?לגמכבר חלף ש, משהו םמטבעשהם היו, 

 8+m=-,m-1+}-&{-"-%m#-_p-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1{+-.-=}#=-=v-#=v$=-.-+$-k "-%m#-

_p-/v$-.}-;-=}#=-.8m-:$-#m-13,-(m+-;-=}#=-.-9}+-.:-#=v$=-.-#(m=-a-=}:-06#-,-

8#;-,8$-8#;-0-1{+-+#}=-.=-%m-;-+#}$=-,=-$}-0}-(m+-1{+-.-=}#=-=v-#=v$=-6{=-

Hm=-){k +{=-,m-:$-#m-13,-(m+-9}+-.-=}#=-=v-#=v$=-.-9$-%m-;-+#}$=-,=-#=v$=-

.-+},->m=-bo=-=}kk 

 

טבע משל  כל איןדבר קיים ם לשוכי אמר בסוטרות מסוימות לורד בודהה  :כוונת שאלה זו היא כדלקמן

 דיריםמג מאפיינים יש כן הוא אמר שלמצבורים ולשאר לעומת זאת, ,עצמו, וכן הלאה. בסוטרות אחרות

הן הרי ש – כפשוטןאם ניקח את שתי האמירות הללו  - כיהבודהיסטווה יודע הלאה.  ךוכ משל עצמם

 .אכן סותרותהן בו שיתכן מצב לא ש לאא ;יסתרו את עצמן

טבע  לא יכול להיותדבר קיים  שלשוםתה כוונתו כשאמר ילכן הוא שואל את לורד בודהה מה באמת הי

כגון "קיים  בביטוייםשואל למה בדיוק התכוון הבודהה  שהבודהיסטווהמשתמע  עצמו, וכן הלאה. משל

 לפי הגדרה" וכדומה.

 8+m:-:$-#m-13,-(m+-%{=-.-W-,#-#m-8E{;-&{,-=}#=-;=-*v,-1}$-1-9m,-.8m-13,-(m+-

;-0<+-.-,m-:m#=-.-1-9m,-){k 1+}-(m+-;=-\o,-0K#=-<m-!0=-=v-:$-#m-13,-(m+-

>m=-Es0-.-;-#=;-0:-#=v$=-.8m-@m:-+$-k \o,-0K#=-;8$-*v,-1}$-1-9m,-.8m-

13~,-A{+-9}+-.=-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-\o,-0K#=-;-0<+-`o-1m-:v$-08m-[},-`o-8>o:-

08m-@m:-:}kk 

 

ובמקומות אחרים כמתייחס  ביאור הסיני הגדול-ב כבר הוסבר" או "הגדרה" מאפיין מגדיר"המונח כאן 

טרה עצמה והס - ראשית כל - , שכןהוא שגוירעיון זה ש אלא. להגדרה מילולית ספציפית של דבר

יתר על כן,  .ההמשגותבחלקים בהם היא מדברת על  "קיים לפי הגדרה"מתייחסת בבירור לרעיון של 

שאם . כך םלהגדיר אותמשמשים ואשר להם  הייחודייםיש את התיאורים המילוליים  להמשגות אפילו

לתאר אותם כחסרי טבע או היינו ממשיכים  ילובעיה אהייתה ", אז "הגדרה -ב הכוונה כאןהייתה  לכך

 עצמם.מצד  מאפיינים מגדירים
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"1=-'-3~#=-.-+$-`o-1-;-8E{;-.-M1=-<m=-#6,-`o-0<+-<$-8}#-,=-8Ap$-08m-1+}-

+$-^:-,-"1=-0%}-0W+-+$-"1=-Hs#-;-A8}k k1m-0[w+-.-,m-1m-0I{+-.8}kk 

 

אם אנו  אך, אחרבאופן "קטגוריות שונות" ו "הרבה קטגוריות"  שונים תארו את הביטויים ביאורים

גוריות הקט שמונה עשרכמתכוונים ל להבינםעלינו  יבסוטרה עצמה, אז מאוחר יותרמתייחסים למתואר 

 לא לאבד משהו.-" מתייחס לשאין כל הפרדההביטוי " ושש הקטגוריות, בהתאמה.
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 ו האמיתית של הבודהה: מה הייתה כוונת15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 טבע העדרהסוגים של  שלושת -בודהה לורד של תשובתו שנייה:מקראה 

 עצמי

 
 -Drang) ,ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

ba dang nges-pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ,מאת 

(, S5396)מספר קטלוג  ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  3b-8aדפים (; 1357-1419) ג'ה צונגקפה

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  7-18ועמודים 

שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא קשה ממנזר סרה מיי הטיבטי. שימו לב  Tupten Rinchenגשה 

 .  ACIועדיף ללמוד אותו בעזרת השיעורים הנלווים של, ביותר

 

******* 

 #(m=-.-;-#(m=k $}-0}-(m+-1{+-3u;-#$-;-+#}$=-,=-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.-

0<+-.-+$-k #$-;-+#}$=-,=-1-[{=-.-=}#=-=v-#=v$=-.-0<+-.8}k k+$-.}-

;-#=v1k 1+}:-0%,-.-+$-k W=-.:-0<+-.-+$-k +{-+#-#m-+.{-0%,-.8}k 

k+$-.}-,mk 

 

שני חלקים משלה: הסבר גם היא ה, תשובה שמבהירה סתירות לכאורה בסוטרות, מכילה יהחלוקה השני

ולמה  ;ם דבר אין טבע משל עצמושּואמר של   אשרכ 'טבע עצמי העדר'-בדיוק התכוון לורד בודהה במה ל  

 שום דבר אינו גדל", וכדומה." ש: הוא התכוון כשאמר

 .שכלולות בו ודוגמאות לנקודות מורחב קצרה, הסבר שלבים: הצגה בשלושה נכסה הראשון החלק את

 ראשון.שלב הה הנה

 +#}$=-8E{;-;=k +},-+1-9$-+#-8/#=k $=-&}=-M1=-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-

M1-.-#=v1-.}-8+m-W-%{k 13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-+$-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-+$-
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+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-;-+#}$=-,=-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1{+-.8}k k6{=-0%,-

)}-6{=-$}-0}-(m+-1{+-.-#=v1-#-;-+#}$=-,=-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-=}k 

 

 לכל התכוון למעשה עצמו, הוא משל טבע אין ם דברשּושל   צייןאשר שכבאומרו  עונה בודהה לורד

 ,העצמ הסוטרות של האמיתית הכוונהמציינת כפי שעצמי;  טבע העדר ם שלסוגיה שלושת

קיים אין טבע משל עצמו,  דבר שום. כשאמרתי שלParamarta Samudgataהקשב, 

 אותם מפגינים הדבריםשל העדר טבע עצמי שים שונה סוגים שלושלהתכוונתי 

עצמי המאפיין של העדר טבע י, עצמהמאפיין של העדר טבע  :קיימים. שלושת אלו הםה

 של להיות אולטימטיבי.עצמי של גדילה, והמאפיין של העדר טבע 

 k0&q-0-;=-<$-k 0%}1-X,-8+=-<m=-%m-;-+#}$=-,=-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1{+-.-

6{=-#=v$=-<{-,k e=-.-8`o;-08m-+0$-#m=-+{-+$-+{:-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-M1-.-

#=v1-;-+#}$=-,=-#=v$=-){-6{=-#=v$=-<m$-k 

 

"אוסף"ה
1
 :הוא גם ראומ 

טבע משל  אין קיים דבר שוםשל כשאמרבורך המ של האמיתית כוונתו תהיהי מה

 התכוון שהוא שונות, ומה יכולות בעלי לתלמידים הוא לימד זאת ;לך אומרזאת  עצמו?

 עצמי... טבע העדרם השונים של סוגיה היה שלושת

 

=v1-%t-.-;=-<$-k $}-0}-(m+-,m-M1-#=v1->mk k$}-0}-(m+-1{+-M1-#=v1-.k 

k+#}$=-,=-&}=-M1=-*1=-%+-,mk k$}-0}-(m+-1{+-0%,-.-9m,k k6{=-#=v$=-.=-

#$-+#-<{:-@m,-;-=}#=-.8m-1+}-M1=-;=-&}=-*1=-%+-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.-\o,-

Q}0-<m-&}=-*1=-%+-;-+#}$=-<m-+},-+1-.-;-+#}$=-.-1m,-,}-6{=-8&+-.-,m-+#}$=-

8E{;-+$-*}#=-1{+-!q-1&{+-<m-#bo$-+$-8#;-6m$-8/#=-.-90-N=-;-=}#=-.8m-

;v#=-;=-<$-@ m-:};-_p->o:-.8}kk 

 

"הפסוקים שלושיםב "גם 
2
 :נאמר 

 עצמי של טבע שונים סוגים שלושה נםיש

  כשאמר בודהה לורדל שכוונתו ו

 קיים אובייקטשום של

 עצמו משל טבעאין שום 

                                                           
1
 טר אסנגהשל מאס טקסט 
2
 פסוקים את המחשבה של אסכולת היוגצ'רה 30המסכם ב  , אחיו של מאסטר אסנגה,טקסט שנכתב על ידי מאסטר וסובנדהו 
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 מצד שני, ישנם גםה שיתהי

 עצמי. טבע העדר של שונים סוגים שלושה

אמר,  בודהה לורד רכאש שלפיו מסוימים של אנשים ההסבר ניקח את הללו, הבה המקורות לאור

כל ל רק התכוון הוא - עצמי טבע שום קיים אין עצםשום החוכמה, של אלו על שלמות כגון בסוטרות

  האולטימטיבי. לסוג ייכיםאלו השל , ולאכוזבה העצמים הקיימים השייכים לסוג

 אסייםהקל את הכתביםגם ו "האמיתית הכוונה על הביאור" גם את סותר זו בדעה שמחזיק מי כלאולם 

הרוחני, ובנו הנאור האבהלכו  פיה לשיטה שעה אתלנו הותירו  גם הם. ואחיו נגהאאס מאסטר של
3
גם ו 

 האחרים. כל

 8+m-W:-%m-;-+#}$=-,=-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.-Hm=-.-,m-%m-;-0=1=-,=-$}-0}-(m+-1{+-

.:-0%,-.-+$-$}-0}-(m+-1{+-3u;-Hm=-.-9m,-;-;,->m=-<$-+{-#(m=-:m1-.-06m,-%},-.-

;=-+$-.}-8&+-.-,mk 

 

עצמם,  משל טבע אין שלעצמים באומרו התכוון הוא למה בודהה לורד אתשואל  הבודהיסטווה כאשר

 שונות:  שאלות שתי למעשה שואל הוא

 , 'טבע עצמי 'העדרבביטוי  בודהה לורד התכוון למה. 1

  שכזה. טבע אין ם דברשּושל   יתכןכיצד ו. 2

 .בזו אחר זושאלות אלו,  לשתי עונה דההבו לורד של תשובתו

 הראשונה. של בהסבר נתחיל

 #7v#=-,=-M1-1={,->m-0:->m-&}=-M1=-<m-#=;-08m-+A{-0-1*8-9=-.-;-$}-0}-(m+-+1-

:$-06m,-1{+-+}-6{=-#=v$=-.-M1=-$}-0}-(m+-1{+-.-#=v1-`o-8`o-6m$-+{8m-$}-0}-(m+-1{+-3u;-

0<+-,-#}-U-0:-+#}$=-,=-$}-0}-1{+-.-#=v1-`o-0&q=-){k +},-+1-.-+$-\o,-Q}0-.8m-

&}=-*1=-%+-+{-#=v1->m=-0&q=-=}kk 

 

 אחד שלאף כשאמר בודהה אליהם התייחס לורדשאובייקטים של מגוון האינסופי הקח את כל הבה ני

 מאפיין משל או טבע שום מוארת, אין ישות של לוכ-לידע ועד פיזי קיימים, החל מחומרה מהדברים

 עצמו.

 סיבות: ראשית משתיוזאת עצמי,  טבע נטולי דברים של שונים סוגים לשלושה קיבץ אותם בודהה דלור

קל יהיה  שאז משום עצמי, ושנית טבע נטולי דברים שלהללו  הסוגים בשלושת כלולים כולםהם ש משום

הוא  אם קיים, ביןדבר  שכלאת משום וז עצמם. משל טבע כל נעדרי זה שהם איך תלמידים יותר ללמד

 אלה. סוגיםה משלוש אחדב הכוזב, נכלל מהסוג או האולטימטיבי מהסוג

 

                                                           
3
 Aryadeva , ומאסטרנגארג'ונה מאסטר תהמואר שותהי 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

16 
 

+{-W:-14+-+#}=-.-9$-9v1->m-1+}-;-=}#=-.:-/v$-.}-T-"1=-0%}-0W+-[{-1&{+-0%t-

#(m=-<m-&}=-*1=-%+-;-:{-:{-,=-+$}=-.}-1{+-.-+$-:$-06m,-1{+-.-+$-$}-0}-(m+-1{+-.:-

#=v$=-<m$-k =+-.:-`o-%}$-.-(m+-+$-&}=-<m-+Am$=-+$-+{-06m,-(m+-;-=}#=-.-+},-

+1-.8m-M1-E$=-*1=-%+-*}=-,=-+{-+#-;-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.=-1+}-&{-+{-+#-

;=-&}=-M1=-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.8m-&}=-<m-,$-,-+},-+1-1{+-+}-6{=-={1=-+$-X,-

.-=v-6m#-ek 

 

אחד  כלשל, אחרותסוטרות וגם ב םהא   שלות סוטרבזה נכון. לורד בודהה אמר  מדועעוד סיבה  והנה

ה יים עשרתהקטגוריות, וש החמשת המצבורים, שמונה עשר אין שום טבע עצמי:ברי הקבוצות הבאות אמ

משל  ניםאין מאפיימהם , לאף אחד דברהחושים. הוא אמר שלאף אחד מהם אין טבע של להיות  דלתות

רסאות השונות ל הגשאת  ןבשמ נקב, הוא ותר ספציפיבאופן יטבע עצמי. שום אין מהם , ולאף אחד ועצמ

ואז הוא המשיך ואמר  -ך הלאה הדברים קיימים, וכ בושהאופן של האולטימטיבי: ריקות, מעגל החיים, 

לורד בודהה לא כלל בדעה צלולה לומר שואם כך, מי האיש שיכול טבע עצמי.  אין שוםשלאף אחד מהם 

 דברים מהסוג האולטימטיבי?בדבריו 

 #(m=-.-,mk #;-){-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.8m-&}=-M1=-$}-0}-(m+-1{+-.-#=v1-`o-&q+-

,-+{-#=v1-#$-9m,-$}-0}-(m+-1{+-3u;-'m-W:-9m,-$1-,-$}-0}-(m+-1{+-.-+$-.}-0<+-.-,m-

+#}$=-8E{;-;=k +{-;-&}=-M1=-<m-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-#$-6{-,k \o,-

0K#=-.8m-13,-(m+-#$-9m,-.8}kk 

 

 תחשוב לעצמך,ש ייתכן המורחב. השני: ההסבר הצעד להלן

כל  אין דבר שלשוםבאמרו  בודהה לורד דיבר שעליהם הדברים כלהבה ניקח את 

 דברים של השונים הסוגים שלושת בתוך שהם כולם כלולים נניח משל עצמו. טבע

 יתכן שהם ואיך הדברים, סוגי שלושהאותם  הם מה עצמם. משל טבע להם שאין

 משל עצמם? טבע דרי כלנע

 

 על הכוונה הביאור"משל עצמם.  טבעשהם חסרי  דברים של הראשון הסוג על בהסבר נתחילהבה 

 :אומר "תהאמיתי

הוא 'נעדר כל ש דבר להיות המאפיין של על מדברים כשאנחנו מתכוונים אנחנו מהל  

 היותל שלמאפיין ה את יםפגינשמ לדברים מתייחסים אנו כאןטבע עצמי מגדיר'? 

 .המשגה
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+{-%m8m-@m:-6{-,k 8+m-W:-+{-,m-1m$-+$-0L=-M1-.:-06#-.8m-13,-(m+-9m,->m-:$-#m-

13,-(m+-<m=-M1-.:-#,=-.-,m-1-9m,-.=-+{8m-@m:-+{-,m-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-

A8}-6{=-#=v$=-){k 

 

 את מפגינים אלה שדברים העובדה ככאלה? זה בגלל עליהם מדברים אנחנו ולמה

קיימים על פי ש דבריםאינם  הם; ומונחים שמותבאמצעות  שהם נקבעים התכונה

 .עצמי מגדיר טבע כל חסרי'שהם  עליהם לומר לכן אנו יכוליםה. הגדר

 3n#-+$-.}-#(m=-<m-Hm=-;,->m=-\o,-0K#=-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.:-0<+-,=k  

+{-%m8m-@m:-6{-,-6{=-.=-+{8m-Wv-13,-Hm=-.8m-;,-`o-+##-@}#=-,=-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-

Es0-.-+$-au0-@}#=-,=-1m$-+$-0L=-06#-.-9m,-.8m-Wv-13,-#=v$=-=}k k1+}-9m-

+1m#=-8A{+-.-8+m=-8}#-1-#(m=-<$-<{=-.:-A8}kk 

 

 הדבר שאליו את בתור המשגות הותלז   משמשות הראשוניםקטעים ה בשני המופיעותות והתשובות השאל

 .גדיר'מ כל טבע חסרי דברים'על  מדברים ו מתייחסים כשאנוחנאנ

 לתארבכלל  סיבהעל ה לשאלה כתשובה ככאלה?" משמש עליהם מדברים אנחנו "ולמה בשפותח  החלק

השלילית, שבה  המבט מנקודת סיבות: האחת נותן לנו שתיעל ידי שהוא  עונה בודהה ככאלו. לורד אותם

 אומר החיובית, שבה הוא המבט מנקודת הישניוה ,הגדרה לפי קיימים לא האלו שהדברים אומר הוא

 ים. נחומו שמות באמצעותנקבעים שהם 

שני על  גם לחול לו יכולהא שונים היבטים משני לשאלה ניגשת הסוטרהו שבאופן הניתן להסיק ש

 המאפיינים האחרונים.

 \o,-0K#=-;-1{+-Wv8m-13,-(m+-<m-$}-0}-(m+-,m-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.81-#,=-.-;-

A8}kk 

 

 הגדרה. פיעל  מתקיימיםלזה שהם  שלהם, או לקיום מתייחס למושגים, ר שאיןיגדהמ הטבע

 8+m:-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-1{+-0%,-3~+-,m-1m$-+$-0L-;-W}=-,=-06#-1-06#-9m,-

;k 06#-.-;-9$-9}+-.=-1-=0-%m$-8'}#-;v#=-<$-*;-8>o:-0=-9}+-.-M1=-

1m$-#m-*-$+-<m-+0$-#m=-06#-.-+$-&{=-1m-1*v,-.=-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-1{+-<m-

+},-9$-1m-1*v,-,}kk 

 

שמות  באמצעות נקבעהאם הוא שאלה תלויה בהשאלה האם משהו נחשב לקיים לפי הגדרה או לא, 
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מעבר לכך, . בכלל קיימים באופן זה שנקבעיםשהדברים  מתחייבוזה לא בהכרח  ;או שלא יםנחומו

 דבריםכל הקבוצת המסקנה מתכוונים כשהם אומרים שאנשי ונה ממה ש' היא די שנקבעהכוונה ב '

 .אחרלא הוא גם שוהמובן של להתקיים לפי הגדרה או  ;ים שהם שמותנחכוחם של מומ נקבעיםהקיימים 

 8},-<$-8+m8m-:$-13,-<m=-9}+-.:-84n,-.-9}+-,-*;-8>o:-08m-:$-13,->m=-Es0-.:-

84n,-.-9$-9}+-;-#6m-8#8-6m#-#-1-W:-1m-84n,-<$-@m-1-W:-84n,-.-,m-9}+-+}kk 

 

 

 גם הואש , הריזאת באסכולה שמתואר כפי גדרבאופן מו קיימיםכ דבריםמחזיק  נכון הדבר שכאשר אדם

 מסוים מספראלא שיש  ;המסקנה קבוצת ידי על שזה מתואר כפי הגדרה לפי קיימיםכ הדבריםחזיק את מ

 בהם בדרך הראשונה. חזיקלה ועדיין לא ,יהיבדרך השנ להחזיק יכול שאותם אדם דברים של

 

$}-0}-(m+-1{+-.-#(m=-.-,m-+#}$=-8E{;-;=k &}=-M1=-<m-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-#$-

6{-,k &}=-M1=-<m-#6,->m-+0$-#m-13,-(m+-#$-9m,-.8}kk 

 

 ומר:א "הסוטרות של אמיתית הכוונה על הביאור"טבע עצמי. העדר מתייחס הסוג השני של  מהוהנה ל

 שלעצמי  טבע כלהוא 'נעדר ש דבר להיות המאפיין של על ברומדהכוונה כאשר  מהל  

 .המותנדבר  להיות שלהתכונה  אתפגינים המ דברים לאותם מתייחסים אנו כאן'? גדילה

 +{-%m8m-@m:-6{-,k 8+m-W:-+{-,m-V{,-#6,->m-% }0=-<m=-Ap$-0-9m,->m-0+#-(m+-<m=-1-9m,-

.=-+{8m-@m:-+{-,m-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-A8}-6{=-#=v$=-=}kk 

 

 גורמים של מכוחםים תרחשמ אלו שדברים בגלל מדברים עליהם ככאלה? אנחנו ולמה

 עצמי של טבע כלם נעדרי'שהם  עליהם אומרים אנוולכן  .רק מעצמם אחרים, ולא

 .'גדילה

 #6,-+0$-;-1{+-Wv8m-[{-08m-$}-0}81-$}-0}-(m+-<m=-[{-0-,m-0+#-(m+-<m=-1- 

9m,-.=-6{=-#=v$=-.=-0+#-(m+-<m=-[{-08}kk 

 

 איזהמכוח  שלהם גדילהל מותנים, או דבריםאין לש גדילה של טבע' מתייחס לרק מעצמם לא' הביטוי

 עצמם.שהם גדלים לגמרי מם, עצמ שלמ טבע
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+{-,m-:$-+0$-#m=-[ {-0-9m,-){k 0&q-0-;=k 8`o-A{+-M1=-,m-K{,-%m$-8K{;-.:-Ap$-

0-9m,-.8m-@m:-V{,->m-%}0=-<m=-[{-0-9m,->m-:$-#m-[{-0-,m-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-A8}k 

k6{=-#=v$=-.-W:-:}kk 

 

 ,"תקצירנאמר ב"שכן עצמאי,  באופן גדלים הםשבה  גדילה של סוגגדילה מעין זו תהיה 

 ליםגד שהם אומרים הדדית, אנו תלות באמצעות מתרחשים גורמים שהם דבריםש בגלל

, 'גדילה שלעצמי  טבע'נעדר כל ש  הסוגהם מ שאלו אומרים אנו כאשרם. תנאיה מכוח

 עצמם.מ שלהם מדברים על גדילה אנו

 #6,-+0$-;-:$-06m,->m=-[{-0-+{-8H-08m-$}-0}-(m+-1{+-.=-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-<m-

:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.-1{+-.=-$}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.-1m,-.8m-;v#=-=}kk 

 

 של טבע להם שאין בגלל עצמם טבע משל כנעדרימתוארים מותנים  שדברים אומרתזו  זכרו, אסכולה

משל  טבע שלמשהו אין היא לא אומרתעצמם.  משל איכות איזושהי כלומר באמצעות ,באופן זה גדילה

 הגדרה. לפי קיים לא שהוא בגלל עצמו רק

 $}-0}-(m+-1{+-.-#=v1-.-;-8'}#-3u;-#(m=-;=-#6,-+0$-;-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.:-

06#-.-,m-+#}$=-8E{;-;=k &}=-M1=-<m-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-#$-6{-,k K{,-

%m$-8K{;-.:-8Ap$-08m-&}=-#$-+#-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-<m=-$}-0}-(m+-1{+-.-+{-+#-,m-

+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-<m=-$}-0}-(m+-1{+-.-9$-9m,-,}kk 

 

 את כיצד אנו קובעים הנה .עצמי טבע העדרשל  הסוג השלישיאת קבוע שונות ל דרכים שתינן יש

 אומר: האמיתית הכוונה על הביאוראולטימטיביים.  להיות של טבעה מותנים אין שלדברים העובדה

 '? אולטימטיביים להיות של טבע נעדריהם 'שדברים  אומרים כשאנוהכוונה  מהל  

טבע  כל שהם נעדרי אלו, הדדית תלות באמצעות שמתרחשים םהדברי את הבה ניקח

נעדרי כל  הםגדילה. אלו הם גם נעדרי כל טבע במובן ש טבע של כל נעדרי שהם במובן

 אולטימטיביים. טבע להיות

 +{-%m8m-@m:-6{-,k +},-+1-9$-+#-8/#=k &}=-M1=-;-M1-.:-+#-.8m-+1m#=-.-

#$-9m,-.-+{-,m-+},-+1-.-9m,-.:-9}$=-=v-0%,-;k #6,->m-+0$-#m-13,-(m+-+{-M1-

.:-+#-.8m-+1m#=-.-1-9m,-.=-+{8m-@m:-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-A8}k k6{=-

#=v$=-=}kk 
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 . Paramarta Samudgataהקשב,  ?באופן זהמה אנו מדברים עליהם ול  

ברים חלק של הדאותו מתייחס ל 'אולטימטיבי'הוא שהה עמוקה מה שטענתי בצורה כ

מאפיין ים את הפגינהמ דבריםש מכיווןשהוא האובייקט של ]הדרך של[ טוהר מוחלט. 

מוחלט, אנחנו יכולים  יקט של ]הדרך של[ טוהריאינם האובה מותנדבר של להיות 

 כל טבע להיות אולטימטיבי. הוא נעדרש על אותו הדברלדבר עליהם כ

 #6,-+0$-,m-+},-+1-.8m-$}-0}-(m+-`o-1{+-.=-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-6{=-A-%{k +},-

+1-.-,m-#$-;-+1m#=-,=-#}1=-,-am0-.-7+-.:-8>o:-0-9m,-,-#6,-+0$-;-+1m#=-

,=-#}1=-.=-am0-.-+#-.:-A{+-1m-ao=-.8m-@m:-:}kk 

 

על  , אנו יכולים לדבריםטבע של להיות אולטימטיביהשדברים מותנים לא קיימים כדברים בעלי  מכיוון

מתייחס לכל דבר,  'אולטימטיבי'הנקודה היא ש .יםטבע של להיות אולטימטיביה םהשאין ל יםדבר

תיאור זה אינו  מגיעים לקיצם. שלנומתמקדים עליו ומודטים עליו, הנגעים הרוחניים  אנחנושכאשר 

מותנים, מכיוון שאין להם את הכוח לעזור לנו לטהר את עצמנו מהנגעים הרוחניים אם הדברים ל מתאים

 עליהם. טודמנהם ובתמקד נ

 8}-,-\o,-0K#=-<$-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.:-%m8m-@ m:-1m-#6#-%{-,k M1-.:-+#-.8m-

+1m#=-.-1-9m,-.-21->m=-8'}#-,-0+{,-9$-;}#-K}#-+##-.-;-W}=-,=-#6,-+0$-

M1-.:-+#-.8m-+1m#=-.-1m,-.=-+},-+1-$}-0}-(m+-1{+-.:-06#-#m-\o,-0K#=-1-06#-

#}k 

 

 "טבע להיות אולטימטיבי?הכמשהו שאין לו  המשגותגם מתארים  "איננולשאול,  ניתן ",מדוע אם כך"

 ,מוחלט אובייקט של ]הדרך של[ טוהר אי היותורק על בסיס ככזה משהו תארים היינו מ ילוזה נכון שא

אנחנו  ,העובדה שאנחנו מנסים להפסיק רעיונות שגויים ואולם, בשלהיה עלינו לעשות זאת. ש הרי

טבע האין להם  מוחלט של ]הדרך של[ טוהר אובייקטיםדברים מותנים ככאלו שבגלל שהם לא  יםתארמ

 .אלהכש בתור המשגות מתארים איננואבל , של להיות אולטימטיביים

 'm-W:-6{-,k #6,-+0$-\o,-0K#=-<m=-% }$-.-;-+1m#=-,=-0"}1=-.=-am0-.-+#-

0:-8>o:-0:-<{=-.-,k +{-W-,-&}=-%,-#6,-+0$-;-9$-+1m#=-+#}=-.=-+{-9$-

M1-.:-+#-.8m-+1m#=-.:-8>o:-0=-+},-+1-.:-8>o:-:}-$1-`o-+}#=-.-[{-;-\o,-

0K#=-;-+{-8H-08m-+}#=-.-1{+-.8m-@m:-:}kk 

 

על שלו הרוחניים  מכשוליםהיה מגיע להבנה שהוא יכול לטהר את עצמו מה זה כך? נניח שמישהו מדוע

ה זבמקרה זה  .המשגות[ ןשהשדברים מותנים הם ריקים מ]איז ההעובד על ,ידי התמקדות, ואז מדיטציה

 להתמקד עליו את התהליך הזה היה רלעבו בגלל שעל מנת –ש שאותו אדם יחזיק במחשבה  אפשרי
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מוחלט.  ם של ]הדרך של[ טוהראובייקטי מהוויםאותם דברים מותנים ש הרי –בדברים מותנים כדוגמה 

כזו מחשבה לא יחזיק ב אותו אדם ואולםאולטימטיביים.  םהללו השהדברים המותנים  יכול להשתמעזה מ

 .המשגותלגבי 

 +}#=-.-+{8m-[},-,m-1{+-+{-a-1m-K#-.:-${=-.=-a-K#-84n,-S}#-<$-a-;-+1m#=-.=-K#-

84n,-1m-S}#-.-1m-8#;-0-06m,-,}kk 

 

את  להפסיק סוגלמבו אדם שזאת תהיה נכונה. זה דומה למצב  אגב, במציאות אין בעיה שמחשבה מסוימת

ואולם, אין  שזה דבר שמשתנה. תפסמשתנה, ברגע שהוא  בלתי יה שלו להאמין שצליל הוא דבריהנט

בלתי יה להאמין שצליל הוא דבר יפסיק את הנטיתן לההיה מישהו אומר שלא נ ילוסתירה בדוגמה זו, א

 [ על ידי התמקדות בצליל.פשוטמשתנה ]

 #6,-+0$-M1-.:-+#-.8m-+1m#=-.-;-+},-+1-`o-A=-.8m-+},-+1-+{:-1-Es0-<$-+},-+1-

#6,-`o-Es0-1-Es0-,m-8&+-.:-8>o:-:}kk 

 

למרות העובדה שדברים מותנים לא קיימים כמשהו אולטימטיבי במובן של להיות אולטימטיבי בגלל 

מוחלט, עדיין נשארת השאלה של האם הם קיימים כמשהו  של ]הדרך של[ טוהר אובייקטהיותם ה

 .בי במובנים אחרים. נכסה זאת בהמשךאולטימטי

 +},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.8m-8'}#-3u;-#(m=-.-9$-+#}$=-8E{;-;=k #6,-9$-&}=-

M1=-<m-9}$=-=v-Es0-.8m-13,-(m+-#$-9m,-.-+{-9$-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-

A8}kk 

 

ביאור על "בבי מתוארת של להיות אולטימטיעצמי כל טבע  הנעדרמשהו כדבר תאר לזו ה ישנידרך 

 :"הכוונה האמיתית

מאפיין של 'ה בתורשל טוטאליות שיש לדברים מאפיין יתר על כן, אנו גם מתייחסים ל

 .'להיות חסר כל טבע של להיות אולטימטיבי

 +{-%m8m-@m:-6{-,k +},-+1-9$-+#-8/#=k &}=-M1=-<m-&}=-0+#-1{+-.-#$-9m,-.-

+{-,mk +{-+#-#m-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-A-%{-+{-,m-+},-+1-.-9m,-;-+},-+1-.-,m-&}=-*1=-

%+-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-<m=-:0-_p-@{-0-9m,-.=-+{8m-@m:-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-%{=-

A8}k k6{=-#=v$=-=}kk 

 

 . Paramarta Samudgataולמה אנו מדברים עליהם ככאלו? הקשב, 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

22 
 

מי של אובייקטים שיש לכל הדברים בתור אנו מתייחסים להיעדר הזה של טבע עצ

'היעדר טבע משל עצמם'. ה'אולטימטיביות' מתוארת בתור היעדר פשוט זה של טבע 

עצמי שיש לכל דבר קיים. ולכן אנו יכולים לדבר על המאפיין של להיות חסר כל טבע 

 להיות אולטימטיבי.

 &}=-M1=-<m-&}=-<m-0+#-1{+-9}$=-Es0-,m-M1-.:-+#-.8m-+1m#=-.-9m,-.=-+},-+1-.-

9$-9m,-;k &}=-M1=-<m-0+#-#m-$}-0}-(m+-1{+-.=-:0-_p-@{-0-%{-+{-21->m=-06#-.-

9m,-.8m-@m:-&}=-M1=-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-6{=-<$-A-0=-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-6{=-A8}kk 

 

אובייקט של  מהווה פגיניםכל הדברים מאותו ש אובייקטיםטוטאליות במובן של העדר טבע עצמי של 

על ידי  תא גם מתוארימשהו אולטימטיבי. אבל ה, מצד אחד היא על כן,דרך של[ טוהר מוחלט, וה]

וזאת הסיבה שאנחנו יכולים לדבר על כל  ;של משהו העדר פשוט, ותההעדר שיש לדברים מכל עצמי

נעדרי כל 'הם שאנחנו יכולים לומר שדברים  . זאת גם סיבה לכך'נעדרי כל טבע משל עצמם'הדברים כ

 .'טבע של להיות אולטימטיביים

 9$-+#}$=-8E{;-;=k #;-){-8`o-A{+-<m-13,-(m+-+$-+},-+1-.8m-13,-(m+-*-++-.-

9m,-.:->o:-,-,mk +{=-,-8`o-A{+-M1=-<m-0+#-1{+-.-21-+$-$}-0}-(m+-1{+-.-21-(m+-

+},-+1-.8m-13,-(m+-9m,-.:-9$-1m-8>o:k 6{=-#=v$=-<m$-k 

 

 :אמרנו בש ,"הביאור על הכוונה האמיתית"תמכת על ידי נזו נקודה 

י לא המאפיין של להיות גורם והמאפיין של להיות אולטימטיבי, אזהיה קשר בין  אלמלא

טבע משל עצמם של הפשוט העדר לגורמים וה ותשל עצמי הפשוטהעדר שההיה אפשרי 

 שלהם להיות אולטימטיביים.תכונה היו הי

 +.{8m-!0=-=v-9$-,1-1"8-#7v#=-1{+-.-21-;-8'}#-.-06m,-`o-0+#-1{+-8'}#-.:-

#=v$=-.=k &}=-%,-8`o=-A=-;-&}=-<m-0+#-M1-.:-0%+-21->m-c}=-.-1{+-+##-

;-&}=-<m-0+#-1{+-<m-9}$=-Es0-8'}#-.:-<m,-_p-#=;-08m-@ m:k 

 

 בהם משתמשים בדוגמה מצוין שהעדר הטבע העצמישהנקודה גם נתמכת על ידי העובדה שבחלקים 

  של כל חומר פיזי. העדרהק: פשוט חלל רי קובעיםאנו בו שאופן ה ובאות נקבע

, דבריםטבע עצמי של של העדר ה דמותטוטאליות, בה ו,דברים שנוצר עבורש לגמרילכן זה ברור 

 .של דבריםעצמי הטבע השל  פשוט שלילהשלהם:  ההעדר של הקיום העצמי המדומפשוט בתור  נקבעת
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1+}-8+m8m-+{-"}-,-(m+-<m-+},-0%,-.-${=-.8m-+},-`o-8+}+-06m,-`o-8>o:-1{+-9}$=-Es0-+##-

A-0%+-21->m-0%+-X}#-,=-1m-8'}#-.:-R}8m-9v;-`o-8&:-0-+##-A-0%+-.-;-1m-W}=-.:-

au0-.-:$-+0$-0-;-8+}+-.-,m-8#;-08}kk 

 

צריכים להילקח  ובסוטרה ז 'הכך'סתירה מוחלטת לטעון מצד אחד שהתיאורים של  בנושא זה, תהיה זו

: משהו עצמו בפני עומדהמשתנה הזאת היא משהו חיובי  בלתיומצד שני לטעון שהטוטאליות הוטם, פשכ

השלילה הפשוטה של מה שאנחנו מכחישים  - אלימינציהשל כתוצאה של תהליך  וטפש נקבעשלא 

מצעות הסתמכות , ומשהו שאנו מדמיינים כאובייקט בתודעתנו רק באות'עצמי 'העדרכשאנו מדברים על 

 .ות'עצמי'העדר  על ידי שולליםעל הפעולה של שלילת מה שאנו 

 9}$=-Es0-8+m-,m-&}=-M1=-<m-0+#-#m-$}-0}-M1-.:-0%+-.-21-9m,-.=-&}=-M1=-<m-+},-

+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-6{=-#=v$=-<m-+##-.8m-:$-#m-$}-0}-;-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.-

1{+-.=-$}-0}-(m+-1{+-.:-1m-06{+-.8m-;v#=-=}kk 

 

טוטאליות היא השלילה הפשוטה של טבע עצמי בנוגע לכל הדברים. הזכור שזאת היא אסכולה שבה יש ל

 . 'טבע של להיות אולטימטיביההעדר 'לורד בודהה דיבר על שוזאת הסיבה 

חסר ההסיבה שיש לו טבע מטוענת שלהעדר זה אין טבע משל עצמו זו אסכולה אלא שאין זה המקרה ש

 של קיום לפי הגדרה. כל מאפיין

 #=v1-.-,mk $}-0}-(m+-1{+-.-#=v1-.}-+{-+.{-+m-+$-8H-0-,m-+#}$=-8E{;-;=k +{-;-

8+m-W-%{-+.{:-,-,1-"8m-1{-)}#-'m-W-0-+{-W-0v:-,m-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-0W-0:-

A8}kk 

 

טבע העדר אלו של  סוגים הלוששניתן לתאר השלב השלישי: הדגמות לנקודות שנידונו.  ,לבסוף, הנה

 :מתחיל באומרו" האמיתית הכוונה על הביאור"שונות.  דוגמאותשלוש עזרת בעצמי 

של העדר כל טבע מגדיר כמשהו שדומה לדוגמה של פרח  המאפייןניתן לראות את 

 הגדל באוויר.

 +},-+1-9$-+#-8/#=k +{-;-8+m-W-%{-+.{:-,-\w-1-A=-.-'m-W-0-+{-W-0v:-,m-[{-0-$}-0}-

(m+-1{+-.-(m+-0W-0:-A8}k k+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-+{-;=-<$-#%m#-<$-0W-0:-

A8}kk 

 

ניתן לראות את המאפיין של העדר כל טבע : , כך הדבר Paramarta Samudgataהו

 של גדילה כמשהו שדומה לדוגמה של מופע קסמים. 
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ניתן לראות זאת גם באופן  ובאשר למאפיין של העדר כל טבע עצמי להיות אולטימטיבי,

 אחר מאלו.

 +},-+1-9$-+#-8/#=k +{-;-8+m-W-%{-+.{:-,-,1-1"8-,m-#7v#=-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-

21->m=-:0-_p-@{-0-+$-*1=-%+-`o-=}$-0-'m-W-0-+{-W-0v-,m-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-+{-;=-

&}=-0+#-1{+-.=-:0-_p-@ {-0-+$-*1=-%+-`o-=}$-0-#%m#-0W-0:-A-%{k 6{=-=}kk 

 

 כדומה לדוגמהאת המאפיין הזה  ראותל ניתן: ך הדברכ ,Paramarta Samudgataהו 

טבע פיזי, ושמקיף את כל בעל הפשוט של כל דבר כהעדר של חלל ריק, המתואר 

 .להיות אולטימטיביעצמי של כל טבע העדר הכך גם הדברים. 

, של דבריםכל טבע עצמי ר העדכ מתוארומהאחרים, קצת שונה הוא  הז ספציפי מאפיין

 את כל הדברים. ףוגם מקי

 \o,-0K#=-,1-"8m-1{-)}#-+$-8H-0-,m-K}#-.=-0)#=-.-21->m-+.{-9m,->m-<{=-A-;-1m-

Nm+-.8m-+.{-1m,-,}k k#6,-+0$-\w-1-+$-8H-3u;-,m-8&+-.:-8>o:-;-9}$=-Es0-<m-

+.{-+},-,m-+<o=-,-#=;-;}kk 

 

הכוונה ן בלבד. הם קיימים בדמיוש להמחישרק בא זה ויר ודל באלפרח הג ותדומ ההמשגותש כשאומרים

 היא לא לתת דוגמה של משהו שלא קיים ביקום. 

בה השתמשנו ש, ומטרת הדוגמה של קוסם חבולהדברים מותנים דומים לת מדועבהמשך נסביר 

 .מופיעההיא  ובשההקשר תוך לטוטאליות ברורה מ

 $}-0}-(m+-1{+-.:-#=v$=-.8m-$}-0}-(m+-1{+-3u;-,m-+{-W:-`o-0<+-<m-+{-W-1m,-.:-$}-0}-(m+-

#=v1-#-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-.-;-$}-0}-(m+-1{+-.:-0<+-,-$}-0}-(m+-1{+-.:-

#=v$=-.8m-1+}-&{-;-a-'m-06m,-.:-6{,-.-9m,-;k +{-W-,-1{+-W81-&+-.:-W-0-*}0-

.:-8>o:-){-$}-0}-(m+-#=v1-#-;-!q:-0-8+{0=-.=-13,-(m+-1{+-.:-W-0-%,-`o-8>o:-08m-

@m:-:}kk 

 

 . 'העדר כל טבע עצמי'על  תכאשר הסוטרה מדבר עצמי לדבריםכל טבע העדר  הדרך להסביר היוז

היא שאף אחד משלושת  'םעצממשל העדר כל טבע 'שהכוונה ב סבוריםהיינו  לעומת זאת, אילו

 ותאת הסוטר ןטוכפש קחתאמונה שיש לל בכך ביטוי היהאז או לפי הגדרה,  קייםאינו המאפיינים 

בדעה  שאנו תומכים המשמעות של עמדה כזו היא טבע משל עצמו. שוםלשום דבר אין שת ואומרש

ל את הקיום של כל שלושת המאפיינים, לו. זה בתורו שחדלו יםדברהששום דבר לא קיים, או בדעה שכל 

 רים.ימאפיינים מגד שוםאז שהפכנו לאנשים המחזיקים בדעה שלשום דבר אין  ואפשר להגיד
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8+m-W:-#6,-+0$-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.-1{+-,-[{-0-+$-8##-.-1m-:v$-0=-+{-;-!q:-

.-8+{0=-.-9m,-;-9}$=-Es0-:$-#m-13,-(m+-<m=-1{+-,-+$}=-.}8m-#<m=-=v-1m-8>o:-08m-

;v#=-=}kk 

 

דברים מותנים שקיימים לפי הגדרה, אז הם  בנמצאהיו אלמלא : באופן הבאזה  כלאסכולה זו מתארת את 

היו דוגמאות של  אלמלאאת קיומם.  זה בעצם שוללואז  –חדול יכולים לגדול או ל לעולם לא היו

 הבסיסי של כל דבר מתפקד. וטבעאז זה לעולם לא יכול היה להיות  קיימת לפי הגדרה,שטוטאליות 

 #;-){-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-.:-W-0-$}-0}-(m+-#6,-#(m=-;-!q:-8+{0=-9m,-`o-&u#-

<$-\o,-0K#=-;-!q:-8+{0=-=v-'m-W:-8>o:-$1-,k 

 

 את השאלה הבאה: להעלות יכול מישהונקודה הזאת, נוגע לב

שולל את הקיום של שני סוגי המאפיינים אם הוא מחזיק  מישהואני יכול להבין איך 

בהשקפה שהם לא קיימים לפי הגדרה. אבל לא ברור לי כיצד אדם זה שולל בכך את 

 הקיום של המשגות?

 $}-0}-(m+-#6,-#(m=-:$-#m-13,-(m+-<m=-1{+-,-+{-#(m=-1{+-.:-8>o:-;-+{-W-,-\o,-

0K#=-8+}#=-.8m-#6m-+$-8+}#=-.-.}8m-*-$+-<$-1{+-.=-\o,-0K#=-9{-1{+-`o-8>o:-

08m-@m:-:}kk 

 

לא היו קיימים לפי הגדרה, אז הם לא היו יכולים להתקיים  מאפיינים אכןשני סוגי ה ילוהנקודה היא שא

לא אחד ואף , המשגותעליו היינו מחילים את השקט יאובי אין שוםלא קיימים, אז  . ואם הםבכלל

 .קיים בכלליהפכו למשהו שלא  ןעצמ המשגותואז ה .המשגותבהם משתמש זה שמחיל את השמהמונחים 

 +{-W:-9$-+#}$=-8E{;-;=k $8m-+#}$=-){-0<+-.-70-1}-9$-+#-.-'m-W-0-06m,-_p-

:0-_p-1m-<{=-){-&}=-+{-;-1}=-<$-&}=-8+m-+#-*1=-%+-,m-$}-0}-(m+-1{+-.-"}-,-9m,-,}k 

k&}=-8+m-+#-*1=-%+-,m-1-[{=-.-"}-,8}k k1-8##=-.-"}-,8}k k#7}+-1-,=-6m-0-

"}-,8}k k:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.-"}-,8}-6{=-&}=-<m-+},-;-a-'m-06m,-

"}-,:-1$},-.:-6{,-.:-A{+-+}kk 

 

 אומר: "האמיתית הכוונה על הביאור", בהמשך לזה

שאינך ו ,מאמין בדבריםמישהו שאסביר לך את כוונתי האמיתית. יכול להיות שאתה 

ואז  קיימים באמת. הדבריםשבו העמוק והטהור האופן מצליח לתפוס באופן מלא את 
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שאמרתי בשעה של כל הדברים  םשהתכוונתי בדיוק למה שאמרתי לגבי טבעחזק  תאמין

 :את הדברים הבאים

כלשהו, והם גם לא  טבע עצמילו יש שדברים אלו בין מ דבראף אין 

והם  ,גדלשדברים אלו בין מ דבראף אין . קיימים בשום אופן אחר

שלא דברים אלו בין מ דבראף אין . גם לא קיימים בשום אופן אחר

 הם חלפו לגמרי. מעצם טבעם, ושלא היה כך מאז ומעולם פסק,

 .בשום אופן אחר,והם לא קיימים  מעבר לצער

 +{-+#-#6m-+{=-,-&}=-*1=-%+-;-1{+-.:-W-0-+$-13,-(m+-1{+-.:-W-0-8*}0-.:-8>o:-

){k 1{+-.:-W-0-+$-13,-(m+-1{+-.:-W-0-*}0-,=-<$-&}=-*1=-%+-;-13,-(m+-

*1=-%+-<m=-!q:-.-8+{0=-){k &}=-M1=-<m-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-;-9$-!q:-.-

8+{0=-&}=-M1=-<m-#6,->m-+0$-#m-13,-(m+-+$-9}$=-=v-Es0-.8m-13,-(m+-;-9$-!q:-

.-8+{0=-=}kk 

 

בהשקפה ששום דבר  שהוא מחזיק משתמע מכךאם מישהו מתחיל מנקודה זאת, אלא ש

רים. וכאשר מישהו ימאפיינים מגד שוםהשקפה שלשום דבר אין בבכלל לא קיים, ו

 שוםלשום דבר אין בהשקפה ששום דבר לא קיים, או ש שבה הוא מחזיקמגיע לנקודה 

הוא שולל את הקיום של כל הדברים, מנקודת המבט של כל הרי שרים, ימאפיינים מגד

 .שלהם מאפייניםהאחד ואחד מ

לכל דבר  קיום המשגותשל מאפיין הקיום של ה אדם זה בעצם שולל אתזה נכון כי 

 .של דברים מותנים ושל טוטאליותמאפיינים והיה גם שולל את הקיום של ה ;קיים

 +{-%m8m-@m:-6{-,k +},-+1-9$-+#-8/#=k 8+m-W:-#6,->m-+0$-#m-13,-(m+-+$-

9}$=-=v-Es0-.8m-13,-(m+-9}+-,-,m-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-<$-:0-_p-<{=-.:-8>o:-,k 

+{-;-#$-+#-#6,->m-+0$-#m-13,-(m+-+$-9}$=-=v-Es0-.8m-13,-(m+-;-13,-(m+-1{+-

.:-1*}$-0-+{-+#-#m=-,m-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-;-9$-!q:-.-0)0-.-9m,-.8m-@m:-){k 

+{-W-0=-,-+{-+#-,m-13,-(m+-M1-.-#=v1-&:-;-9$-!q:-.-8+{0=-.-6{=-A8}k k6{=-

=}kk 

 

את  פגיןמ דבר. הנקודה היא שאם Paramarta Samudgata? הקשב, ומדוע זה כך

גם  סיק שהואלהו יכולים חנאנ ות,של טוטאלימאפיין של להיות מותנה, ואת המאפיין ה

למאפיין של , כל מי שמחזיק בהשקפה שומכיוון שכך. המשגות של מפגין את המאפיין

לל גם את הקיום של וש אין שום טבע מגדיר, למאפיין של טוטאליותלהיות דבר מותנה ו

את הקיום של כל  בעצם שוללאדם כזה נוכל אם כן לומר ש. המשגותשל  המאפיין

 שלושת המאפיינים.
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+},-;-a-'m-06m,-`o-6{,-6{=-.8m-a-,m-$}-0}-(m+-1{+-.:-%},-.8m-1+}-&{-;=-&}=-*1=-%+-+},-

+1-.:-:$-06m,->m=-%}$-.-+$-$}-0}-(m+-+$-:$-#m-13,-(m+-<m=-%}$-6{=-#=v$=-.-

M1=-9m,-;-+{-+#-;-'m-W:-0%,-.-W:-84n,-.-,m-a-'m-06m,-.:-8+}+-.8m-;v#=-=}kk  

 

 שהתכוונתי בדיוק למה שאמרתי"?  תאמין חזקט "שאמרתי" במשפמה למה מתייחס "

כשהוא הצהיר  ;שום דבר אין טבע משל עצמובסוטרות ששם לורד בודהה לימד של   ותמתייחס להצהר זה

כל טבע של מ ריקים ם,כל טבע משל עצממ , ריקיםכל טבע שיש להםמ הם ריקים הקיימים שכל הדברים

תהיה, בהקשר זה, אסכולה  כפשוטן יש לקחתת אלו מאמינה שהצהרושקיום לפי הגדרה. כל אסכולה 

 .'אמינה שהתכוונתי בדיוק למה שאמרתי'מש

 #6,-+0$-+$-9}$=-Es0-<m-13,-(m+-;-13,-(m+-1{+-.:-1*}$-0-,m-+{-#(m=-:$-#m-13,-

(m+-<m=-1-Es0-.:-W-0-%{k +{-%m8m-@m:-6{-,k 6{=-.-1,-&+-<m=-$}-0}-(m+-#=v1-#-;-

!q:-8+{0=-=v-8E}-08m-Wv-13,-%},-,}kk 

 

מתייחסת לדעה ," ריםיגדים מציינמ אין כלשל להיות מותנה ולהיות בטוטאליות למאפיינים הדעה ש"

מתכוון להציג  והלאה ?"מדוע זה כךמ" מה שנאמר החלקיים לפי הגדרה. וכל לא שאף אחד משני אלו 

 ל את הקיום של כל שלושת המאפיינים.לושאדם זה בעצם שלכך את הנימוק 

 :$-#m-13,-(m+-<m=-[{-0-+$-8##-.-1{+-.:-#=v$=-.-W:-07v$-,-9$-#6,-+0$-;-

!q:-8+{0=-=v-8>o:-08m-@m:-#6,-#(m=-;-9$-!q:-8+{0=-=v-8E}-0-<{=-.:-A-%{k  

[{-8##-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-,-[{-8##-1{+-.:-8>o:-08m-;v#=-=}kk 

 

גם הגדילה וגם לורד בודהה ש ו שלאת הצהרת הטוכפש לקחנו ילואת הנקודה שא להביןגם עלינו 

את הקיום של דברים  יםגם שולל היינושבכך  הרי - קיימים לפי הגדרהאינם של דברים ההיפסקות 

משום ש וזה  את הקיום של שני המאפיינים האחרים.מבטלים גם  אז למעשה אנחנו, קורהמותנים. וכשזה 

  לא קיימים לפי הגדרה.הם להתקיים אם  יםלולא יכ עצמםהגדילה וההיפסקות  - לפחות באסכולה זו -
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 : מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודהה15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 שלישית: ארבעת האפיונים האחרוניםמקראה 
 

 -Drang) ,ין דרש ופשטביאור קלאסי על הבחנה ב", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

ba dang nges-pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ,מאת 

(, S5396)מספר קטלוג  ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  8a-9bדפים (; 1357-1419) ג'ה צונגקפה

של הטקסט מאת התרגום מבוסס על לימוד בעל פה  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  18-22ועמודים 

ממנזר סרה מיי הטיבטי. שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא קשה  Tupten Rinchenגשה 

 . ACIועדיף ללמוד אותו בעזרת השיעורים הנלווים  של, ביותר

 #(m=-.-,mk $}-0}-(m+-1{+-.8m-3u;-+{-W:-9m,-,-[{-0-1{+-.-=}#=-#$-;-+#}$=-,=-

#=v$=-<{-,k 

 

 התשובה.  ן שני חלקילהלן השני מבי

טבע משל ניתן לשאול את השאלה הבאה: "אם לכך לורד בודהה התכוון כשאמר שלשום דבר אין כל 

 למה התכוון כשאמר ש 'שום דבר אינו גדל' וכדומה?" עצמו, אז

 

8+m-,m-$}-0}-(m+-1{+-.-+$-.}-+$-*-1-;-+#}$=-,=-#=v$=-){k +{-9$-+$-.}-,m-+#}$=-

8E{;-;=k +{-;-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-;-+#}$=-,=-$=-&}=-*1=-%+-1-[{=-

.-1-8##=-.-#7}+-1-,=-6m-0-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.8}-6{=-0%,-

)}kk 

 

 עדר טבע ]עצמי[. יאחרון מבין שלושת הסוגים של הלראשון וללורד בודהה התכוון  ,כשהזכיר את אלו

 :באופן הבא "ביאור הכוונה האמיתית"הראשון מוזכר ב .1

היו כך ש, וואכן אמרתי ששום דבר שקיים לעולם אינו גדל או פוסק; שהם כולם חדל

 חלפו לגמרי מעבר לצער. כשאמרתי זאתהם כבר ; ושמעצם טבעם מאז ומעולם

 מגדיר. כל טבע  העדרשל  התכוונתי למאפיין

 

+{-%m8m-@m:-6{-,k +},-+1-9$-+#-8/#=k 8+m-W:-:$-#m-13,-(m+-<m=-1{+-.-#$-

9m,-.-+{-,m-1-[{=-.-9m,-1-[{=-.-#$-9m,-.-+{-,m-1-8##=-.-9m,-,k 1-[{=-.-+$-1-
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8##=-.-#$-9m,-.-+{-+#-,m-#7}+-1-,=-6m-0-9m,-#7}+-1-,=-6m-0-#$-9m,-.-+{-,m-:$-

06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.-9m,k :$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-

.-#$-9m,-.-+{-;-,m-9}$=-=v-B-$,-;=-0S-0:-A-0-%t$-7+-<$-1{+-+{k 6{=-#=v$=-

=}kk 

 

 . Paramarta Samudgata, הנה ההסברמדוע זה כך? 

אותם דברים שאינם קיימים על פי הגדרה הם דברים שלא גדלים. דברים שלא גדלים 

, ושהיו כך ופוסקים הם דברים שחדל ולאהם דברים שלא פוסקים. דברים שלא גדלים 

טבעם  , הם דברים שמעצםאז ומתמיד, ושהיו כך מו. אותם הדברים שחדלמאז ומתמיד

 מעבר לגמרי טבעם כבר חלפו שמעצםאלו,  דבריםאין במעבר לצער.  לגמרי כבר חלפו

 לצער. מעבר לגמרי שעבר שום דברלצער, 

 

\o,-0K#=-;-[{-8##-1{+-.8m-Wv-13,-`o-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-.-0!}+-.8m-@m:-[{-

8##-9}+-,-:$-13,->m=-Es0-.-+$-#6,-+0$-;-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.8m-[{-8##-

9}+-.:-9$-0%,-,}kk 

 

 דברים שאינם קיימים על פי הגדרה. ןשה היא, ותפוסק או ותגדל אינן לכך שהמשגותהסיבה שניתנה כאן 

אז הוא היה קיים על פי הגדרה;  - מפגין גדילה או היפסקותאכן בכך, הטקסט גם מציין שאם משהו היה 

 קיימים על פי הגדרה.וושדברים מותנים אכן מפגינים גדילה והיפסקות 

 

[{-8##-+$-K;-0-,m-8`o=-1-A=-9m,-.=-\o,-,=-(},-1}$=-<m-&}=-=v-1m-:v$-08m-@m:-

#7}+-1-,=-6m-0-+$-:$-06m,->m=-B-$,-;=-8+=-.:-0%,-){-B-$,-,m-8+m:-\o,-(},-9m,-

.8m-@m:-:}kk 

 

יכולים שסוג הדברים מאינם  הם; וונוצר לאהם דברים ש כל גדילה או היפסקות שנעדרמהסוג  דברים

" אז ומתמיד, מוחדלדברים ששל דברים. זו הסיבה שבגללה מדברים עליהם כ" הנגועלהשתייך לצד 

 של הנגוע כאן היא הצד 'צער'מעבר לצער"; שכן המשמעות של  לגמריטבעם חלפו דברים שמעצם ו"

 הדברים.

 

#(m=-.-9$-+#}$=-8E{;-;=k 9$-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-&}=-0+#-1{+-.=-

:0-_p-@{-0-;-+#}$=-,=-$=-&}=-*1=-%+-1-[{=-.-1-8##=-.-#7}+-1-,=-6m-0-:$-

06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-.8}-6{=-0%,-,}kk  
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 הכוונה ביאור"אליהם מתייחסים כאן, מתואר בשעדר ישלושת סוגי הה ביןהסוג השני מ .2

 :באופן הבא "האמיתית

 פוסק, שהם או גדל אינו לעולם שקיים דברום שש אמרתי ומנקודת מבט אחרת, אכן

 לצער.  מעבר לגמרי חלפוכבר טבעם,  מלכתחילה. ושהם, מעצם ככה חדלים, והיו כולם

 השל להיות אולטימטיבי: ז טבע כל חסר להיות שלכשאמרתי זאת התכוונתי למאפיין 

 עדר של טבע עצמי לאובייקטים.ישמתואר על ידי ה

 

+{-%m8m-@m:-6{-,k 8+m-W:-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-&}=-0+#-1{+-.=-:0-_p-@{-0-,m-

K#-.-K#-.8m-`o=-+$-*{:-7v#-*{:-7v#-#m-`o=-=v-M1-.:-#,=-.-"}-,-9m,-;k +{-,m-&}=-

M1=-<m-&}=-(m+-8`o=-1-A=-.-(},-1}$=-.-*1=-%+-+$-K;-0-9m,-){k 

 

 - אולטימטיבי להיות של טבע כל חסר להיות שלמאפיין . ההנה ההסברמדוע זה כך? 

של  ןא משהו שרק ממשיך בזמוה -דברים ל עצמי טבעשל עדר יה ידי על שמתוארה ז

, שהוא שלא נוצרשל יציבות יציבה. זהו אותו הדבר  ןהשתנות בלתי משתנה ובזמ

 . נגעמכל  חופשיוהוא  הטבע האמיתי של כל הדברים הקיימים,

 

K#-.-K#-.8m-`o=-+$-*{:-7v#-*{:-7v#-#m-`o=-=v-&}=-(m+-+{-(m+-<m-M1-.:-#,=-.-8`o=-1-

A=-.-#$-9m,-.-+{-,m-8`o=-1-A=-.8m-@m:-1-[ {=-.-+$-1-8##=-.-9m,-;k +{-,m-(},-

1}$=-.-*1=-%+-+$-K;-08m-@m:-#7}+-1-,=-6m-0-+$-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-

8+=-.-9m,-){k 6{=-#=v$=-=}kk 

 

של  ןנוצר, שממשיך בזמ לאדבר שהם, הטבע האמיתי של דברי, על דבר זה חשבו

הוא אינו  דבר שלא נוצר, שזהשל יציבות יציבה. מכיוון  ןהשתנות בלתי משתנה, ובזמ

הוא . ומאז ומתמיד הוא גם חדלש , הרימכל נגע פשיואינו פוסק. ומכיוון שהוא ח גדל

 מעבר לצער... גמריחלף ל מעצם טבעוש דבר

 

K#-.-K#-.8m-`o=-,m-#-1-#-18m-`o=-+$-*{:-7v#-*{:-7v#-#m-`o=-,m-@m-1-@m-18m-`o=-;-W-

,#-#m-8E{;-&{,-;=-0<+-+}kk 

 

, ואת שכבר חלףמשתנה" כמתייחס לכל הזמן  בלתי השתנות של ןמסביר את הביטוי "זמ להביאור הגדו

 שעתיד להגיע.כל הזמן  בתוריציבה"  יציבות של ןהביטוי "זמ

 

8}-,-8+m:-$}-0}-(m+-1{+-.8m-#6m-#=v1-#-;-14+-,=-[{-0-=}#=-1{+-.8m-#6m-$}-0}-(m+-1{+-

.-0:-.-;-1m-14+-.-+$lk 
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 ניתן לשאול את השאלה הבאה:

עדר טבע עצמי. ילכל שלושת הסוגים של ה נה הייתהכל טבע עצמי, הכוו שנעדר בר על הדברדוכאשר 

לסוג האמצעי של  תהתייחסוהייתה השאר, לא וגדילה טבע עצמי של  שנעדר דבר על מהועברו לכש אולם

 היעדר טבע עצמי. מדוע זה כך?

 

\o,-;=-0_p=-;=-<$-\o,-0K#=-.8m-$}-0}-(m+-;-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-+$-#6,->m-

+0$-;-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-+$-9}$=-=v-Es0-.-;-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.8m-@m:-:}k 

k1-[{=-.-1-8##=-.-#7}+-1-,=-6m-0-:$-06m,->m=-B-$,-;=-8+=-.-6{=-8Ap$-08m-

+#}$=-.-#$-9m,-6{-,k 'm-W:-$}-0}-(m+-1{+-.-+{-W:-1-[{=-=}k k'm-W:-1-[{=-.-+{-

W:-1-8##=-=}k k'm-W:-1-[{=-.-+$-1-8##=-.-+{-W:-#7}+-1-,=-6m8}k k+{-

W:-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-8+=-=}k k6{=-13,-(m+-#=v1-#8m-+0$-`o-A=-

,=-1-[{=-.-=}#=-=v-0<+-.8m-+},-%m-9m,-6{-,k 

 

, לכל שלושת המאפיינים ותהתייחסתוך עדר כל גדילה והשאר יאת ה" התקציר" , מדוע מסבירגםו

 באומרו:

טבע של המתייחס לטבע של המשגות; והיעדר מגדיר  שהיעדר של טבע מכיוון... 

 גדילה מתייחס לדברים מותנים; והיעדר טבע של להיות אולטימטיבי מתייחס

 לטוטליות. 

מאז  וחדלהם ', ש'לעולם לא פוסקים', 'לעולם לא גדלים'דהה כשדיבר על דברים שולמה התכוון לורד בו

 ? 'מעבר לצער כבר חלפו'מעצם טבעם, , ו'ומתמיד

טבע  םחסריהם שדברים אותם הבדיוק כפי ש ' עושים זאתגדלים לא לעולם'דברים ש

פי מתפקדים כך בדיוק כ 'לעולם לא פוסקים'הטבע שלהם. דברים שאת  חסרים ,עצמי

הם כאלו  'מאז ומתמיד וחדל'ש שדברים שלעולם לא גדלים, לעולם לא גדלים. דברים

. וזה בתורו ובדיוק כפי שהדברים שלעולם לא גדלים ולעולם לא פוסקים הם כאל

 בדיוק האופן שבו הדברים, מעצם טבעם, הם מעבר לכל צער.

 

8+m-;-W-,#-#m-8E{;-&{,-;=k 1+}-;=-#6,-+0$-[{-0-1{+-.-=}#=-<m-+#}$=-

#6m:-1-#=v$=-.-,m-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-08m-+},-1{+-.-1m,-.:-0%,-.8m-@m:-9m,-;k 

\o,-;=-0_p=-;=-0<+-.-,m-0+#-(m+-<m=-[ {-0-+$-Wv-1{+-;=-[{-0-1{+-.8m-+0$-`o-A=-

.:-0<+-+}kk 

 

בסוטרה אומר על נקודה זו שהסיבה שבגללה הדברים המותנים לא מוזכרים  "מסין הביאור הגדול"

"לעולם לא גדלים" וכך הלאה, היא שכוונת  בביטויים:לורד בודהה התייחס כאותם הדברים שאליהם 

התהוות ההסוטרה להצביע על כך שאלו לא דברים מהסוג שחסר כל טבע של להופיע באמצעות 

 מותנית.ה
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#6,-+0$-;-:$-#m-13,-(m+-<m=-[{-0-+$-8##-.-9}+-.=-[{-8##-1{+-.:-#=v$=-.-

#6,-+0$-;-+#}$=-.-1m,-;-#6,-+0$-/;-&{:-\o,-(},->m=-0&q=-.=-3n#-@m-1-#(m=-

<m-#6m:-1-14+-.-,m-1+}-8+m8m-+#}$=-.8}kk 

 

דברים מותנים אכן מפגינים גדילה והיפסקות, מהסוג  :כדלקמןהאמיתית של הסוטרה היא  הכוונהש אלא

לא 'או  'לא גדלים'דיבר על אלו כאשר  שקיים על פי הגדרה. לכן לורד בודהה לא התכוון לדברים מותנים

זו ודברים; השל  על ידי הצד הנגוע תפסיםנ. יתר על כן, הרוב המוחלט של הדברים המותנים 'פוסקים

אליו מתכוון לורד בודהה כשהוא מזכיר ש אותו הדברכ  מתוארים  לאהסיבה שבגללה הדברים המותנים 

 האחרים. את שני הביטויים

 

$}-0}-(m+-#=v1->m-:$-:$-#m-!0=-<m-$}-0}-1{+-Wv-+{8m-+0$-`o-A=-,=-'m-W:-$}-0}-(m+-1{+-.-

+{-W:-1-[{=-.-+$-1-8##=-;-#7}+-1-,=-6m-0-+$lk #+}+-,=-B-$,-;=-8+=-.-

9$-9m,-.-;-+#}$=-,=-\o,-;=-0_p=-;=-+{-W:-0<+-+}kk 

 

האופן זהו גם שו ,טבע כלשאין להם  בדיוק כפידברים לא גדלים הש באומרו התקצירמתייחס מה לוהנה 

מעבר  ]חלפו[ לחלוטיןהם חדלים מלכתחילה, ואיך שהם, מעצם טבעם, בו שהאופן פוסקים, ו לאהם שבו 

כל אחד משלושת סוגי נעדר בבכל מקרה ומקרה, עלינו להתייחס לטבע הספציפי ששלצער: הנקודה היא 

 .בהתאמה המאפיינים,
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 ו האמיתית של הבודהה: מה הייתה כוונת15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 זיהוי שלושת המאפיינים רביעית:מקראה 

 -Drang) ,ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

ba dang nges-pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ,מאת 

(, S5396)מספר קטלוג  ACIPמהדורה הדיגיטלית של ב 9b-11aדפים (; 1357-1419) ג'ה צונגקפה

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  22-26 ועמודים

הוא קשה ממנזר סרה מיי הטיבטי. שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה  Tupten Rinchenגשה 

 .  ACIשלוד אותו בעזרת השיעורים הנלווים ועדיף ללמ, ביותר

 

#=v1-.-,mk \o,-0K#=-13,-(m+-$}-0}-(m+-1{+-.-9m,-,-\o,-0K#=-(m+-#$-9m,-$1-

,k +{-,m-+#}$=-8E{;-;=k M1-.:-K}#-.8m-]}+-9v;-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-<m-

#,=-8`o-A{+-<m-13,-1-;-#7v#=-<m-/v$-.}-6{=-$}-0}-(m+-+1-A{-K#-#m-13,-(m+-`o-1m$-

+$-0L:-M1-.:-06#-.-+$-k #7v#=-<m-/v$-.}-[{8}-6{81-8##-.-6{81-#7v#=-<m-

/v$-.}-($-0-+$-9}$=-=v-<{=-.-6{=-$}-0}-(m+-<m-13,-(m+-+1-A{-K#-#m-13,-(m+-`o-1m$-

+$-0L=-M1-.:-06#-.-#$-;#=-.-+{-,m-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-;#=-){k 6{=-

#=v$=-=}kk 

 

 להלן החלוקה השלישית דלעיל: זיהוי טבעם של שלושת סוגי הטבע האמיתיים. 

ביאור "? תשובתנו לקוחה מהמשגות אותןבדיוק  הןמאך . להמשגותמתייחס  'ש'היעדר טבע עצמי אמרנו

 ":הכוונה האמיתית

מאפיין הקשור בתור  ,באמצעות שמות ומונחים שנקבע,הדבר אותו ניקח את  ההב

אנו מתמקדים במשהו ש בשעה, ת שלוספציפי תכונה, או למשהושל  לעצם המהות

של מאפיין ההאובייקט של ( 2) בה פועל מצב התודעה הממשיג,שהזירה ( 1)שהוא: 

דבר על זה כעל נו ;וזה שמפגין את המאפיינים הטיפוסיים של גורם( 3), ההמשגות

 .'המצבור של החומר הפיזי'

מאפיין הקשור בתור עות שמות ומונחים באמצ שנקבעהבא ניקח גם את אותו הדבר 

אותו ב, כאשר אנו מתמקדים תספציפי תכונהמאפיין הקשור לבתור לעצם המהות, או 

המצבור של החומר הפיזי', או ה'היפסקות' שלו, או  ה שלגדילההדבר ומדברים על '
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  מצבור זה של חומר פיזי.'של  'תפיסה''סילוק' או 

 '.המשגות'המאפיין של בתור  שאותו אנו מכניםזה הדבר 

 

+{-;-3n#-+$-.}-#=v1->m=-,m-\o,-0K#=-8+}#=-.8m-#6m-0%,-;-+{-1,-&+-<m=-\o,-_p-

0K#=-3u;-%},-){k 8+m-#7v#=-/v$-$Y-6{=-$}-0}-+$-#7v#=-/v$-[{8}-6{=-=}#=-=v-

0)#=-.-,m-A{-K#-#1-=+-.:-`o-0)#=-3u;-9m,-){-6m0-_p-8&+-.:-8>o:-:}kk 

 

. השאר הוא תיאור ת ההמשגהעליו מוחלשהם תיאורים של האובייקט לעיל  שנמנו אספקטיםשלושת ה

שאומרים על המהות הכללית של אובייקט על ידי  המשגהמחילים  אנו: זו מוחלת המשגהבו ששל האופן 

על ידי  ,של אותו האובייקט התכונותטים או על הפר המשגהשזהו ה'מצבור של חומר פיזי', או שמחילים 

 פירוט.יתר נקודה זו נחקור ב .מהאחרים אחדמצבור של חומר פיזי גדל', או ה' שאומרים,

 

#6,-+0$-[{-0-$}-0}-(m+-1{+-.-9m,-,-#6,-+0$-#$-9m,-$1-,k +{-,m-+#}$=-8E{;-

;=k M1-.:-K}#-.8m-]}+-9v;-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-<m-#,=-8`o-A{+-<m-13,-1-

#$-;#=-.-+{-,m-#6,->m-+0$-#m-13,-(m+-;#=-){-6{=-#=v$=-){k +$-.}=-#$-#m-

9v;-9m,-.-+$-#(m=-.=-\o,-0K#=-<m-#+#=-#6m-+$-#=v1-.=-:$-#m-$}-0}-0%,-)}kk 

 

שוב  ה הם בדיוק הדברים המותנים?ש'היעדר טבע עצמי של גדילה' מתייחס לדברים מותנים. מאמרנו גם 

 ":ביאור על הכוונה האמיתיתאנו פונים אל "

( 2) מצב התודעה הממשיג,פועל בה שהזירה ( 1) ר שהוא:ניקח את אותו הדב ההב

זה שמפגין את המאפיינים הטיפוסיים של ( 3) ,של המשגותמאפיין ההאובייקט של 

 'המאפיין של דברים מותנים'. בתוראנו מתייחסים שאליו דבר הגורם. זה 

מציין שדברים  השני ;אובייקט שלובתור השמקבל דברים מותנים  הדברהו הראשון מציין מ פריטה

 והשלישי מציין את עצם טבעם של הדברים המותנים. ות ההמשגות;עליו מוחלשהם הבסיס  מותנים

 

9}$=-Es0-+},-+1-.-$}-0}-(m+-1{+-.-9m,-,-+{-(m+-#$-9m,-$1-,k +{-,m-+#}$=-8E{;-

;=k M1-.:-K}#-.8m-]}+-9v;-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-<m-#,=-8`o-A{+-<m-13,-1-+{-

(m+k \o,-0K#=-.8m-13,-(m+-+{:-9}$=-=v-1-Es0-%m$-$}-0}-(m+-+{-"}-,=-$}-0}-(m+-1-

1&m=-.-(m+-&}=-;-0+#-1-1&m=-.k +{-06m,-(m+-M1-.:-+#-.8m-+1m#=-.-#$-

;#=-.-+{-,m-9}$=-=v-Es0-.8m-13,-(m+-;#=-){-6{=-#=v$=-=}kk 

 

אותה  ימהאבל יחס לטוטאליות. היעדר טבע עצמי של להיות אולטימטיבי' מתיש'גם  ולבסוף, אמרנו

 " אומר:הביאור על הכוונה האמיתית'טוטאליות'? "

( 2) בה פועל מצב התודעה הממשיג,שזירה ( ה1) הואשדבר העובדה שההבה ניקח את 
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זה שמפגין את המאפיינים הטיפוסיים של ( 3) ,של המשגותמאפיין ההאובייקט של 

 המשגות.מהמאפיינים של חופשי  - בטוטאליות שלו - הוא ,גורם עצמוה

שבלתי מסוים; טבע של להיות בעל טבע ספציפי הבלתי אפשרי עבורו אותו הדבר ש

 לשהוא זה  מהותיה וטבע; ושכל טבע עצמי של אובייקטים פגיןאפשרי עבורו לה

מאפיין של ה'בתור זה אנו מתייחסים דבר ל – נתפס על ידי ]דרך[ הטוהרשהאובייקט 

 טוטאליות'.

 

&}=-;-6{=-=}#=-<m=-&}=-<m-0+#-1{+-+{-06m,-(m+-%{=-0I}+-.-#$-;-+1m#=-,=-

0"}1=-.=-am0-.-+#-.:-8>o:-0-+{-(m+-9}$=-Es0-_p-$}=-07v$-$}-kk 

 

אליו אנו מתייחסים כהיעדר כל טבע עצמי של שהדבר אותו אובייקטים' אומר: של ' סביב המילים ניסוחה

ד שאם מתמקדים בו ואז אחדבר הבתור הליות מזוהה דברים. טוטאשל  מהותיאובייקטים, או הטבע ה

 מתנקים לחלוטין.שלנו המכשולים הרוחניים  -ו מודטים עלי

 

&}=-<m-0+#-1{+-+{-#$-6{-,-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-(m+-+{-(m+-,m-+{-"}-,-6{=-.8m-+},-,}kk 

 

אלו לדברים שי בלתי אפשרהעובדה שזוהי , טקסט? כפי שמסביר הלאובייקטים'העדר טבע עצמי ' ומה

 .הזהספציפי הטבע ה, טבע של להיות בעל שהוא כל טבע יהיה

 

#$-#m-$}-0}-(m+-1{+-.-9m,-$1-.-;k $}-0}-(m+-+{-"}-,=-6{=-\o,-0K#=-<m-$}-0}-(m+-#}$-

`o-*}=-.-;-#=v$=-,=-"}-,=-6{=-.=-,m-#6,-#%}+-.=-$}-0}-(m+-#6,-#(m=-<m-$}-0}-(m+-

1-1&m=-.-;-1m-A{+-<m-\o,-0K#=-"}-,8m-$}-0}-1{+-.-;-9}$=-Es0-_p-A{+-%{=-.8m-+},-,}kk 

 

' מתייחס לטבע שהוזכר הזה ספציפיהטבע הה'טבע של להיות בעל  ?נעדריםאלו דברים הטבע ש אותו ומה

באות לשלול את השאר, כלומר את שני  'הזה 'הספציפי. המילים המשגותזאת אומרת לטבע של  ;זה עתה

טבע.  איזשהו יהיהאלו לשניים שבלתי אפשרי ש טעוןהנקודה כאן היא לא לים. האחר המאפייניםסוגי 

אחד של טבע עצמי: ההעדר של טבע ספציפי ה, מתייחסת להיעדר ה'טוטאליות'המילה שהטקסט אומר 

 .להמשגותעצמי 

 

+{-(m+-#}$-1=-0<+-.-,m-M1-.:-K}#-.-6{=-.-,=-+{-(m+-%{=-.8m-0:->m=-#6,-+0$-%}$-

#6m:-0%,-,=-\o,-0K#=-<m-13,-(m+-`o-1-Es0-%{=-.=-+{-(m+-\o,-0K#=-<m=-%}$-.-;-

9}$=-Es0-_p-<m,-_p-#=;-0=k 1+}-8+m=-%}$-3u;-0%,-.-${=-+},-`o-8+}+-.-+$-$}-0}-

(m+-*-1-$}-0}-(m+-+$-.}-#(m=-<m=-%}$-.-9}$=-Es0-_p-8+}+-.-9$-8#;-08}kk 

 

בר'הנה הדבר שאליו מתייחסת המילה  הבה ניקח את 'מהמילים . כל דבר, החל בהתחלה שבאה 'הד 
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ש לו את הריקות. מתכוון לציין שדברים מותנים הם הדבר שי 'גורם עצמוהשל העובדה' ועד למילים '

אליות היא משהו שמתייחס לעובדה שדברים שטוט מבהירות המשגות'חופשי מהמאפיינים של 'המילים 

בו סוטרה זו מלמדת ריקות שת לטעון, מצד אחד, שהאופן זו סתירה נוספתהיה . לכן מהמשגותאלו ריקים 

 שנימשלושת סוגי הטבע הוא ריק בין עובדה שהאחרון מהיא ההוא פשט, ואז לטעון בו זמנית שטוטאליות 

 הראשונים.

 

%}$-;v#=-<$-=-@}#=-0v1-.=-%}$-.-W:-+},-#6,-`o-9}+-.-0!#-.-1m,->m-#$-7#-Q=-

=v-1{+-.-W:-#6,-+0$-\o,-0K#=-<m-$}-0}:-Es0-.=-%}$-.-9m,-,}kk 

 

לא היא  ;ד מיםמכריק  ם הואמסוי מקוםכאן, היא לא מהסוג שיש כששהריקות או ההעדר בנוסף לכך, 

דיוק כפי ב –כהמשגות  להתקייםכל טבע מריקים הם מותנים הדברים השל דבר אחר כלשהו.  השלילה

 .ממשיאדם לא קיים כדבר הש

 

+{-(m+-<m-@m:-1+}-;=k +{-(m+-\o,-0K#=-.8m-13,-(m+-+{:-9}$=-=v-1-Es0-%m$-k 

6{=-#=v$=-=}kk 

 

 .המשגותהוא, בטוטאליות שלו, חופשי מהמאפיינים של  'הדבר'הסוטרה אומרת ששהסיבה  וזו בדיוק

 

#$-#m=-%}$-.8m-\o,-0K#=-,m-1+}-8+m8m-\o,-0K#=-$}=-07v$-08m-!0=-#(m=-!:-$}-0}-

+$-=+-.:-`o-0)#=-.-21-1m,-.8m-\o,-0K#=-#6,-1-#=v$=-.8m-Wv-13,-,m-8&+-.:-

8>o:-:}kk 

 

את הטבע של  מזהה הסוטרהבהם שדברים אלו ריקים? בשני המקומות מהן ש ההמשגותמהם סוגי 

על עצם המהות של אובייקט  החלותלו: אלו שתי א לבדמ תאחר המשגה שוםלא מזכירה היא , המשגה

 .האחרותך מדוע הסוטרה נמנעת מלהזכיר את שלו. אסביר בהמש תכונותעל ה החלותואלו 

 

+{-W:-#7v#=-/v$-;-'m-W:-^:-0-06m,-`o-/v$-.}-[#-1-06m-+$-[{-1&{+-0%t-#(m=-+$-K{,-

8K{;-0%t-#(m=-+$-7=-06m-+$-"1=-Hs#-+$-0%}-0W+-.}-:{-:{-;-9$-13,-(m+-#=v1-

#=v1-^:-0:-#=v$=-=}kk 

 

בדומה לכך, אפשר מאפיינים על מצבור הדברים הפיזיים: שלושת האפשר להחיל את כיצד  ,כןאם  ,הראנו

 ;על שתים עשרה דלתות החושים ;מאפיינים על ארבעת המצבורים הנותרים יות כאלו שלשישללהחיל 

ועל שמונה  ;האלמנטים על ששת ;על ארבעת סוגי ההזנה ;על שתים עשרה החוליות של ההתהוות התלויה

 הקטגוריות. העשר
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&q#-0+{,-;-,m-#+#=-#6m-#:-06m,-;-&q#-0#;->m-0+{,-.8}-6{=-$}-0}-+$-&q#-0+{,-

9}$=-=v-<{=-.-6{=-A{-K#-_p-1m$-+$-0L=-06#-.-\o,-0K#=-+$-k #6,-+0$-#:-

06m,-+$-9}$=-Es0-<$-#:-+$-8H-;-$}-0}-(m+-+{-"}-,=-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-6{=-#=v$=-

<m$-k +{-06m,-`o-0+{,-.-[#-1-;-9$-^:-:}kk 

 

באמצעות שמות  נקבעיםאותם הדברים ש הןכאן  ההמשגותאת האמת של הסבל.  ,לדוגמה ,קחהבה ני

האמת של 'המילים  באמצעות - עצם מהותועל  וחושביםשלנו  ההמשגהומונחים כשמתמקדים על אובייקט 

 בתורהאמת של הסבל היא משהו שאדם צריך להבין ' מומילים כאמצעות שלו, ב תכונותאו על ה -' הסבל

ניתן אפילו  ;כאן הוא בדיוק כפי שתיארנו לעיל, וכך גם הטוטאליות מותנה. הדבר ה'שקורה לוהו שמ

הטבע הספציפי  להיות בעלטבע ה שיהיה לועבורו  בלתי אפשרי'להשתמש באותו הביטוי ולומר שזה 

 . השתמש באותה התבנית עבור שאר האמיתות.'הזה

 

A$-@}#=-&{-3,-0`o,-;-9$-^:-){-#+#=-#6m-#:-06m,-;-9$-+#-.8m-)m$-${-84n,-6{=-

$}-0}-+$-+{8m-1m-1*v,-@}#=-+$-#({,-.}-=}#=-#:-0<+-.-M1=-;-+{-+$-+{8m8}-6{=-=+-

.:-`o-0)#=-.8m-\o,-0K#=-+$-k $}-0}-(m+-#6,-#(m=-&q#-0+{,-06m,-#=v$=-=}kk 

 

, בוחרים בסיס שיקבל אלמנטים של ההארה. שוב, כמו קודםין ההתבנית גם ישֹימה לכל שבע הקבוצות ב

באשר , או '(זהו מצב טהור של ריכוז'לדוגמא במילים ש)למהותו, באשר  המשגותאת התווית, ואז מחילים 

, כמו שהזכרנו מקודם, על הדברים או ;על ידי שמדברים על הדבר הזה או ההוא שיש לו) שלו לתכונות

. אז עוברים לשני סוגי הטבע האחרים, (מה, או כל דבר דועל תרופת הנגד הקשורה בושעובדים כנגדו, או 

 בדיוק כפי שעשינו עם האמת של הסבל.

 

+{-+#-,m-#:-8#;-( }$-Hm=-.8m-!0=-=v-0<+-.8m-#7v#=-/v$-,=-;1->m-9,-;#-#m-0:-

>m-:{-:{-;-9$-13,-(m+-#=v1-#=v1->m-8'}#-;v#=-A=-,=-+{-;-+#}$=-,=-%},-.=-$}-

0}-(m+-1{+-.-#=v1-`o-0<+-.:-0+#-#m=-#}8}-6{=-+},-+1-9$-+#-8/#=-<m=-%},-.-;-

#=};-08}kk 

 

שלושה מאפיינים לכל אחד מהדברים שהוזכרו בשאלה  קבועמראה כיצד קורה שאנו יכולים לאז כל זה 

את  הבהירכוונה ל, מתוך ועד לאלמנטים השונים של הדרך של הדברים הפיזייםהמקורית, החל מהמצבור 

 כסתירה.  כביכול מה שנראה

לימדת את הסוגים השונים של  מדועעונה בכבוד למורה: "עכשיו אני מבין  Paramarta Samudgata -ו

 את שלושת המאפיינים ".  קובעיםבו אנו שלאופן בדרך זו התכוונת  שכןהעדר טבע עצמי כשלושה, 
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 : מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודהה15מס'  ACI קורס

 (Prajna Paramitaכמה )שלמות החו בלימודישלב שני 

 

 חילופי הדברים  התוצאה של חמישית:מקראה 

 
 

 -Drang) ,ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

ba dang nges-pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ,מאת 

(, S5396)מספר קטלוג  ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  11a-13a דפים(; 1357-1419) ג'ה צונגקפה

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  26-31 ועמודים

ממנזר סרה מיי הטיבטי. שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא קשה  Tupten Rinchenגשה 

 .  ACIשיעורים הנלווים  שלועדיף ללמוד אותו בעזרת ה, ביותר

 06m-.-;-#(m=k 1+}-+#}+-.-+$-k +{8m-+},-%t$-7+-0<+-.8}k k+$-.}-,mk 

 

אליה הגיע לאור שעל ידי הבודהיסטווה לגבי המסקנה  שנאמרה : אמירההחלוקה הרביעית דלעיל להלן

 הנקודות הקודמות. נתקדם בשני צעדים: 

 הצגה של הפסקה הרלוונטית של הסוטרה, . 1

 ואז הסבר קצר על משמעותה. . 2

 הנה הצעד הראשון.

 +{-W:-,-#=v$-:0-;-&}=-M1=-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-.-+$-&}=-M1=-:$-#m-13,-(m+-

<m=-1-Es0-.:-%},-.-+$-k :$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-1-Es0-;{#=-.:-@{-08m-1+}-&{-

#=v1-Ap$-6m$-+{-+#-<$-$}-0}-(m+-9}+-1{+-;{#=-.:-@{-1-@{-#(m=-=v-8>o:-;-@{-0-,m-+},-

#6,-`o-H$-0:-1m-A-0=-${=-.8m-+},-+$-k 1-@{-0-,m-+},-#6,-`o-H$-+#}=-.=-H$-08m-

+},-9m,-;k +{-;-9$-#(m=-9}+-.=-1+}-&{-#(m=-H$-+},-+$-#%m#-${=-+},-`o-#:-

0<+-.-M1=-<m-co#=-<m=-<{=-.:-8>o:-:}kk 

 

, שלוש קבוצות שונות של שבכל המילים שאמרבנעלות אם כך שלורד בודהה לימד,  ,אנחנו רואים

 סוטרות: 

  קיים לפי הגדרה,בה הוא אמר שכל דבר קיים שאחת . 1
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 לפי הגדרה,ם ם שקייקיישום דבר  בה הוא אמר שאין דברשאחת . 2

 , וחלק לא.על פי הגדרהאומר שחלק קיימים ובה הוא עושה הבחנות דקות בין דברים, שושלישית . 3

 

 לשתי קטגוריות:הסוטרות השונות ניתן לקבץ את אים שאנו רו בנוסף,

 לדברים טבע משל עצמם. אין  האופנים השונים שבהםעושות הבחנות דקות בין  אינןאלו שעושות ואלו ש

עושות את אינן פשט. אלו שכ, ולכן נחשבות אינן זקוקות לפרשנות נוספתאלו שעושות את ההבחנות הללו 

 קבוצות בקבוצה השנייה, י[תת]דרש. קיימות שתי כ, ולכן נחשבות נוספתחייבות פרשנות  נות הללוחההב

ולכן אנו יכולים לומר ששתיים מהקבוצות של הסוטרות הן דרש, ואחת היא פשט. את כל זה אנו יכולים 

  להבין כמשתמע מהדיונים שהופיעו קודם.

 co#=-;-#,=-.8m-+},-+{-(m+-`o=-<m-:m1-.8m-" }-,=-8"}:-;}-#=v1-+$-^:-08m-H$-${=-=v-

8>o:-3u;-+},-+1-9$-+#-8/#=-<m=-%},-.-;-bo=-.-,m-+#}$=-8E{;-;=k 0%}1-

X,-8+=-<m=-+$-.}:-9v;-0-:-Cs-=m:-H$-N}$-e-0-:m-3#=-<m-,#=-=v-(,-*}=-<m-*{#-.-;-

9$-+#-.:-bo#=-.-M1=-;-8/#=-.8m-0+{,-.-06m8m-M1-.-0%,-.=-&}=-<m-8"}:-;}-$}-

13:-O+-`o-Ap$-0-# },-[:->o:-.81-1m:->o:-.-=v=-<$-1*v,-.:-8'm#-K{,-`o-1-0!}:-0-

#%m#-:0-_p-0!}:-){k 0%}1-X,-8+=-<m=-&}=-<m-8"}:-;}-:0-_p-0!}:-0-+{-9$-R-,-

1&m=-.-!0=-1&m=-.-H$-08m-+},-P}+-.8m-#6m8m-#,=-=v->o:-.-;#=k 

 

אליה אנו ש המסקנהפשט, כדרש או כ שלושת סיבובי הגלגל ההיסטורייםמתייחסים לבו אנו שאופן ה

 Paramarta Samudgataממה שבא לפניה, נאמרת למורה על ידי הבודהיסטווה  תמשתמעכ מגיעים

  :"ביאור הכוונה האמיתית"תוך במילים הבאות מ

הענקת לימוד  ;ופע צבאיםהו המבורך, לימדת לראשונה במחוז וורנאסי, ביער הש

קדוש על הנושא של ארבע האמיתות הנאצלות לאלו שעלו, באופן מושלם, על דרך 

המאזינים. ובעשותך כך סובבת, באופן מושלם, גלגל של הדהרמה שהיה מדהים 

אי פעם במדויק בעולם  כזה ששום יצור לפניך, לא אל ולא אדם, סובב ;ומעורר הערצה

 זה, מאז ומעולם.

הוא היה  ;בורך, סיבוב מושלם זה של גלגל הדהרמה היה בו משהו גבוה יותרהו, המ

והוא היה כזה שיכול לשמש  ;כזה שהשאיר פתח; הוא היה כזה שדורש פירוש נוסף

 כבסיס לוויכוח.

 0%}1-X,-8+=-<m=-&}=-M1=-<m-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-(m+-;=-0P1=k [{-0-1-1&m=-

.-+$-8##-.-1-1&m=-.-+$-#7}+-1-,=-6m-0-+$-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-

8+=-.-(m+-;=-0P1=-,=-*{#-.-&{,-.}-;-9$-+#-.:-bo#=-.-M1=-;-%}$-.-(m+-*}=-

.8m-M1-.=-&{=-$}-13:-O+-`o-Ap$-08m-&}=-<m-8"}:-;}-#(m=-.-0!}:-){k 0%}1-X,-
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8+=-<m=-&}=-<m-8"}:-;}-0!}:-0-+{-9$-R-,-1&m=-.-!0=-1&m=-.-H$-08m-+},-P}+-.8m-

#6m8m-#,=-=v->o:-.-;#=-<mk 

 

, בשלמות, ואז, הו המבורך, סובבת את גלגל הדהרמה בפעם השנייה, למען אלו שעלו

הדרך הגדולה. בפעם הזאת הופעת כמי שמדבר על ריקות, ועשית זאת על ידי  על

ואז  -שציינת תחילה את העובדה שלאף דבר קיים לא יכול להיות שום טבע משל עצמו 

ול, ושום דבר לעולם לא יכול המשכת לעובדות ששום דבר לעולם לא יכול לגד

להיפסק, ושכל הדברים לא היו קיימים מלכתחילה, ושהכול, מעצם טבעו, כבר חלף 

 לגמרי מעבר לצער.

 -סיבוב זה של גלגל הדהרמה היה מדהים ביותר, ומעורר הערצה ביותר. הו, המבורך

תח הוא היה כזה שהותיר פ ;גם לסיבוב זה של גלגל הדהרמה היה משהו גבוה יותר

 כבסיס לשמש שיכולוהוא היה כזה . הוא היה כזה שדרש פירוש נוסף ;]לדיון נוסף[

 .לוויכוח

 0%}1-X,-8+=-<m=-&}=-M1=-<m-$}-0}-(m+-1-1&m=-.-(m+-;=-0P1=k [{-0-1-1&m=-

.-+$-8##-.-1-1&m=-.-+$-#7}+-1-,=-6m-0-+$-:$-06m,->m=-9}$=-=v-B-$,-;=-

8+=-.-(m+-;=-0P1=-,=-*{#-.-*1=-%+-;-9$-+#-.:-bo#=-.-M1=-;-;{#=-.:-

M1-.:-@{-0-+$-X,-.-$}-13:-O+-`o-Ap$-08m-&}=-<m-8"}:-;}-#=v1-.-0! }:-){k 

 

ואז, הו המבורך, סובבת את גלגל הדהרמה בפעם השלישית, והענקת לימוד לאלו 

שעלו, בשלמות, על כל אחת מהדרכים השונות: הסברת להם כיצד לעשות את 

 ההבחנות הדקות. 

זאת עשית על ידי שציינת תחילה את העובדה שלשום דבר קיים לא יכול להיות שום 

וששום דבר  ;טבע משל עצמו, ואז המשכת לעובדות ששום דבר לא יכול בכלל לגדול

לא יכול בכלל להיפסק, ושמלכתחילה שום דבר לא היה קיים, ושהכול כבר חלף לגמרי 

 מעבר לצער, מעצם טבעו. 

 הגלגל היה מדהים ומעורר הערצה.גם סיבוב זה של 

 0%}1-X,-8+=-<m=-&}=-<m-8"}:-;}-0!}:-0-8+m-,m-R-,-1-1&m=-.-!0=-1-1&m=-.-${=-

.8m-+},-;#=-){-P}+-.8m-#6m8m-#,=-=v->o:-.-1-;#=-=}k k6{=-#=v$=-=}kk 

 

הוא היה כזה שלא  ;הו המבורך, סיבוב זה של גלגל הדהרמה היה כזה שאין גבוה ממנו

פתח. הוא היה כזה שיכול להתפרש כפשט. והוא היה כזה שלעולם לא יוכל משאיר 

 לשמש כבסיס לוויכוח.
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#(m=-.-;-#(m=k 1+}8m-3n#-+},-%t$-7+-0<+-.-+$-k H$-${=-<m-3u;-%t$-7+-0<+-

.8}kk 

 

 שנית, הנה ההסבר הקצר שלנו על משמעות הסוטרה. גם כאן יש שני חלקים: 

 סוטרה, ה מילותהסבר קצר על משמעות  .1

   והסבר קצר על ההבחנות בין לימוד שהוא דרש ללימוד שהוא פשט. .2

 +$-.}-,mk +{-;-8"}:-;}-+$-.}-0!}:-0-;-#,=-,m-3n#-+$-.}=-0%,-;-#`o;-A-,m-

#(m=-.=-=}k k8/#=-.8m-6{=-.-,=-0! }:-){-6{=-.8m-0:->m=-8"}:-;}8m-$}-0}-0%,-,}k 

k0+{,-.-06m8m-M1-.-0%,-6{=-.-,m-0I}+-A-#$-;=-0P1=-,=-0%,-.8}k k$}-13:-

=}#=-,m-+{8m-0##=-.8}k k+{-9$-6{=-=}#=-,m-${=-+},-1m,-.:-%},-.8}k k+{-;-R-

,-1&m=-.-,m-8+m8m-#}$-,-=+-.:-%,->m-0%,-.-9}+-.8}k k!0=-1&m=-.-,m-8+m-;=-

!0=-=+-.:-%,->m-0%,-.-9}+-.8}k k% }$-.-(m+-1m-%},-6m$-9}+-.:-%},-.=-H$-08m-

+},-,}k kP}+-.-+$-0%=-.-,m-#6,->m=-#6m#-.:-A-0-+$-(,-*}=-& {-.-M1=-<m-P}+-.-

e-08m-#,=-=v->o:-.8}k k6{=-5{,-3|#-#m=-0<+-+}k 

 

 הנה החלק הראשון. 

Wentsek  באופן הבאמסביר את הניסוח של ציטוט זה מהסוטרה . 

 ;סובב גלגל זה היכןתכוון לציין מהחלק הראשון של הציטוט, אודות הסיבוב הראשון של גלגל הדהרמה, 

ואז החלק השני התכוון לציין את סוגי התלמידים שעבורם הוא סובב. החלק על "הענקת הלימוד" בגלגל 

"מעולם לא סובב קודם לכן" על הנושא של "ארבע האמיתות הנאצלות" התכוון להעביר את עצם טבעו ש

 של סיבוב זה של הגלגל.

על הנושא של ארבע האמיתות הנאצלות" מיועד להעביר את הנושא שלורד  לימודה הענקתהחלק אודות "

הניסוח  מיועד לשבח סיבוב זה. בודהה דן בו בסיבוב זה של הגלגל. המשפט עם הביטוי "מדהים" וכולי

 כפשט. "סיבוב זה גם כן" מתכוון לציין שסיבוב שני זה אינו משהו שנוכל להתייחס אליו

יותר" מתכוון לומר שלסיבוב זה של הגלגל יש אחר הגבוה ממנו, במובן של היותו  משהו גבוה בו ישש"

שקיים לימוד שהוענק באירוע שהיה  בןבמו"הזדמנות", " יש לפרש כ"פתחאת המילה . עוד יותר יוצא דופן

. מלמד ריקות לא" אם הוא שעלינו להמשיך ולפרשיוצא דופן עוד יותר. אנו אומרים שלימוד הוא "משהו 

 וויכוחמספק בסיס ל הואספק, ובגלל ש ושאחרים עשויים להטיל בזה במובן  בסיס לוויכוח מהווהלימוד ה

 לאלו שהם על דרך המאזינים.

 k1+}8m-+},-,m-+$-.}-,m-R-,-%{-8+m8m-#}$-,-${=-+},-#6,-9}+-.8}kk 

 

שהוא היא לומר שלחלק מהלימודים יש משהו  והראשונה של הסוטרה בנקודה ז התייחסותהכוונה של ה
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 .םטו, מכיוון שהם יכולים להילקח כפש'מעליהם'במובן שיש לימודים אחרים שהם  'גבוה מהם'

 #(m=-.-,mk 8+m8m-+},-'m-W:-0%,-.-W:-"=-R$=-.-;-G};-0-#6,->m-[},->m-!0=-

1&m=-.8}k k8+m-;-W-,#-#m-8E{;-.-;=-G};-0-+$-0%=-.-6{=-<$-0\w:-0=-+},-+{-

W:-:}kk 

 

 את מה שהם מתכוונים מבטאיםהשנייה היא שאנשים המקבלים לימודים מסוימים כ ההתייחסות שלהכוונה 

 תחשב, בהכוונת המקורלמעשה  ואותם. וזלמתנגדים פילוסופיים לתקוף  'פתח' בכךמשאירים אליו 

 "יגרור התקפה של מתנגדים". כמתורגמים  עובדה שאנו רואים גם את הניסוחים מהביאור הסיניב

 #=v1-.-,m-8+m8m-+},-#6,-`o-H$-+#}=-.8}kk 

 

 ועלינויכולים לקבל כפשוטם,  יננואשאותם לימודים מסוימים יש השלישית היא ש תייחסותהה שלהכוונה 

 משיך ולפרש אותם.לה

 06m-.-,m-+},-8+m-W:-9m,-%},-.=-#=;-.}:-1-@{-0=-+},-;-1m-1*v,-.:-P}+-.8}kk 

 

הבחנות מסוימות לגבי לימוד מסוים,  בבירור לא נתן שאם המורהללמד הכוונה של ההערה הרביעית היא 

שהכוונה הייתה  שיטענואנשים  ויהיו, ויכוחתעורר ייתכן ש יאז -' זאת הכוונה האמיתית'אם הוא לא אמר 

 שונה.

 8"}:-;}-#(m=-.-;-&}=-M1=-<m-6{=-.-,=-0P1=-,=-6{=-.8m-0:-,m-0I}+-A-#$-;=-

0P1=-.8}k k*{#-.-6{=-=}#=-,m-#$-;-0!}:-08m-#`o;-A8}kk 

 

ציינת בו היא הזכירה "שניקח את החלק של הסוטרה המתייחס לסיבוב השני של הגלגל, מהמקום  אם

כדי לאפשר  את הנושא שבו דניםהכוונה לתאר  כאן". , מעצם טבעומרי מעבר לצער"לג-" ועד לתחילה

 ללימוד להתקדם. 

החלק על אלו השייכים ל "דרך" מסוימת וכולי מהווה תיאור של סוגי התלמידים שעבורם סובב הגלגל 

 הספציפי.

 %}$-.-(m+-*}=-.8m-M1-.=-6{=-.8m-+},-&}=-<m-0+#-1{+-0%,-.-;-8E{;-.-"-%m#-#m=-

0<+-;k W-,#-#m-8E{;-&{,-;=k 1m-1$},-.8m-M1-.=-6{=-<$-8Ap$-;-+{8m-+},-

9}+-.-1=o+-.-;-0<+-+}kk 

 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

43 
 

כמתייחס להעדר טבע עצמי  ביאורים" הוסבר בכמה הופעת כמי שמדבר על ריקות" שמזכירהחלק 

", וזה מפורשת תהיבביאור הסיני הגדול אנחנו גם רואים את הביטוי "בדרך שלא הי אבל, לאובייקטים.

 ".בצורה חבויהקיים שם, אבל אמנם מבואר כמתכוון ל"הלימוד הזה 

 8>o:-,m-+{-;{#=-;-+},-,m-8"}:-;}-@m-1-#(m=-0I}+-A-$}-0}-(m+-1{+-.-;=-0P1=-,=-%},-

.:-8H-0-;-%},-3u;->m-=+-.:-,m-0:-.=-$}-0}-(m+-9}+-1{+-#:-W:-1-@{-0=-1m-1$},-.8m-

M1-.=-6{=-#=v$=-;-*-1=-@{-0=-;{#=-.:-M1-.:-@{-0-6{=-#=v$=-=}kk 

 

  מה באשר לאופן ההצגה של הגרסאות השונות?

 שוםלהעובדה שציון שני סיבובי הגלגל האחרונים דומים בכך שלורד בודהה נותן את הלימוד שלו על ידי 

האמצעי : הסיבוב הםההצגה שלין השניים מבחינת אופן יש הבדל בש לאטבע משל עצמו. אשום אין  דבר

בלי לערוך את ההבחנה בין דברים בעלי מ", זאת אומרת מפורשתמלמד את התוכן שלו בדרך שהיא לא "

של ההבחנות  הסיבוב" כונההסיבוב האחרון מבעוד ש, כפי שהוסבר לעיל. שלא וכאלהטבע משל עצמם 

 הבחנה זו. עושה שהוא בדיוק משוםהדקות" 

 &{-'}+-#=v1-.-5{,-3|#-#m=-#=v1-.-;-W}=-,=-R-,-9}+-.-=}#=-;=-1-0<+-%m$-k 

W-#:->m-1",-.}-9$-+#-0+{,-.8m-0<+-.-0!}+-1}+-<$-;{#=-.:-1m-'$-0=-1-Km=-;-

:$-#m-;v#=-,m-#-1-W:-:}kk 

 

גבוה  יש בו משהואודות הרעיון של " מרחיב אינו, Wentsekהלימוד,  ם שלאוספיהשלושת של  המאסטר

המורה  " וכדומה. סיבוב השלישי של הגלגל,ה לעומת ה יותר"משהו גבו מעבר לתיאור שהוא ,יותר"

אין הוא נראה כהסבר טוב ש מאחרהציע הסבר לנקודה זו בעבודתו, אבל אמנם  Yangdak Denpaההודי 

 את עמדתנו אנו כבר תיארנו קודם. ;לא אחזור עליו כאן

 8"}:-;}-#=v1-.-;-0I}+-A-#$-;=-0P1=-.-0:-.-+$-8H-6m$-k #`o;-A-,m-*{#-.-

*1=-%+-;-9$-+#-.:-bo#=-.-%{-#-1-#(m=-,m-*{#-.-&{-&u$-=}-=}-0-9m,-;-8+m-,m-#(m-

#8m-+0$-`o-A=-.8}kk 

 

. התלמידים של אמצעילורד בודהה בסיבוב השלישי של הגלגל דומה לזה של הסיבוב ה שבו דןהנושא 

הנקודה היא, שבעוד  .הסיבוב השלישי הם "אלו שעלו, באופן מושלם, על כל אחת מהדרכים השונות"

התלמידים של שני הסיבובים הקודמים של הגלגל משתייכים האחד לדרך הגדולה והשני לדרך הפחותה, 

 הסיבוב השלישי מכוון לשניהם.

 ;{#=-.:-@{-0-,m-#:-0<+-.-W:-#7v#=-;-=}#=-.8m-&}=-:{-:{-;-13,-(m+-#=v1-#=v1-

>m-M1-#6#-+$-+{-;-$}-0}-(m+-1{+-3u;-#=v1-#=v1-`o-@{-08}kk 
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כל שלושת המאפיינים, כפי שהוזכר לעיל, ניתן לקבוע את הביטוי "הבחנות דקות" כאן מתייחס לעובדה ש

. זה גם מתייחס לעובדה אובייקט אחראו לכל  לחומר פיזי - כל אחד מהאובייקטים השונים של קיוםעבור 

 ושת אלו.שהעדר טבע לאובייקטים מובחן לשלושה סוגים שונים המתייחסים לשל

 &}=-<m-8"}:-;}-0!}:-0-8+m-,m-6{=-({-08m-3n#-#m=-*}=-.-,m-+{-1-*#-_p-*}=-.8m-;{#=-.:-

M1-.:-@{-08m-8"}:-;}-+#}$=-8E{;-+$-+{-06m,-`o-@{-0-M1=-;-7{:-0-9m,->mk `o=-*-

1:-#=v$=-<$-$}-0}-(m+-9}+-1{+-<m-3u;-8+m-06m,-`o-1-@{-08m-1+}-&{-M1=-;-7{:-0-1m,-,}kk 

 

גלגל " כולל את כינוי השם של קירבה יחסית: "זה". הוא מתייחס לסיבוב גלגל ההביטוי "סיבוב זה של 

מדובר מיד לאחר מכן. וזה מתייחס עליו הסיבוב של הגלגל שאותו  – הדהרמה שבו בוצעו ההבחנות הדקות

 ללימודים אחרים שעושים הבחנות דומות.  כן, ו"ביאור הכוונה האמיתית"ל

בין משהו שיש לו טבע משל  - סוטרות שלא עושות סוג זה של הבחנותאותן האנו מתייחסים לאין ואולם 

על ידי לורד בודהה  נאמרוכסוטרות השייכות לסיבוב ספציפי זה של הגלגל, אפילו אם הן  - עצמו או לא

 שלו.האחרונה תקופת הלימוד  במהלך

 8"}:-;}-+{8m-&{-0-,m-R-,-1-1&m=-.-=}#=-<m=-%},-){k 8+m-1&}#-_p-O+-`o-Ap$-6m$-+{-

;=-[#-.-#6,-1{+-.=-R-,-1-1&m=-.-+$-k @m=-1&}#-_p-8>o:-.8m-!0=-+$-

#6m#-.8m-!0=-1{+-.=-!0=-1-1&m=-.-+$-k 9}+-1{+-Q}#=-.:-0%,-.=-${=-.8m-

+},-+$-k P}+-.-e-08m-#6m8m-#,=-1m,-.8}k k6{=-5{,-3|#-#m=-0<+-.-,m-!0=-

1{+-.8m-#-1-1-#)}#=-.-#:-0+#-#m=-R-,-9}+-.-=}#=-<m-+},-0<+-.-;=-0S}#-.-+$-

+},-8H8}kk 

 

 גדולתו של סיבוב אחרון זה של הגלגל מצוינת בביטויים השונים כגון "זה שאין גבוה ממנו". 

"אין גבוה ממנו, שלימוד שום שאין  משוםהערצה, ו הוא במיוחד מעוררשסיבוב זה של הגלגל  זאת משום

  ".יותרגבוה בו משהו 

שעם סיבוב זה של הגלגל אין  שוםמיותר, וגם  בו יוענק לימוד נעלהששלא יהיה לאחר מכן אירוע  משום

למה שקיים ולמה  מגדירשהוא מתייחס באופן  משום ".פתח, הוא "לא משאיר להקשותלאחרים  פתח

שאינו קיים, זהו סיבוב של הגלגל "שיכול להילקח כפשט", ושהוא לא לימוד שיכול לשמש כ"בסיס" 

 ".ל"וויכוח יכנסלמישהו לה

שני ההסברים של הביטוי "לא משאיר  ביןפרט לראשון מ .שלו יאורבנותן את ה Wentsekבו שזהו האופן 

שכבר מניתי  להפך מן המשמעויות", המשמעות הבסיסית של השאר מתייחסת הזדמנות" או "פתח

 .'משהו גבוה יותר בויש 'שלביטויים השונים המתחילים ב

 1+}-&{-#-1-#(m=-<m-a-'m-06m,-.8m-+},-;-[},->m-!0=-9}+-;-8+m-;-1{+-.-,m-a-'m-06m,-

.8m-+},-+{-;=-#6,-`o-H$-+#}=-1m-+#}=-<m-Wv-13,->m=-9m,-;k P}+-.-9}+-1{+-,m-
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1+}-&{8m-+},-$}-0}-(m+-9}+-1{+-%},-.=-+{-W:-#),-;-/0-.-9m,-1m,-;-1"=-.=-0K#=-

,-P}+-=-1{+-.-;-A8m-P}+-.-#6,-1{+-.:-%},-.-1m,-,}kk 

 

אותן  יםשתי הקבוצות הראשונות של הסוטרות, אם לוקח או הזדמנות לבקר את הכוונה של פתחיש 

 ;בקבוצה זו היא שאנו יכולים לקחת את המילים כפשוטןשכאלה או הזדמנות  פתחהסיבה שאין  כפשוטן.

  .ואין צורך בפירוש נוסף

הקבוצה הספציפית של הסוטרות היא שמלמדת לשאלה האם הנקודה  נוגעת ויכוח שיכול להתעורר מידהה

" כאן מתייחס לשאלה האם, כאשר הוגה ויכוחלכן העדר "קיום של טבע עצמי לדברים. -יום או איאודות ק

שעליה ניתן  הנקוד ושהי, הוא ימצא איזדברים באופן זהלא מציג שאו  מציגש בוחן לימוד של ממש

 להתווכח עליו בהקשר ללימוד. לנכוןימצא שמישהו כל דבר לא  הוא" כאן ויכוח. ואולם, "להתווכח
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 : מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודהה15מס'  ACI קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 הפירוש השונותמקראה שישית: שיטות 

 Drang- ba), ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

dang nges-pa’i don rnam-par ‘byed-pa’i btsan-bcos legs-bshad snying-po), ג'ה מאת 

(, S5396)מספר קטלוג  ACIPבמהדורה הדיגיטלית של 13a-14a  דפים (;1357-1419) צונגקפה

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  31-34ועמודים 

שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא קשה  ממנזר סרה מיי הטיבטי. Tupten Rinchenגשה 

 .  ACIועדיף ללמוד אותו בעזרת השיעורים הנלווים של, ביותר

 

******* 

 

#(m=-.-,mk +{-8H-08m-8"}:-;}-+$-.}-;-0+{,-06m8m-&}=-8"}:-+$-#(m=-.-;-13,-(m+-

1{+-.-+$k #=v1-.-;-+},-+1-M1-.:-${=-08m-8"}:-;}-6{=-W-,#-#m-8E{;-&{,-;=-

0)#=-;k 1+}-8+m-(m+-<m-3n#-+$-0%r,-,-#=v1-.-;-;{#=-.:-M1-.:-@{-08m-8"}:-

;}-6{=-A8}kk 

 

 ביאורלימוד שהוא פשט. הובין ההבחנה בין לימוד שהוא דרש  על: הסבר קצר דלעילהחלק השני  להלן

  :באופן הבאהסיני מתייחס לסיבובים שונים אלו של הגלגל 

 גל על ארבע האמיתות", הראשון הוא "הסיבוב של הגל .1

  ,השני הוא "הסיבוב של הגלגל שבו שום דבר לא קיים לפי הגדרה" .2

 השלישי נקרא "הסיבוב של הגלגל על בירור האמת האולטימטיבית". ו .3

ל ש"סיבוב הגלגל  הסיבוב השלישי יכונה בתור ,של הסוטרה עצמה נלך עם המילים המדויקותאם אך 

 ההבחנות הדקות".

 

+{-;-1+}-8+m=-H$-${=-=v-8'}#-.8m-3u;-,m-;{#=-.:-@{-1-@{-#(m=-9m,-;k H$-${=-=v-

8'}#-.8m-#6m-,m-&}=-M1=-;-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.8m-$}-0}-(m+-9}+-1(1-`o-#=v$=-.-

+$-1{+-1(1-`o-#=v$=-.-+$-9}+-1{+-;{#=-.:-@{-0-#=v1-9m,-.-,mk 1+}-&{-;-

8#;-(}$-#m-Hm-0-+$-+{8m-;,-0)0-.-+$-k &}=-:{-:{-;-$}-0}-(m+-#=v1-#=v1->m-M1-
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#6#-A=-,=-+{-;-+#}$=-,=-$}-0}-(m+-1{+-.:-0<+-3u;-bo=-.-+$-k +{-+#-;-0K{,-

,=-`o=-#-@m:-#=v$=-.8m-8"}:-;}-#=v1->m-H$-${=-bo=-.-;=-<m,-_p-#=;-0-9m,-,}kk 

 

 עושההאם היא בשאלה  תלוי הוא פשט או דרשמסוים קובעת האם לימוד  סוטרה ספציפית זו האופן שבו

האם הוא דרש או פשט מורכב מכל להחליט  הדבר שלגביו אנו מנסים .או שלא הבחנות דקות מסוימות

 : יםהלימוד שלושת

וא טבע משל עצמם, כל האובייקטים הקיימים שיש להם איזה שה לגביבו נאמר באופן שווה ש זה .1

  ;הגדרה לפיכזה שקיים 

  ;בו נאמר באופן שווה לגבי כל האובייקטים הקיימים שאין להם טבע שכזהש זה .2

 שלחלקם יש ולחלקם אין טבע שכזה. קבעואשר ביניהם הבחנות דקות,  נעשובו ש זהו .3

תוך מ ביותר הדרש או לא, ברורהוא האם  לקבועו מנסים חנאנהם הדבר שלגביו  אלוהעובדה ששלושת 

 :הנקודות הבאות

 קביותע השאלה שבאמצעותה הבודהיסטווה מנסה לפסול חוסרהן העובדה שתוך מ .1

 שונות של סוטרה.הלקבוצות  ות, מתייחסהתשובה שניתנתהן כביכול, ו

דבר קיים,  עבור כלהסוגים של העדר טבע עצמי מוצגים  שלושת ובאופן שהתוך מ .2

 ם שלבר אין טבע משל עצמו מוסברת במונחילשום דשההצהרה מתוך האופן שבו ו

 זו, חלוקה

תקופות הבמשך כפי שאלו ניתנו  ,הגלגל של סיבוביםהשלושת תוך האופן שבו מו .3

 דרש או פשט.בתור  שלהם, נלקחים בשל כך הספציפיות

 

+{8m-@m:-`o=-+$-.}:-0+{,-.-06m-;-0P1=-,=-:$-#m-13,-(m+-9}+-.-=}#=-=v-#=v$=-

.8m-8"}:-;}-+$-.}-H$-+},-`o-%},-.-9m,->m-`o=-+$-.}:-#=v$=-3+-<m-#=v$-:0-*1=-%+-

;-1m,-){k +.{:-,-`o=-+$-.}:-5-:-Cs-=m:-T-&{-;-<1-*0=-St1-.}:-0#}-0:-A8}k 

k6{=-.-;-=}#=-.8m-0U0-A-#=v$=-.-;-8+m:-+}#=-.-#%}+-1m-+#}=-.-06m,-,}kk 

 

 המתייחס לתקופשלימוד אותו ה הוא גלגלל הבהקשר של הסיבוב הראשון שדרש בתור  שמוצג הדברלכן 

כגון שכל הדברים הקיימים קיימים ציג קביעות ומהנאצלות מתחיל מארבע האמיתות אשר , וההתחלתית

לדוגמה,  זאת. תקופה התחלתיתבמשך  אמר כל מה שלורד בודההמתייחס לזה אין  ,ואולם ;הגדרה לפי

, שבה סיאבוורנלקבוצה של החמישה  עצתוכגון דברים  זאת הוא אמר תקופה התחלתיתבמשך זכרו ש

אנו בו סוג הלימוד ש איננוזה  ".מסודרבעיגול הקפידו ללבוש את הגלימה התחתונה "הוא מפציר בהם 

 יתה כוונתו.ימה ה לגלותכדי  לבחוןעלינו אותו עוסקים כאן, הסוג ש

 

+{-06m,-`o-#(m=-.-9$-$}-0}-(m+-1{+-.-=}#=-=v-#=v$=-.-;-A8mk `o=-#(m=-.:-

#=v$=-<$-$}-0}-(m+-1{+-.-=}#=-;=-1-0P1=-.8m-1+}-&{-;-8#;-(}$-Hm=-.-W:->m-

+}#=-.-1{+-.=-+{-8+m:-H$-+},-`o-%},-1m-+#}=-=}kk 
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כלל קביעות כגון האם לורד בודהה שאלה , הסיבוב השני של הגלגל מוגדר כאן בהתאם לבדומה לכך

ת הלימוד לתקופגם הן ות של סוטרות שמשתייכות ת אחרקבוצו נןם דבר אין טבע משל עצמו. יששלשּו

כיוון  אךדברים וכדומה. העדר טבע עצמי ל מנקודת המבט של השנייה של לורד בודהה, אך לא נאמרו

חלק של הסוטרה אותו הסוג שעולה בן משלגביו עלולה לצוץ שאלה  שהלימוד בסוטרות אלו אינו מן הסוג

האם יש  להבהיר לגביהן אין צורךחוסר עקביות, כלכאורה שנראה מה בו הבודהיסטווה מנסה להבהיר ש

 דרש.כ לקחתן

 

8"}:-;}-#=v1-.-${=-+},-`o-0<+-.-9$-#:-0<+-.-W:-;{#=-.:-@{-0-M1=-9m,->m-

*1=-%+-1m,-.-,m-1+}-(m+-;=-<$-<m,-_p-#=;-;k +.{:-,-B-$,-;=-8+8-":-

8`o;-0-1+}:-0&q=-6{=-A-0-:v$-1*v,-`o-E#=-.-#=v$=-<$-+{-1+}-8+m=-${=-+},-`o-%},-

.-1m,-.-06m,-,}kk 

 

ההבחנות  נעשות ובש לימוד: קודםשהוזכר  הוא מן הסוג גם כפשט מוסברשהסיבוב השלישי של הגלגל 

לדוגמה, בסמוך לכניסתו בסוטרה עצמה.  היטב מובהרתכל דבר שנאמר. עובדה זו פשוט הדקות, ולא 

על מה שהוא  ,"סיכום על לימודי המשמעת" ן לימוד המכונהנת לורד בודההלנירוונה הסופית שלו, 

 .שיש לקחת כפשטכלימוד  מתארתלימוד שסוטרה זו ה אינו סוגזה הצהיר בתור התנהגות הולמת לנזירים. 

 
1+}-8+m=-%m-6m#-8Es0-.:-8+}+-,=-&}=-8"}:->m-H$-${=-@{-0-9m,-$1-,k &}=-M1=-

;-=}-=}:-1-@{-0:-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.-+$-1-Es0-.:-0%,-.-a-'m-06m,-`o-84n,-.-

0S}#-,=-\o,-0K#=-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-%m$-k $}-0}-(m+-#6,-#(m=-:$-#m-

13,-(m+-<m=-Es0-.-+$-#6,-+0$-;-\o,-0K#=-<m=-%}$-.8m-%}$-(m+-;1->m-+1m#=-

.8m-+},-+1-1*:-*v#-_p-+{8m-#`o;-A-;-0%,-.:-06{+-,=-9m,-,}k k+{8m-@m:-8"}:-;}-

+$-.}-#(m=-H$-+},-+$-*-1-${=-+},-`o-#=v$=-=}kk 

 

 לשאול את השאלה הבאה:ניתן 

 הדבר שאותו מנסה סוטרה ספציפית זו להשיג בשעה שהיא מנסה לסווג את מה

 אלו שהם פשט?כשהם דרש ולכאלו הסיבובים השונים של הגלגל 

שכל הדברים הקיימים קיימים  שקובעאת הלימוד  כפשוטוראשית, הסוטרה מבקשת למנוע מאיתנו לקבל 

היא מבקשת ליידע  .להבחין בין הדברים מבלי לנסותהגדרה,  לפילא קיים  ששום דברהגדרה, או  לפי

 לבסוף, היא הגדרה. לפיהאחרים כן קיימים  הסוגיםשני בעוד שהגדרה,  לפיאותנו שהמשגות לא קיימות 

שהם המשגות בדברים אותן העדר של המיוצגת על ידי ה של ריקותצורה אותה מבקשת ללמד אותנו ש

הסוטרה מציינת ששני זוהי לכן הסיבה ש דרך.אמצעות הב נתפסשהאולטימטיבי  ייקטאובה היאמותנים, 

 פשט. הוא הם דרש, והסיבוב האחרוןהסיבובים הראשונים של הגלגל 
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+{8m-@m:-"-%m#-#m=-1+}-8+m-;-0K{,-,=-`o=-#=v1-.:-#=v$=-.8m-1+}-*1=-%+-${=-+},-

`o-0au0=-,=-#6,-&{8m-:m#=-%,-0+#-_p-e-0-;-6{,-.-M1=-H$-08m-@m:-`o-#=v$=-.-

8#8-6m#-a-'m-06m,-.:-8+}+-%m$-k &}=-(m+-1-#)}#=-.8m-&}=-%,-*1=-%+-8Ds;-

.8m-R}=-T }1-.-1-#)}#=-.-:$-#m-$}-0}-Es0-.-%t$-7+-<$-1{+-%m$-&}=-(m+-0+{,-.:-Es0-

.8m-0+{,-1m-0+{,-M1-.:-@{-0-,m-#:-0<+-.8m-;{#=-.:-M1-.:-@{-08m-+},-`o-8+}+-+}kk 

 

יש שהשתמשו בדברי הסוטרה כדי לטעון שהיא מוכיחה שיש לקחת כפשוטו את כל מה , זהבהינתן כל 

גם אותן שהוא  בעצם אומריםאנשים אלו שלורד בודהה לימד במשך כל התקופות של הלימוד. מה ש

ת שעדיין האמינו שלדברים יכול להיוומדתות אחרות נשים שלורד בודהה אמר כדי למשוך א הקביעות

אובייקט, מלבד הטבע  שכלהם גם אומרים  .כפשוטולימוד שאנו אמורים לקבל  מהוותזשהו טבע עצמי, אי

דברים אחרים אלו ושאין ב ,שגוי תודעהשל מצב הוא לא יותר מאשר תעתוע פשוט דברים, האמיתי של 

בין מה היא ההבחנה  'בחנות הדקותה'הלבסוף הם אומרים שהמשמעות של  טבע עצמי.ולו שמץ זעיר של 

 של דברים. אמיתיהטבע ה הוא אמיתישהוא ד יחיהדבר הלא, במובן ש ומהשקיים באמת 

 

+{-;-#6,-+#-#m=-,m-1+}-8+m=-H$-${=-@{-0-W:-9m,-,-@}#=-#-1=-e-0-W:-8>o:-:}-

$1-,=-H$-${=-<m-3u;-+{-a-'m-06m,-.-1m,-,}-6{=-8#}#-#} 

 

סוטרה ספציפית זו  באופן שבובין דרש ופשט את ההבחנות  ילו היו עושיםשא לעומתם חששואחרים 

את  דוחיםלכן הם  כרגע. הקבוצה שהזכרנו שללטעון את אותן הטענות  זה היה מחייב אותם, מציעה

שיש ששיטה זו להבחנה בין הדרש והפשט לא יכולה להיות משהו  באומרםהזה של הסוטרה,  האספקט

 .פשוטוכ לקחת

 

+{-#(m=-!=-<$-1+}-8+m:-1+}-&{-;-8#;-(}$-#m-Hm-0-Ap$-;v#=-+$-+{-;-%},-.=-;,-

0)0-;v#=-+$-+{-;-0K{,-,=-H$-${=-=v-6#-;v#=-M1=-;-6m0-_p-1-0K#=-.:-H$-${=-

<m-M1-+A{-A=-.8m-!0=-21-6m#-;-P}+-.:-'$-$}-kk 

 

ה שאלות בסוטרה זו, הבודהיסטווה מעלכיצד,  קפידהנראה שאף אחת משתי עמדות אלו לא בחנה ב

המורה נותן את  כיצדאו  השונות; סוטרותין העקביות בחוסר את מה שנראה לכאורה כסביר המבקשות לה

. פשט ים הםדרש, ואחר םה מיםמסוי יםחילופי דברים אלו, נטען שלימוד , בהתבסס עלכיצדאו  ;תשובתו

יםשונים  כטיעוניםפשוט נראים הם  ֶֹֹ י תקופה המיוצגת על ידלבהתאם  פשטאת ההבחנה בין דרש ו שעוש

 הלימוד.

 

******* 

 

מיי -מנזר סרהשבו משתמשים בספר לימוד  ",ניתוח ההבחנה בין דרש ופשט" מתוךהקטע הבא לקוח 

 תחושה(, ונותן 1493-1568) Kedrup Tenpa Dargye. הוא נכתב על ידי הטיבטי ללימוד חומר זה
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הרבה יותר מידע וגם להם, באשר למידת הפירוט שמעניקים ספרי הלימוד המנזריים בנושאי הלימוד ש טובה

מוצגות כאן כמה . את מה שהבודהה אמר בהקשר של האופן שבו יש לפרשעל שלושת הסיבובים של הגלגל 

טקסט המקור(, ולאחריהן תשובה קצרה לשאלות של  1a-5aתוך דפים )מ תאופייניומובאות דיאלקטיות 

בקטלוג האלקטרוני של  שמספרההטקסט שהשתמשנו בו הוא המהדורה (. 9a-10a תוך דפיםשהועלו )מ

ACIP הוא S0011. 

 

&'k k1"=-Es0-e-08m-=o-1&}#-+#{-8`o,-0%,-+:-0-&{,-.}8m-#=v$-H$-${=-M1-

8A{+-<m-1*8-+?}+-0bo#=-=}kk kk 

 

ובעל , החכםהמזהיר,  Gendun Tendarwa עבודתו של ",פשטדרש ו ההבחנה ביןניתוח "מובא להלן 

 עצום של מאסטרים של הדהרמה.העדר האש הצועד בר הגדולשור ה, ההישגים

 

&'kkW;-08m-W;-30-A1=-1#},-&}=-<m-I{k 

kW;-N=-#6},-ao8m-;v=-8&$-8'1-+.;-+A$=k 

kW;-08m-N=-.}-Pt-Es0-*}#=-1{+-=}#=k 

kW;-0-90-N=-0%=-;-]o=-@#-83;kk 

 

 רגליהם לביראת כבוד אני קד 

 ;וכל ילדיהםבודהות המנצחים של ה

 ;המנצחים יורשהאוהב,  ןמגהשל הדהרמה,  אדוןל

 ;שגופו לעולם צעירהמנצחים,  ןבמנג'ושרי ל

 ,בני המנצחיםאסנגה, לו לנגארג'ונה

 .המאסטרים שארכל לוכן 

 

h kk8+m:-#(m=-.-;v$-#m-&}=-8"}:->m-H$-${=-8E{;-3u;-A{-K#-_p-0<+-.-;k 

={1=-21-.8m-;v#=-0<+-.-+$-k +0v-1-.8m-;v#=-0<+-.-+$-#(m=-;=k k+$-

.}-;-#=v1-;=k +$-.}-;k 

 

 אודות האופן שבומפורט יותר  דיוןהנה החלק השני ]של ההצגה המסורתית על אמנות האינטרפרטציה[: 

 איזהמחליטים  אנו כיצד, כלומר ;מבארים את סיבובי גלגל הדהרמה במובן של הלימודים הפיזיים אנו

 דרש. ואפשט, ואיזה ה ואלימוד ה

השיטה של אסכולת על השיטה של אסכולת רק תודעה, והסבר על ות: הסבר עצמו יש שתי חלוקלחלק זה 

  .ויש שלושה חלקים משל ן מבין הסברים אלולראשו דרך האמצע.

 הנה הראשון שבהם.

******** 
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"-%m#-,-:{k 8"}:-;}-#=v1-.}-+{-#%m#-%:-+$-:m1-%,-#$-:v$-`o-1-0!}:-7{:-,k 

 

 : טועןבא ונניח שמישהו 

 , וגם לא בו זמנית.בזה אחר זה סובבולא ם שלושת הסיבובי

 

8}-,k 8"}:-;}-#=v1-.}-%m#-%:-+$-:m1-%,-#$-:v$-`o-1-Es0-.:-*;k =}+-<m-+1-

0%8-8*+-.8m-@m:k 

 

  זמנית?-התרחשו בווגם לא  לא התרחשו בזה אחר זה, םסיבוביהששלושת  טועןאתה אז האם 

]מדוע אתה אומר זאת?[
4

 

 טענתך.מ שכן זה מה שמשתמע

 

8+}+-1m-ao=-){k +{-#=v1-%m#-%:-+$-:m1-%,-#$-:v$-#m-+},-A{+-ao=-.-9m,-.8m-@m:k 

 

 שהתרחשו בזה אחר זהאירועים אינם שלושת סיבובי הגלגל טענתי היא ש]אני מסכים: 

 .[זמנית-אירועים שהתרחשו בולא גם ו

 .זמנית-בואו  לתפקד בזה אחר זהמסוגלים הם בהחלט  שכןלהסכים, אלא שאינך יכול 

 

1-Es0-,k +{-#=v1-.}-&}=-%,k +},-A{+-ao=-%}$-9m,-.:-*;k %m#-%:-:m1-%,-

#$-:v$-#m-+},-A{+-ao=-%}$-9m,-.8m-@m:k K#=-"=k 

 

 .[זמנית-בו או לתפקד בזה אחר זה נכון שהם מסוגלים]זה לא 

 אלו. הניקח שלוש ההב

 לתפקד, לא מסוגליםם ה

 .זמנית-בו וגם לא, הבזה אחר ז לא מסוגלים לתפקדשהם  משום

 [לא מסוגלים לתפקד.]זה לא נכון שהם 

 .רגע הסכמת שזה נכוןכאבל 

 

8+}+-1m-ao=-){k +},-A{+-ao=-.-9m,-.8m-@m:k 

 

 .[זמנית-בו ובין, בזה אחר זה, בין םדיתפקמלא את ל לא מסוגלים]אז אני מסכים שהם 

 .מתפקדיםכן א, כי הם לזה אבל אתה לא יכול להסכים

                                                           
4
ו בחסדו של הם נוספ תגובות משוערות של היריב בפולמוס.הם סוגריים המרובעים לא נמצאים בטקסט המקור, ושבהקטעים  

 גשה מייקל רואץ', שתרגם את הטקסט לאנגלית.
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"-%m# k%},-.=-8"}:-;}-#=v1-.}-+{-%m#-%:-`o-0!}:-7{:-,k 

 

 טוען:בא ונניח שמישהו 

בבת  הפעמים לדהרמה שלוש פעמים, הוא סובב את ככאשר מורנו סובב את גלגל ה

 אחת.

 

8}-,k %},-.=-+#{-U}$-+#-8+m-,m-&q#-0#;-8/#=-.8m-0+{,-.8}k k6{=-=}#=-<m-

1+}-+$-k W=-8Km$-0&q=-#=v1-+$-k A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-

8/#=-bo=-<m-;{8v-M1=-%m#-%:-`o-0!}:-0:-*;k =}+-<m-+1-0%8-8*+-.8m-@m:k 

 

 אחד מהבאים:כל בו בזמן את  על ידי שלימדשמורנו סובב את הגלגל  זה אומרהאם 

 ;הסבל" של הנאצלתהאמת הי "זוב:המתחילות  אותן הקביעותאת  אמרבה הוא שהסוטרה  .1

 ו ;ארוכה, הבינונית, והקצרה של שלמות החוכמהההצגה ה .2

 ".Paramarta Samudgata הבודהיסטווה בשם שביקשפרק ה" .3

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 טענתך.זה מה שמשתמע מ שכן

 

8+}+-1m-ao=-){k +#{-U}$-+#-8+m-,m-&q#-0#;-8/#=-.8m-0+{,-.8}k k6{=-=}#=-<m-

1+}-%},-.-1$},-.:-Q}#=-.:-=$=-W=-.8m-3u;-0%,-,=-6#-06m-0%t-P-+]o-;},-.8m-

I{=-=v-#=v$=-.-+$-k W=-8Km$-0&q=-#=v1-%},-.-1$},-.:-Q}#=-.:-=$=-W=-

08m-3u;-0%,-.8m-@m-+{-;}-A-G}+-/v$-.}8m-:m-;-#=v$=-.-=}#=-9m,-.8m-@m:k 

 

 זמן.[ב וב נלמדו]אז אני מסכים ששלושת אלו 

"זו היא האמת  ב ותמתחילקביעות הה את אמרבה לורד בודהה שהסוטרה  יכול להסכים. אלא שאינך

וההצגה  .מלאה השהגיע להארהעמיד פנים שמורנו לאחר יום  49של הסבל" נאמרה  הנאצלת

 לאחרשנה  ,הנשרים בפסגתנאמרו  - שלושת אלו - הארוכה, הבינונית, והקצרה של שלמות החוכמה

 מלאה, וכולי. השהגיע להאר העמיד פניםשמורנו 

******* 
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"-%m#k 0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-+$-.}:-#=v$=-.8m-1+}-;-0+{,-06m8m-&}=-8"}:->m=-

=0-.-+$-k `o=-0:-.:-#=v$=-.8m-1+}-;-13,-(m+-1{+-.8m-&}=-8"}:->m=-=0-.-

+$-k `o=-*-1:-#=v$=-.8m-1+}-;-;{#=-@{8m-&}=-8"}:->m=-=0-.-9m,-,}-7{:-,k 

 

 טוען:בא ונניח שמישהו 

בהכרח שייכת  תקופת הלימוד הראשונהבמשך  י המבורךשנאמרה על ידכל סוטרה 

 .הנאצלותלסיבוב הגלגל שבו הוא לימד את ארבע האמיתות 

של בהכרח שייכת לסיבוב שנייה ]של הלימוד[ טרה שהוא אמר במשך התקופה הכל סו

 הגדרה. לפיקיים דבר לא שום הגלגל שבו הוא לימד ש

 שייכת בהכרח לסיבוב ל הלימוד[]ש כל סוטרה שהוא אמר במשך התקופה האחרונה

 דקות.ההבחנות את ההגלגל שבו הוא עשה  של

 

8}-,k 0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-+$-.}:-#=v$=-.8m-1+}-;k +#}$=-8E{;-,=-

+$}=-=v-#=v$=-.8m-0!8-+$-.}-0+{,-06m8m-&}=-8"}:-=}#=-<m=-=0-.:-*;k =}+-<m-

+1-0%8-8*+-.8m-@m:k 

 

 – במשך התקופה הראשונהבורך המנאמרה על ידי סוטרה ש מהווההו אם מש - ש נכוןהאם זה  אם כך,

כפי  ,, וכוליהנאצלותלימד את ארבע האמיתות  אז הוא בהכרח שייך לאותו סיבוב של הגלגל שבו הוא

 ?"תביאור הכוונה האמיתי"שתואר במפורש ב

 []מדוע אתה אומר זאת?

 .טענתךכי זה מה שמשתמע מ

 

8+}+-1m-ao=-){k +#}$=-8E{;-,=-+$}=-=v-#=v$=-.8m-8"}:-;}-#=v1-.}-+{-`o=-21->m-

"}-,=-8'}#-.-1-9m,-.8m-@m:k 

 

במשך בורך המנאמרה על ידי סוטרה ש מהווהאם משהו  - ש שזה נכון]אני מסכים 

וא לימד שה שבו הגלגלשל סיבוב אותו הבהכרח שייך ל אז הוא – התקופה הראשונה

ביאור הכוונה "שתואר במפורש ב כפי ,, וכולינאצלותההאמיתות את ארבע 

 .["תהאמיתי

לורד בודהה  בהםשהזמנים  ,"תביאור הכוונה האמיתי"כפי שתואר במכיוון שיכול להסכים, ינך אש אלא

 בה הם התרחשו.שלא מוגדרים אך ורק על בסיס התקופה  סובב את גלגל הדהרמה

******* 
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"-%m# k0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-+$-.}:-#=v$=-.8m-#=v$-:0-*1=-%+-;-8"}:-;}-

+$-.}=-=0-.-+$-k k`o=-0:-.:-#=v$=-.8m-#=v$-:0-*1=-%+-;-8"}:-;}-0:-.=-

=0-0-+$-k `o=-*-1:-#=v$=-.8m-#=v$-:0-*1=-%+-;-8"}:-;}-*-1=-=0-.-9m,-,}-

7{:-,k 

 

 ש: טועןבא ונניח שמישהו 

רח בהכ ,במשך התקופה הראשונה גבוהים שנאמרו על ידי המבורךההלימודים כל 

 לסיבוב הראשון של הגלגל. כיםשיי

 של הגלגל. האמצעילסיבוב  כיםשייבהכרח  אמצעית,במשך התקופה ה אלו שנאמרוכל 

 של הגלגל. אחרוןלסיבוב ה כיםשייבהכרח  אחרונהבמשך התקופה ה אלו שנאמרוכל ו

 

8}-,k 0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-+$-.}:-#=v$=-.8m-1+}-9m,-,k +#}$=-8E{;-,=-

+$}=-=v-#=v$=-.8m-8"}:-;}-+$-.}-9m,-.=-=0-.:-*;k 0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-+$-

.}:-#=v$=-.8m-#=v$-:0-*1=-%+-;-8"}:-;}-+$-.}=-=0-.8m-@m:k 

 

הסוטרות שלורד בודהה אמר במשך התקופה אחת את  מהווהאם משהו בהכרח נכון שה האם ז אם כך,

 ?"תביאור הכוונה האמיתי"ב אר במפורשאז הוא שייך לסיבוב הראשון של הגלגל כפי שתו הראשונה,

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

לסיבוב הראשון  כיםשייבהכרח  הראשונהבמשך התקופה  לימד שהמבורךהלימודים הגבוהים כל שמכיוון 

 של הגלגל.

 

8+}+-,k +#{-U}$-+#-<1-*0=-+$-&}=-#}=-St1-.}:-0#}-0-;-0U0-.:-A8}k 

k6{=-.8m-1+}-&}=-%,k +{:-*;k +{8m-@m:k 

 

הסוטרות שלורד בודהה אמר במשך  את אחת מהווהשאם משהו  נכוןנניח שאתה מסכים ]שזה בהכרח 

ביאור הכוונה "ב התקופה הראשונה, אז הוא שייך לסיבוב הראשון של הגלגל כפי שתואר במפורש

 [."תהאמיתי

 

 הגלימהלבישת  של על הכלל לשמורניקח את הסוטרה שבה לורד בודהה אומר, "הו נזירים! עליכם  ההב

 סביב גופכם".והגלימה העליונה באופן שיהיו סדורות יפה בעיגול  התחתונה

 ]סוטרה השייכת לסיבוב הראשון של הגלגל[? וזהאם 

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 ]אחת מהסוטרות שלורד בודהה אמר במשך התקופה הראשונה[. משום שזוהי
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8+}+-,k 0+{,-06m-#$-9$-:v$-0-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-

9m,-.:-*;k 8+}+-.8m-@m:k 

 

של  על הכלל לשמוראני מסכים ]שהסוטרה בה לורד בודהה אומר, "הו נזירים! עליכם 

סביב והגלימה העליונה באופן שיהיו סדורות יפה בעיגול  התחתונה הגלימהלבישת 

 גופכם " היא סוטרה השייכת לסיבוב הראשון של הגלגל[.

תוך שהיא לוקחת אחת או יותר מארבע  סוטרה המבטאת את המסר שלההאם אתה טוען שזוהי  אם כך,

 האמיתות הנאצלות בתור הנושא העיקרי שלה? 

 

8+}+-1m-ao=-){k 0U0-A-21-0%,-.8m-1+}-9m,-.8m-@m:k k 

 

 על הכלל לשמורבה לורד בודהה אומר, "הו נזירים! עליכם שאני מסכים ]שהסוטרה 

סביב והגלימה העליונה באופן שיהיו סדורות יפה בעיגול  התחתונה ימההגלשל לבישת 

תוך שהיא לוקחת אחת או יותר מארבע שלה גופכם" היא סוטרה המבטאת את המסר 

 האמיתות הנאצלות בתור הנושא העיקרי שלה.[

 .כללים מסוימים ותו לאסוטרה המבטאת רק  אלא שאינך יכול להסכים, שכן זוהי

 

#;-){-P-08m-*;-8>o:-;-1-=0-,k 8}-,k #7v$=-W;-,=-0<+-.8m-8"}:-;}-+$-

.}-;-8"}:-;}-+$-.}=-=0-.:-*;k 1-=0-.-+{8m-@m:k 

 

]זאת אומרת, אתה עונה, "זה לא  ;של ההכרח ה" לטענה הראשוננכוןנניח שאתה עונה "זה לא בהכרח 

 הגלימהשל לבישת  הכללעל  לשמורהו נזירים! עליכם 'בה לורד בודהה אומר, ששהסוטרה  נכוןבהכרח 

היא סוטרה המבטאת את  'סביב גופכםוהגלימה העליונה באופן שיהיו סדורות יפה בעיגול  התחתונה

 תוך שהיא לוקחת אחת או יותר מארבע האמיתות הנאצלות בתור הנושא העיקרי שלה."[שלה המסר 

 –" המנטרותמלך "ב שאם משהו שייך לסיבוב הראשון של הגלגל כפי שהוא מתואר טועןאתה ש יוצא

 הוא בהכרח שייך לסיבוב הראשון של הגלגל?אז 

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

על  לשמורבה לורד בודהה אומר "הו נזירים! עליכם ש]שהסוטרה  נכוןשלפי דבריך, זה לא בהכרח  משום

" היא סביב גופכםוהגלימה העליונה באופן שיהיו סדורות יפה בעיגול  התחתונה הגלימהשל לבישת  הכלל

תוך שהיא לוקחת אחת או יותר מארבע האמיתות הנאצלות בתור הנושא שלה סוטרה המבטאת את המסר 

 העיקרי שלה.[

 

8+}+-,k 9v1-W=-.8m-,$-3,-`o->o:-.8m-#7v#=-,m-+E:-9m+-;-A8}k k6{=-=}#=-

8"}:-0-;-[}-0-0[{+-.8m-1+}-&}=-%,k 8"}:-;}-+$-.}-9m,-.:-*;k #7v$=-W;-

,=-0<+-.8m-8"}:-;}-+$-.}-9m,-.8m-@m:k 
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אני מסכים שאם משהו שייך לסיבוב הראשון של הגלגל כפי שהוא מתואר  אם כך]

 הוא בהכרח שייך לסיבוב הראשון של הגלגל.[, אז "מנטרותמלך ה"ב

 נניח שאתה אכן מסכים.

אם "גרסה הארוכה של ת בונמצאאשר , הלקוחות מתוך הסוטרות הבאות יםמילהאת אם כן ניקח  ההב

 נפש מגלגל הסבל: "חשוב על גופך כעל האויב".-ת לעורר שאטומיועדו ,"הבודהות

 שהן שייכות לסיבוב הראשון של הגלגל?טוען, האם אתה 

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 .הן אכן שייכות לסיבוב הראשון של הגלגל "המנטרותמלך "במתואר ה מכיוון שלפי

 

k+{:-*;k &}=-%,-+{-9m,-.8m-@m:k 

 

א נכון לומר שמילים אלו של סוטרה שייכות לסיבוב הראשון של הגלגל כפי ]זה ל

 ["המנטרותמלך "שהוא מתואר ב

 .כזו בדיוקהיא , כי הדוגמה שלנו ועוד איך נכוןזה 

 

8+}+-1m-ao=-){k 9v1-W=-.8m-1+}-3n#-9m,-.8m-@m:k 

 

ל כפי אני מסכים שמילים אלו של סוטרה שייכות לסיבוב הראשון של הגלג ם כך]א

 [."המנטרותמלך "מתואר בשהוא 

 הארוכה יותר. "אם של הבודהות"הן מילים של סוטרה הבאות מהאלו , כי אלא שאינך יכול להסכים

******* 
 

"-%m#k &{+-`o-A-08m-#`o;-A-*{#-+1,->m-:m#=-%,-;-#2~-0}:-+#}$=-,=-#=v$=-

.8m-1+}k 0!8-+$-.}-0+{,-06m8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k &{+-`o-A-08m-#`o;-A-*{#-

&{,->m-:m#=-%,-+0$-M},-;-#2~-0}:-+#}$=-,=-#=v$=-.8m-1+}k 0!8-0:-.-13,-

(m+-1{+-.8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k &{+-`o-A-08m-8`o;-A-*{#-&{,->m-:m#=-%,-+0$-

eq;-;-#2~-0}:-+#}$=-,=-#=v$=-.8m-1+}k 0!8-*-1-;{#=-@{8m-&}=-8"}:->m-13,-

(m+-7{:-,k 

 

 טוען:בא ושהו נניח שמי

בו לורד בודהה לימד את שההגדרה של השלב הראשון של הלימוד, הסיבוב של הגלגל 

ועדו ושנ אמרסוטרות שלורד בודהה אלו הן אותן ה, היא: "הנאצלותהאמיתות  ארבע

 "אלו השייכים לדרך הפחותה. - בעיקר לסוג מסוים של תלמידים

שום הגלגל בו לורד בודהה לימד ש , הסיבוב שלהאמצעי של הלימודההגדרה של השלב 

נועדו וש אמרשלורד בודהה  סוטרותאלו הן אותן הדבר לא קיים לפי הגדרה, היא: "
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אלו השייכים לדרך הגדולה, ושהם בעלי יכולות  - בעיקר לסוג מסוים של תלמידים

  " .גבוהות

את בו לורד בודהה לימד שההגדרה של השלב האחרון של הלימוד, הסיבוב של הגלגל 

שלורד בודהה  סוטרותאלו הן אותן הההבחנות הדקות בין שלושת המאפיינים, היא: "

ושהם אלו השייכים לדרך הגבוהה,  - נועדו בעיקר לסוג מסוים של תלמידיםוש אמר

 ."יותר יכולות פחותות בעלי

 

0%}1-X,-8+=-<m=-T-&{-;-+#{-U}$-+#-<1-*0=-St1-.}:-0#}-0-;-0U0-.:-A8}k 

k6{=-.8m-1+}-&}=-%,k 13~,-A-+$-.}-+{:-*;k 13,-(m+-+$-.}-+{8m-@m:k 

 

על  לשמורמר לקבוצה של החמישה, "הו נזירים! עליכם וא בורךהמבה שאת הסוטרה אם כן ניקח  הבה

 " .סביב גופכםוהגלימה העליונה באופן שיהיו סדורות יפה בעיגול  התחתונה הגלימהשל לבישת  הכלל

 ?עילל ןהראשומה שאתה מגדיר במקרה שזוהי דוגמה ל טועןהאם אתה 

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 זו דוגמה למשהו שמתאים להגדרה הראשונה שלך.ש משום

 

+{:-*;k *{#-+1,->m-1+}-9m,-.8m-@m:k 

 

 לומר שסוטרה זו היא דוגמה למשהו שמתאים להגדרה הראשונה שלנו.[ ]זה לא נכון

 .פחותההסוטרה של הדרך  הישזו משום, ועוד איך נכון זה

 

8+}+-,k 0+{,-06m-#$-9$-:v$-0-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-

9m,-.:-*;k k8+}+-.8m-@m:k 

 

 אני מסכים שסוטרה זו היא דוגמה למשהו שמתאים להגדרה הראשונה שלנו.[ ם כך]א

 נניח שאתה אכן מסכים.

או יותר מארבע האמיתות הנאצלות תוך שהיא לוקחת אחת  סוטרה המבטאת את המסר שלהאז האם זוהי 

 בתור הנושא העיקרי שלה? 

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 הסכמת.ש משום

 

8+}+-1m-ao=-){k #}$-`o-0!#-7m,-.8m-@m:k 

 

 קודם. להסכים, כי כבר הפרכנו את הרעיון הזה אינך יכולש אלא
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#6,-9$-k A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-&}=-%,k 

13~,-A-0:-.-+{:-*;k 13,-(m+-0:-.-+{8m-@m:k 

 

 ".Paramarta Samudgata הבודהיסטווה שביקשהפרק נוספת, את " הניקח, כדוגמ ההב

 ?עיללמה שאתה מגדיר במקרה האמצעי ל הדוגמ היהאם אתה אומר שזו

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 זו דוגמא למשהו שמתאים להגדרה האמצעית שלך.ש משום

 

+{:-*;k +{8m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-+{-*{#-&{,->m-:m#=-%,-+0$-M},-9m,-.8m-@m:k 

 

 למשהו שמתאים להגדרה האמצעית שלנו.[ ה]זה לא נכון לומר שעבודה זו היא דוגמ

אלו השייכים לדרך כהיו ימוד ספציפי זה נועד להם, של מסוימיםה, כי התלמידים זה ועוד איך נכון

 .יותר הגדולה, ושהם בעלי יכולות גבוהות

 

1-Es0-,k +{8m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-&}=-%,k =}+-*{#-&{,->m-:m#=-%,-+0$-M},-

9m,-.:-*;k =}+-={1=-21-.8m-:m#=-%,-9m,-.8m-@m:k 

 

היו אלו  נועד להםזה  ספציפישלימוד  מסוימיםה]זה לא נכון לומר שהתלמידים 

 .[יותר השייכים לדרך הגדולה, ושהם בעלי יכולות גבוהות

 אומר שזה לא נכון.  נניח שאתה

 ועד לימוד זה.נ עבורםש מסוימיםניקח את התלמידים ה ההב

 , יותר בעלי יכולות גבוהותותלמידים השייכים לדרך הגדולה,  הם ועוד איך

 כי הם שייכים לאסכולת רק תודעה.

 

1-Es0-,k A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-&}=-%,k =}+-<m-

&{+-`o-A-08m-#`o;-A-={1=-21-.8m-:m#=-%,-9m,-.:-*;k =}+-={1=-21-.8m-1+}-

9m,-.8m-@m:k 

 

ועד לימוד זה שייכים לאסכולת דרך נמסוימים שלהם השהתלמידים ]זה לא נכון לומר 

 האמצע.[

 נניח שאתה אומר שזה לא נכון.

 ."Paramarta Samudgata תבקש על ידי הבודהיסטווהנפרק שהאת "אם כן ניקח  ההב

 , "רק תודעהאסכולת "שייכים ל הם ועוד איךלימוד זה נועד  שעבורםמידים המסוימים התל

 זו סוטרה של אסכולת רק תודעה.מכיוון ש
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P-0:-8+}+-1m-ao=-){k +!8-*-1-;{#=-@{8m-&}=-8"}:-9m,-.8m-@m:k 

 

 הבודהיסטווה שביקשהפרק "אני מסכים לטענה המקורית שלך:  ם כך]א

Paramarta Samudgata" עיללמה שהגדרנו במקרה האמצעי ל ההוא דוגמ]. 

בו לורד בודהה לימד ש, לסיבוב הגלגל האחרון של הלימודלהסכים, כי היא שייכת לשלב  אבל אינך יכול

 את ההבחנות הדקות.

 

#6,-9$-k +{-&}=-%,k 13,-(m+-@m-1-+{:-*;k 13~,-A-@m-1-+{8m-@m:k 

K#=-U8}kk 

 

 תו הדבר.את אושוב ניקח  בנוסף לכך, הבה

 ?שהוא תואם להגדרה האחרונה טועןהאם אתה 

 אחרון שניסית להגדיר.הדוגמה לדבר  היזו שכן

 הנימוק כאן הוא קל.

******* 
 

"-%m# k+#}$=-8E{;-,=-+$}=-=v-#=v$-.8m-8"}:-;}-#=v1-.}-+{-`o=-<m-"}-,=-1m-

8'}#-7{:-,k 

 

 טוען:בא ונניח שמישהו 

 נקבעיםלא  "ביאור הכוונה האמיתית"בפורש הגלגל המתוארים במ ישלושת סיבוב

 בה הם לומדו.שבהתאם לתקופה 

 

+{-8'}#-.:-*;k +#{-U}$-+#-8+m-,m-&q#-0#;-8/#=-.8m-0+{,-.8}k 6{=-=}#=-

<m-1+}-8+m-8"}:-;}-+$-.}:-8'}#-A{+-%m#-9}+-.-#$-6m#k0+{,-06m-+$}=-0%,-0%,-A8m-

#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-9m,-.-21->m=-<$-8"}:-;}-+$-.}:-1m-8'}#k %}$-(m+-

+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-9m,-.-21->m=-<$-0!8-0:-.-13,-

(m+-1{+-.8m-&}=-8"}:-`o-9$-1m-8'}#-.8m-@m:k 

 

 :כי, באופן זה נקבעים ועוד איךהם 

האמת  הכוללת את השורה "הו נזירים, זוהי הסוטרהלקבוע שמאפשר לנו שיש משהו  .1

 וגם שייכת לסיבוב הראשון של הגלגל.וכולי של הסבל"  צלתהנא

שייך לסיבוב הראשון של הגלגל אך ורק על בסיס כמשהו זה לא נכון שאנחנו מזהים  .2

 העיקרינושא לוקחת את ארבע האמיתות הנאצלות כדי לבטא את הסוטרה ה היותו
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האמצעי של  שייך לסיבובכמשהו מזהים שאנחנו  נכוןוזה גם לא  מלמדת;היא שאותו 

דבר לא קיים לפי הגדרה, אך ורק על בסיס היותו שום לורד בודהה לימד ש שבוהגלגל, 

 . מלמדתהיא אותו ש ינושא העיקרבתור האת הרעיון של ריקות  סוטרה הלוקחת

 

+$-.}-+{:-*;k +{-8"}:-;}-+$-.}-9m,-.8m-@m:k 

 

מאפשר שש משהו נכון: זה לא נכון לומר שיאיננו  דלעיל]הנימוק הראשון שלך 

של  הנאצלתאת השורה "הו נזירים, זו היא האמת  תהסוטרה הכוללש לקבועלנו 

 שייכת לסיבוב הראשון של הגלגל.[הסבל" 

 לסיבוב הראשון של הגלגל. ההיא דוגמזו סוטרה מכיוון שנכון,  ועוד איךהנימוק הראשון הוא 

 

@m-1-#(m=-1-Es0-,k 9v1-0:-18m-,$-3,-`o->o:-.8m-#7v#=-1m-K#-.-(m+-`o-9m+-;-

A8}k k#7v#=-%}$-.-+$-0+#-1{+-.-(m+-`o-9m+-;-A8}-6{=-=}#=-<m-1+}-3n#-&}=-%,k 

0!8-+$-.}-0+{,-06m8m-&}=-8"}:-9m,-.:-*;k 0+{,-06m-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-

0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-9m,-.8m-@m:kk 

 

 ן לומר שאיננו מזהים משהוזה לא נכואיננו נכון:  דלעילהנימוק השני שלך  אם כך]

הלוקחת את ארבע שייך לסיבוב הראשון של הגלגל אך ורק על בסיס היותו סוטרה כ

 שאיננו מלמדת; וזה גם לא נכוןהיא ש העיקרינושא האמיתות הנאצלות כדי לבטא את ה

כשייך לסיבוב האמצעי של הגלגל אך ורק על בסיס היותו סוטרה  מזהים משהו

 [ שהיא מלמדת. עיקריכנושא הל ריקות את הרעיון ש לוקחתש

 נו נכון.אי דלעילשהנימוק השני  שאתה טועןנניח 

 :"אם של הבודהות באורך הבינוני"בהבאות, הנמצאות  ות הסוטרהמילת ניקח א ההב

דבר על כאך ורק על חומר פיזי  חשבו. דבר משתנהעל כאך ורק פיזי על חומר  חשבו

.וחסר עצמיותשהוא ריק 
5

 

בו לורד בודהה לימד את ארבע האמיתות שלשלב הראשון של הלימוד, לסיבוב הגלגל  שייכות ןהאז האם 

 ?הנאצלות

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

הן אותו ש עיקרינושא האת ארבע האמיתות הנאצלות בתור ה הן מילים של סוטרה הלוקחותמשום שאלו 

 מלמדות.

 

+{:-*;k 1$},-K}#=-W,->m-,$-3,-`o->o:-.8mk ;1-<{=-(m+-<m-3u;-;-,mk 

8/#=-.8m-0+{,-.-06m-+#-#mk M1-.-1m-+1m#=-"}-,=-,mk k(,-*}=-;1-8+m-<{=-

                                                           
5
 בציטוט זה מוזכרים כמה מן האספקטים של ארבע האמיתות הנאצלות. 
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.:-Ak k6{=-.8m-#bo$-8+m-0+{,-06m-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-

0%,-0%}=-9m,-.8m-@m:k 

 

את ארבע האמיתות הנאצלות  תומילים של סוטרה הלוקחהן ]זה לא נכון לומר שאלו 

 [י לבטא את הנושא הראשי שאותו הן מלמדות.כד

לוקחות את ארבע  "התובנותעטרת "תוך מ ביאור קלאסיהמילים הבאות של משום שנכון,  ועוד איךזה 

 אותו הן מלמדות:ש עיקרינושא ההאמיתות הנאצלות בתור ה

  דע דרך זו של חוכמה

 של המאזינים, כם דרב

 שבה נתפסים האספקטים 

 נאצלות של ארבע האמיתות ה

 ואין דבר שאותו הם רואים. 

 

+{:-*;k 1$},-K}#=-W,->m-,$-3,-`o->o:-.8m-0+{,-06m-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-

A=-,=-0%,-.8m-#bo$-3n#-#%m#-9}+-.8m-@m:k 

 

לוקחות את ארבע האמיתות הנאצלות  קלאסי ביאור]זה לא נכון לומר שמילים אלו של 

 הן מלמדות.[ אותוש עיקרינושא הכדי לבטא את ה

ושלוקח את ארבע  "תובנותעטרת ה"חלק מקטע של מילים שהוא זהו אכן  שכןנכון, ועוד איך זה 

 אותו הוא מלמד.ש עיקרינושא ההאמיתות הנאצלות בתור ה

 

+{:-*;k 1$},-K}#=-W,->m=-0+{,-06m-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-

.8m-@m:k 

 

ושלוקח את  "התובנותעטרת "מילים שהוא חלק מ]זה לא נכון לומר שקיים קטע של 

 [מלמד.א והשאותו  העיקרינושא ארבע האמיתות הנאצלות בתור ה

 העיקרינושא לוקחת את ארבע האמיתות הנאצלות בתור ה "תובנותעטרת ה"ש משוםנכון,  ועוד איךזה 

 מלמדת.היא שאותו 

  

1-=0-,k 8#;-;}kk 

 

לוקחת את ארבע האמיתות הנאצלות כדי  "תובנותעטרת ה"]זה לא בהכרח נובע שאם 

טע של מילים שהוא חלק קחייב שיהיה  מלמדת, אזהיא שאותו  העיקרינושא בתור ה

 שאותו הוא העיקרינושא עבודה זו ושלוקח את ארבע האמיתות הנאצלות בתור המ

 מלמד.[

 .זה לכשעצמו יהווה סתירה ;נניח שאתה אומר שזה לא בהכרח נובע
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P-0:-8+}+-1m-ao=-){k 9v1-0:-18m-1+}-3n#-9m,-.8m-@m:k 

 

האם של תוך "שלך: המילים האלו של סוטרה מ מקוריתאני מסכים לטענה ה ם כך]א

אכן שייכות לשלב הראשון של הלימוד, לסיבוב של הגלגל  "הבודהות באורך הבינוני

 .[הנאצלותהאמיתות  בו לורד בודהה לימד את ארבעש

 המקורית שלנו, יכול להסכים לטענה לא שאינךא

 ".של הבודהות באורך הבינוני האם"תוך הן מילים של סוטרה מ שכן אלו

 

#6,-9$-k A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-&}=-%,k 

0!8-0:-.-13,-(m+-1{+-.8m-&}=-8"}:-9m,-.:-*;k %}$-(m+-+$}=-0%,-0%,-A8m-

#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-9m,-.8m-@m:k 

 

 ."Paramarta Samudgata הבודהיסטווה שביקשפרק האת " ניקח ההבף לזה, בנוס

 בו לורד בודהה לימד ששום דבר לא קיים לפי הגדרה?שלשלב האמצעי, לסיבוב הגלגל  שייך הואהאם 

 מלמדת.היא אותו ש עיקרינושא האת המושג של ריקות בתור ה זו סוטרה שלוקחתש משום

 

+{:-*;k $}-0}-+$-=+-.:-;-\o,-0)#=-.8m-\o,-0)#=-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-.-

+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-1+}-9m,-.8m-@m:k 

 

" Paramarta Samudgata הבודהיסטווה שביקשהפרק ]זה לא נכון לומר שה "

 מלמדת[. היא אותו ש העיקרינושא את המושג של ריקות בתור ה א סוטרה הלוקחתהו

בין אם  –שהנושא העיקרי שהיא מלמדת הוא העובדה שהמשגות זאת סוטרה ש משום נכון, ועוד איךזה 

 לא קיימות לפי הגדרה.  –הן קשורות לטבע הבסיסי של דבר או שהן קשורות לפרט כלשהו של הדבר 

 

+{:-*;k +{=-$}-0}-+$-=+-.:-;-\o,-0)#=-.8m-\o,-0)#=-:$-#m-13,-(m+->m=-1-

Es0-.-+{-W=-8Km$-0&q=-#=v1-;=-&}=-*1=-%+-@}#=-#%m#-_p-$}-0}-(m+-1{+-.:-0%,-

.8m-+#}$=-#6m:-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-@m:k 

 

" היא Paramarta Samudgata הבודהיסטווה שביקשהפרק "]זה לא נכון לומר ש

הן קשורות אם בין  ,העובדה שהמשגות מלמדת הואשהיא  עיקרינושא השהסוטרה 

לא קיימות לפי , הדבר כלשהו שלקשורות לפרט אם הן  וביןדבר  הבסיסי של לטבע

 הגדרה.[

לא קיימות  העובדה שההמשגות –מלמדת שהיא  עיקרינושא השהסוטרה  והיזש משום, נכון ועוד איךזה 

 - קשורות לאיזה פרט של הדבר שהןהן המשגות הקשורות לטבע הבסיסי של דבר או אם בין לפי הגדרה, 

אם של "הכשציין, בגרסאות הארוכה, הבינונית, והקצרה של התכוון באמת  בודהה לורדמה ממחיש ל
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 טבע משל עצמם. חסרי כל מוחלטבאופן  ל הדברים הקיימים הם, שכ"הבודהות

 

+{:-*;k +{=-W=-8Km$-0&q=-#=v1-;=-&}=-*1=-%+-@}#=-#%m#-_p-$}-0}-(m+-1{+-

1(1-`o-#=v$=-.8m-+#}$=-#6m-#%m#-+$}=-=v-0%,-.8m-@m:k 

 

 ]זה לא נכון לומר כך.[

את הכוונה האמיתית המסוימת מבטאת, באופן ישיר,  זו אכן מסוימתסוטרה ש משוםנכון,  ועוד איךזה 

שכל  -"אם של הבודהותה"בגרסאות הארוכה, הבינונית, והקצרה של שהייתה ללורד בודהה כשאמר, 

 טבע משל עצמם. חסרי כל מוחלטבאופן  הדברים הקיימים הם

 

P-0:-8+}+-1m-ao=-){k 0!8-*-1-;{#=-@{8m-&}=-8"}:-9m,-.8m-@m:k 

 

 שביקשהפרק אני מסכים לטענה המקורית שלך: זה נכון לומר שה " אם כך]

סיבוב הגלגל של  " שייך לשלב האמצעיParamarta Samudgata הבודהיסטווה

 בו לורד בודהה לימד ששום דבר לא קיים לפי הגדרה.[ש

בו לורד בודהה שסיבוב הגלגל ללשלב האחרון של הלימוד,  כתשיי היאסכים, כי יכול לה שאינך לאא

 לימד את ההבחנות הדקות.

 

:$-:{=k +#}$=-8E{;-,=-+$}=-=v-#=v$=-.8m-8"}:-;}-#=v1-.}-+{-`o=-+$-k &{+-

`o-A-08m-#`o;-A-+$-k 0I}+-A-#=v1-!8m-" }-,=-8'}#-A=-.-;k "}-,-:{k 

 

 הכוונה ביאור"ב באופן ישירששלושת סיבובי הגלגל, כפי שתוארו  ועמדתנים את נסחמ אנוכאשר 

בה הם לומדו, בהתאם שבהתאם לתקופה  - על ידי כל שלושת הקריטריונים נקבעים ,"האמיתית

 :לבוא ולטעוןמישהו אחר  יכול -דנים ועד הלימוד, ולפי הנושא בו הם נלתלמידים שלהם 

 

+{-#=v1-.}-`o=-<m-" }-,=-1m-8'}#-.:-*;k ;{#=-0<+-$m$-.}-;=k +#}$=-8E{;-

,=-8"}:-;}-:m1-.-#=v1-#=v$=-.-,m-8"}:->m-8`o-*{0=-+$-%},-.8m-!q-3|8m-3n#=-;-

=}#=-.=-8'}#-.-1m,->m-0I}+-A8m-$}=-,=-9m,-,}k k+{-9$-0+#-1{+-.8m-+},-#),-;-

80{0=-.8m-+0$-`o-A=-.-%{k 6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 בה הם לומדו?שהתקופה  לפי נקבעיםת אלו לא ששלוש אבל האם אין זה נכון

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 :נאמר 'תמצית ההסבר הטוב' משום שב

 דן בשלושת השלבים של סיבוב "ביאור הכוונה האמיתית"כאשר 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

64 
 

שמוע את אספו לנוג התלמידים שס לפיאותם  לא קובעהגלגל, הוא 

לפי לימוד, ולא בה הוא נתן את השהתקופה בחיי המורה לפי לא ולימוד, ה

של הלימוד העיקרי  הנושא לפיאותם  מגדירהוא  במקום זאת, ;השאר

שעה שאנו בשל דברינו, המשמעות של  להסבר מתקשרכל זה  הספציפי.

 שום דבר אין טבע משל עצמו...שלאומרים 

 

7{:-,-[},-1{+-+{k +{8m-+},-,mk `o=-"}-,-+$-k &{+-`o-A-08m-#`o;-A-"}-,-+$-k 

0I}+-A-"}-,8m-"}-,=-1m-8'}#-6{=-.8m-+},-9m,-.8m-@m:k 

 

נקבעים שהשלבים הללו לא " בא לומר תמציתשכן הקטע הספציפי ההוא ב", אלא שאין כאן שום בעיה

 בו הם דנים.שהנושא  רק לפי אוועדו, נהתלמידים שלהם הם סוג  רק לפי או, התקופה לפי רק

 

+{-W:-1-9m,-,-+#}$=-8E{;-;=-+$}=-=v-#=v$=-.8m-8"}:-;}-#=v1-.}-+{-`o=-<m-"}-,=-

8'}#-.:-*;k ;{#=-0<+-$m$-.}-;=k co#=-;-#,=-.8m-+},-+{-(m+-`o=-<m-:m1-

.8m-"}-,=-8"}:-;}-#=v1-+$-^:-08m-H$-${=-=v-8>o:-3u;-+},-+1-9$-+#-8/#=-<m=-

%},-.-;-bo=-.-,mk 6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 באופן ישירלושת סיבובי הגלגל, כפי שהם מתוארים שש טועןהאם אתה אז  .המקרהנניח שזה לא היה 

 בה הם לומדו?שפי התקופה ל נקבעים, "ביאור הכוונה האמיתית"ב

 ?[זאת]מדוע אתה אומר 

 :את הדברים הבאים אומר תמצית ההסבר הטובש משום

פשט, כדרש או בתור מדברים על שלושת סיבובי הגלגל ההיסטוריים  אנו אופן זה שבו

 הבודהיסטווה, נאמרת למורה על ידי שקדםמסקנה ממה כ אנו מגיעיםה אלישנקודה זו 

Paramarta Samudgata  האמיתית הכוונה ביאורתוך "מבמילים הבאות"... 

 

******* 

 

"-%m#-;{#=-0<+-$ m$-.}-;=k +$-.}:-5-:-C-={:-#$-7#-#m-0+#-1{+-.-#=v$=-

<m$-k/v$-.}-;-=}#=-.8m-&}=-;-^p$-<=-#%m#-1-#)}#=-0+{,-.:-Es0-.-1-0!#-%m$-k 

0+{,-.:-Es0-.-1$-`o-#=v$=-.8m-!}:-#%m#-#}k +{-,=-M1-+A{-1-14+-.:-/v$-=}#=-

<m-&}=-*1=-%+-0+{,-.:-Es0-.-0!#-08m-!}:-#%m#-#}k 6{=-=}#=-<m=-*;-8>o:-

08m-;v#=-<m-H$-${=-8E{;-3u;-#),-;-80{0=-.-9m,-,}k k7{:-,k 

 

 טוען:בא ונניח שמישהו 
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קבוצת המסקנה של  ובש אופןאת ה מציג "תמצית ההסבר הטובתוך "מהקטע הבא 

פשט  הואבודהה לימד  להחליט האם משהו שלורד כיצדאסכולת דרך האמצע מסבירה 

 או דרש:

סי, לורד בודהה אאוסף אחד של הלימוד שבו, בהתחלה, בוורנ נויש

שמשהו יכול להיות  הוא שללואז  ;טבע עצמיכל אין  שלאדםאמר 

 יכגון חלקאובייקטים,  מספר קטן מאוד של באמצעותאמת קיים ב

פעמים רבות שמשהו יכול להיות קיים  קבעואז  וכך הלאה;אדם ה

 באמת.

ההבחנות ן אף אחת מ עשהלימוד שבו הוא לא השל אחר אוסף  נויש

אדם או כל דבר אחר, ה יהוא חלקאם , בין אובייקטשכל  שללהללו, ו

 מיתי משל עצמו...קיום א שהויכול שיהיה לו איז

 

+{-1m-8*+-.:-*;k !0=-8+m:-={1=-21-.8m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-H$-${=-8E{;-3u;-

#),-;-80{0=-.8m-!0=-9m,-.8m-@m:k 

 

 זה לא יכול להיות נכון,ש לאא

להחליט האם כיצד חודית של אסכולת רק תודעה יהי העמדהקאפה מתאר את גבו ג'ה צונשחלק ה וזה שכן

 דרש. ואהשפשט, או  ואלימד ה שלורד בודהה משהו

 

=0-.-9}+-.:-*;k ={1=-21-.8m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-H$-${=-8E{;-3u;-#),-;-

80{0=-.8m-!0=-=vk *;-8>o:-08m-;v#=-<m-H$-${=-8E{;-3u;-#),-;-/0-,-!0=-

+},-8&};-08m-[},-9}+-.8m-@m:k 

 

יחודית יה דההעמקאפה מתאר את גבו ג'ה צונשקטע  ו]זה לא בהכרח המקרה שאם זה

פשט או  הואשלורד בודהה לימד  מה-דברלהחליט האם כיצד של אסכולת רק תודעה 

קבוצת המסקנה של אסכולת  כיצד מציגלא יכול להיות החלק שבו הוא  הואדרש, אז 

 לגבי אותה השאלה.[ מכריעהדרך האמצע 

 ,חייב להיות נכון ועוד איךזה 

בדיוק  דרש ופשט ומה ומהשל שאלה ב מכריעהוצת המסקנה קב כיצד מציג קאפהגג'ה צונ היה שכן אילו

אותה השאלה, אז הוא בנוגע להייחודית של אסכולת רק תודעה  עמדהאת ה מציגוא באותו הקטע שבו ה

 .בין הסעיפים השונים בדבריוהיה עושה את השגיאה של בלבול 

******* 

 
"-%m#k #=v$-+{-*;-8>o:-08m-+<o=-<}:-0-9m,-7{:-,k 

 

 הבאה: עם הטענה הנגדית חוזרשמישהו נניח 

 ה של קבוצת המסקנה.תעמדל גלש חזרה קאפהגג'ה צונבחלק ספציפי זה, 
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+{-1m-8*+-.:-*;k H$-${=-M1-8A{+-+{-W;-08m-#=v$-:0-;-+?+-.-+#-.8m-3u;-

0%,-.8m-I{=-=v-P}1-.-#$-6m#k W;-08m-#=v$-:0-;-+?+-.-Q}#=-,=-<m$-K-&{,-.}-

M1=-<m-;v#=-8&+-.-,-!0=-+},-8&};-0-1m-Nm+-.8m-@m:k 

 

  משום שזה לא יכול להיות נכון, ש אלא

 לבחון את נוכל כיצדנכתב כדי להסביר  "התמצית על איך להבחין בין הפשט והדרש" הטקסט .1

 דיוקה המושלם; של הבודהות המנצחים ולהגיע למסקנה לגבי  העלהנ מילתם

 ביןבלבל ית זאתנעלה מילה ומושלמת של חקירה ממצה המבצע אדם שבלתי אפשרי יהיה זה  .2

 .של הדרך הגדולההאסכולות  עמדתסביר את מבו הוא שגיע לחלק מהוא כש הסעיפים השונים

 

******** 

 
"-%m#-#=v$-+{8m-+},-,mk Es0-+},-+$-.}8m-!0=-,=-+$}=-=v-0%,-.8m-0!8-+$-.}-0+{,-

06m8m-&}=-8"}:-+{=-8`o=-A=-<m-&}=-*1=-%+-0+{,-Es0-_p-+$}=-=v-0%,k 8`o=-1-

A=-<m-&}=-*1=-%+-0+{,-1{+-`o-+$}=-=v-0%,-.=-+{-;-+#}$=-.-9m,-,}-7{:-,k 

 
 טוען:ו בא נניח שמישהו

בשלב  מסוים זה של עבודתו. בקטעבאמת התכוון לומר קאפה גג'ה צונמה ש הנה

]של חילופי  הראשונה מסקנהב באופן מפורשכפי שהוא מתואר  הראשון של הלימוד

לורד בודהה  -הנאצלות בו הוא לימד את ארבע האמיתות שבסיבוב הגלגל  - ם[הדברי

באופן הוא גם ציין,  ;באמת ציין במפורש את העובדה שכל הדברים הנגרמים קיימים

 קיום אמיתי.איזשהו  ושיש לונגרם  לאדבר ש אין שום, את העובדה שמפורש

 

8}-,k Es0-+},-+$-.}8m-!0=-,=-+$}=-=v-0%,-.8m-0!8-+$-.}-0+{,-06m8m-&}=-8"}:-

+{=k #7v#=-#7v#=-6{=-.8m-*-$+-8'v#-.8m-8'v#-06m-9m,-.-+{-0+{,-1{+-`o-+$}=-=v-

0%,-.:-*;k +{=-8`o=-1-A=-<m-&}=-*1=-%+-0+{,-1{+-`o-+$}=-=v-0%,-.8m-@m:k 

K#=-"=k 

 

במסקנה  ורשבאופן מפכפי שהוא מתואר  שבשלב הראשון של הלימוד נכוןח זה בהכרהאם , אם כך

לורד  -הנאצלות בו הוא לימד את ארבע האמיתות שבסיבוב הגלגל  -הראשונה ]של חילופי הדברים[ 

שהמונח "חומר פיזי" מתייחס אליו,  הדבראת העובדה שהעובדה שחומר פיזי הוא  במפורשבודהה ציין 

 הוא משהו שאין לו קיום אמיתי?

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

שאין דבר שאינו נגרם ושיש לו איזשהו קיום את העובדה  -במפורש  -הוא ציין כי לפי מה שאתה אומר, 

 אמיתי. 
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8+}+-,k +{=-:$-#m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-1+}-&{-.-;-+{-W:-0%,-.:-*;k 8+}+-.-

+{8m-@m:k 

 

כפי שהוא  ח המקרה שבשלב הראשון של הלימודאני מסכים שזה בהכר במקרה זה]

בו הוא לימד את ארבע שבסיבוב של הגלגל  - נההראשומסקנה מתואר במפורש ב

לורד בודהה ציין במפורש את העובדה שהעובדה שחומר פיזי הוא  -הנאצלות האמיתות 

 א משהו שאין לו קיום אמיתי.[ימה שהמונח "חומר פיזי" מתייחס אליו, ה

 מסכים. כן נניח שאתה

 לתלמידים מסוימיםא מכוון את הסברו אופן זה תוך שהולורד בודהה תיאר דברים בש זה אפשריהאם אז 

 ם?הסוטריסטישייכים לאסכולת הלאלו  -

 ]מדוע אתה אומר זאת?[

 הסכמת.אתה כי 

 

8+}+-,k +{8m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-1+}-&{-.=-+{-0+{,-1{+-`o-8+}+-.:-*;k 8+}+-

.8m-@m:k 

 

 וון אתאופן כזה, תוך שהוא מכים שלורד בודהה אכן תיאר דברים באני מסכ אם כך]

 שייכים לאסכולת הסוטריסטים.[הלאלו  –סבריו לתלמידים מסוימים ה

 מסכים.אכן נניח שאתה 

מאמינים שעובדה זו היא  - הסוטריסטים –שלהם הסבר זה יועד לכאורה שהתלמידים  נכוןאז האם זה 

 משהו שאין לו קיום אמיתי?

 

8+}+-1m-ao=-){k +{=-+{-0+{,-Es0-_p-8+}+-.8m-@m:k 

 

אכן מאמינים שעובדה  - הסוטריסטים – הסבר זה יועדהם לשמסכים שהתלמידים ]אני 

 זו היא משהו שאין לו קיום אמיתי.[

 משהו שיש לו קיום אמיתי.אכן הם מאמינים שעובדה זו היא ש משוםיכול להסכים,  אינךאבל 

 

+{:-*;k +{=-#7v#=-#7v#=-6{=-.8m-*-$+-8'v#-.8m-8'v#-#6m:-:$-#m-13,-(m+-

<m=-Es0-.:-8+}+-.8m-@m:k 

 

 ]זה לא נכון לומר שהסוטריסטים מאמינים שעובדה זו היא משהו שיש לו קיום אמיתי.[

הם מאמינים שהעובדה שחומר פיזי הוא מה שהמונח "חומר פיזי" מתייחס אליו משום שנכון,  ועוד איךזה 

 לפי הגדרה.קיימת 
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+{:-*;k ;{#=-0<+-$m$-.}-;=k +{8m-@m:-8+m8m-0S}#-@}#=-<m-a }-8+}#=-$}-0}-+$-

=+-.:-`o-1m$-#m=-0)#=-.-+{:-#7v#=-=}#=-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.:-84n,-.8m-

Es0-1*8m-"=-;{,-<$-(,-*}=-&X-.-;-9}+-+}k 6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

]זה לא נכון לומר שהסוטריסטים מאמינים שהעובדה שחומר פיזי הוא מה שהמונח 

 לפי הגדרה[ יימתק"חומר פיזי" מתייחס אליו 

 ,ןמציי ועצמב "תמצית ההסבר הטוב" משום שנכון,  ועוד איךזה 

האחר, זה רעיון שהוא ההיפך מ ;חברי קבוצות המאזיניםבקרב קיימת גם זו לכן אמונה 

 יםרק מומשג שלמעשה שהדברים: שאומר נמצאת שם באמת שלא המייחס תכונהרעיון 

ל חומר פיזי והשאר, קיימים ככאלו לפי שונים שהביטויים הו עיקריתרה הבתור הצו

 הגדרה.

******** 
 

"-%m#k 0+#-1{+-J-:#=-#=v1-.}-#$-:v$-1m-%},-.8m-1+}-M1=-H$-${=-8A{+-.8m-

#6m:-1m-:v$-7{:-,k 

 
 טוען:בא ונניח שמישהו 

לעולם  ,הרמות של העדר טבע עצמי או יותר משלושאחד  שלא מלמדת אתסוטרה כל 

פשט  םלראות האם ה כדי בוחנים שאותם אנו הלימודאותם סוגי  בין להימנותיכולה לא 

 דרש.או 

 

+{-:v$-0:-*;k +{-R}-E}=-1m-7+-.8m-1+}-;=-#=v$=-.8m-H$-${=-8A{+-.8m-#6m:-:v$-

08m-@m:k 

 

 ם של לימוד,סוגיבין אותם  הימנותלועוד איך  להונושא זה יכשלא מלמדת סוטרה ש אלא

זה שהתבקשה על ידי סוטרה "בכפי שמתואר  סוגים של לימודם הבין אות הימנותל להוכי היא יכ

 ."נדליתבלתי  תוחוכמש

 

+{:-*;k +{-+#-R }-E}=-1m-7+-.8m-1+}-;=-#=v$=-.8m-H$-+},->m-1+}-9m,-.8m-@m:k 

 

כפי שמתואר  סוגים של לימודבין אותם ה הימנותלה לו]זה לא נכון לומר שהיא יכ

 .["תנדליבלתי  תוחוכמזה שסוטרה של "ב

בלתי  תוחוכמש זה סוטרה של"הם סוטרות המתוארות ב , כי סוגים אלו של לימודנכון ועוד איךזה 

 דרש.בתור  "נדלית
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+{:-*;k R}-E}=-1m-7+-.8m-1+}-+{=k +},-+1-0+{,-.-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-

A=-,=-1m-%},-.8m-1+}-M1=-H$-+},->m-1+}:-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 זה סוטרה של"סוגים אלו של לימוד הם סוטרות המתוארות בנכון לומר ש ]זה לא

 כדרש.[ נדלית"בלתי  תוחוכמש

מציינת שסוטרות שלא מבטאות את  "נדליתבלתי  תוחוכמזה שסוטרה של "נכון, כי ה ועוד איךזה 

שאותו הן מתארות  עיקרינושא ההן לוקחות את האמת האולטימטיבית בתור ההמסר שלהן על ידי ש

 דרש. הן ,במפורש

******* 

 

 שאלות אלו:ל בנוגעהאסכולה שלנו  דוגלת בהשאנו מדלגים כעת קדימה לעמדה 

 

#(m=-.-:$-#m-;v#=-06#-.-;k 0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-+$-.}:-&{+-`o-A-08m-#`o;-

A-*{#-+1,->m-:m#=-%,-;-#2~-0}:-+#}$=-,=-0+{,-06m-+$}=-0%,-0%,-A8m-#2~-0}:-

A=-,=-%},-.8m-*{#-+1,->m-1+}k 0!8-+$-.}-0+{,-06m8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k 

 

  בה דוגלת האסכולה שלנו.שהעמדה שנית, הנה 

בו לורד בודהה לימד את ארבע שהדהרמה של גלגל סיבוב הראשון של הלימוד, ההגדרה של השלב ה

 :היא, הנאצלותהאמיתות 

ביטא  , ושבהןופה ההתחלתיתבמהלך התק נלמדושפחותה הדרך ה אותן הסוטרות של

נושא שלקח את ארבע האמיתות הנאצלות בתור האת המסר שלו על ידי  המבורך

 מסוימיםאת הלימוד לתלמידים , בעודו מייעד אר במפורשיתאותו הוא ש עיקריה

 .פחותההשייכים לדרך ה

 

13,-#6m-,mk +#{-U}$-+#-8+m-,m-&q#-0#;-8/#=-.8m-0+{,-.8}k k8+m-,m-\o,-

8Ap$-8/#=-.8m-0+{,-.8}k k8+m-,m-8#}#-.-8/#=-.8m-0+{,-.8}k k8+m-,m-;1-

8/#=-.8m-0+{,-.8}kk 

 

 הסוטרה:של הבאות  המיליםלסיבוב זה של הגלגל תהיה משהו כגון  בולטתדוגמה 

סבל. זוהי למקור הנאצלת של השל הסבל. זוהי האמת  הנאצלתהו נזירים, זוהי האמת 

 דרך לסיום הסבל.של ה הנאצלתסבל. זוהי האמת לשל הקץ  הנאצלתהאמת 

 

&q#-0#;-<{=-.:-Ak \o,-8Ap$-($-0:-Ak 8#}#-.-1$},-`o-Ak ;1-0"}1-

.:-Ak 
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 כםשעלי משהוהוא לסבל . המקור לקיומו ותמודע לפתח שעליכםסבל הוא משהו ה

 לתרגל. כםעליש משהולהגשים. הדרך היא  כםעליש משהוהוא לסבל . הקץ זנוחל

 

&q#-0#;-<{=-.:-Ak U:-9$-<{=-.:-A:-1{+k \o,-8Ap$-($-0:-Ak U:-

9$-($-0:-A:-1{+k 8#}#-.-1$},-`o-Ak U:-9$-1$},-`o-A:-1{+k ;1-

0"}1-.:-Ak U:-9$-0"}1-.:-A:-1{+k 6{=-.8m-1+}-W-0v-9m,k 

 

. לוואז לא יוותר דבר להיות מודע  ,לקיומו לפתח מודעות כםסבל הוא משהו שעליה

 משהוהוא לסבל . הקץ לזנחובר יוותר דואז לא  ,זנוחל כםשעלי משהוהוא  הסבל מקור

ואז  ,לתרגל כםעליש משהו. הדרך היא מוואז לא יוותר דבר להגשי ,להגשים כםעליש

 .ולא יוותר דבר לתרגל

 

0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-0:-.:-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-*{#-&{,->m-:m#=-%,-+0$-M},-;-

%}$-(m+-J-1}-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-*{#-&{,->m-1+}k 0!8-0:-.-13,-

(m+-1{+-.8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k 

 

בו לורד בודהה לימד ששום דבר שגלגל הדהרמה של סיבוב הההגדרה של השלב האמצעי של הלימוד, 

 קיים לפי הגדרה, היא: לא

 המבורךבמהלך התקופה האמצעית, ושבהן  נלמדוגדולה שה סוטרות של הדרךאותן ה

 עיקרינושא הבתור ה את האובייקט העדין של ריקות שלקח על ידיביטא את המסר שלו 

, דולההגאר, כשהוא מייעד את הלימוד לתלמידים מסוימים השייכים לדרך יתהוא ש

 .יותר ובעלי יכולות גבוהות

 

13,-#6m-,mk W=-8Km$-0&q=-#=v1-+$-k &q+-.-<{=-:0-$m$-.}-+$-0%=-.-9m,k 

 

 ;"האם של הבודהות"של סאות הארוכה, הבינונית, והקצרה הגר הןלסיבוב זה של הגלגל  בולטתדוגמה 

 ."לב החוכמה"ו; הגרסה המקוצרת שלהם

 

0%}1-X,-8+=-<m=-`o=-*-1:-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-*{#-&{,->m-:m#=-%,-;-&}=-<m-0+#-

1{+-J-:#=-%m-:m#=-0%,-A8m-#2~-0}:-A=-,=-0%,-.8m-*{#-&{,->m-1+}k k0!8-*-1-

;{#=-@{8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k 

 

על ההבחנות בו לורד בודהה לימד שגלגל הדהרמה של סיבוב השל הלימוד,  אחרוןההגדרה של השלב ה

 , היא:הדקות
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 המבורך ושבהן ,במהלך התקופה האחרונה נלמדוסוטרות של הדרך הגבוהה שאותן ה

דנת את הצורה המעו ארישת עיקרינושא הבתור ה לקחעל ידי ש ביטא את המסר שלו

, או את הצורה הגסה יותר, או את שתיהן, כשהוא םר טבע עצמי לאובייקטישל העד

 .הגדולההשייכים לדרך  מסוימיםמייעד את הלימוד לתלמידים 

 

13,-#6m-,mk A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-+$-k 

+#}$=-8E{;->m-A1=-bo=-<m-;{8v8m-,$-3,-`o->o:-.8m-A1=-.-)m$-${-84n,->m-]}+-9v;->m-

#7v#=-0J,k 6{=-=}#=-<m-1+}-W-0v-9m,k 

 

 Paramarta הבודהיסטווה שביקש הפרק"כגון  ותסוטר הןלסיבוב זה של הגלגל  בולטתדוגמה 

Samudgata"; "הידוע כ  ",על הכוונה האמיתית אוריהבתוך "מ" מאיטרייה שביקש פרקהקטע של ה

 ".חד נקודתיהריכוז שבה משחק ה וההשתקפותמאייטרייה "

 

+{-+#-,m-#}-0-#2~-0}:-A=-.-9m,-;k 3n#-[},-0%+-+{-6m0-.:-e=-,-8"}:-;}-#=v1-.}-

#$-:v$-`o->o:-.8m-*{#-+1,->m-1+}k 0!8-+$-.}-0+{,-06m8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k 

 

בזהירות את כל הניסוחים אם נוציא מהם  בסיסיים;אורים יתרק התיאורים דלעיל הם, דרך אגב, 

בו לורד בודהה הסיבוב של גלגל הדהרמה שההגדרה של השלב הראשון של הלימוד,  יהבעייתיים, אז

 , תהיה:הנאצלותלימד את ארבע האמיתות 

 סוטרה של הדרך הפחותה, ללא קשר לאילו מבין שלושת סיבובי הגלגל היא שייכת. 

 

+#}$=-8E{;-,=-#=v$=-.8m-8"}:-;}-#=v1-.}-#$-:v$-#$-6m#k &{+-`o-A-08m-#`o;-

A-A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-W-0v=-8"}:-;}-0:-.8m-+#}$=-

.-0C;-0-;-W}=-1m-+#}=-.8m-*{#-&{,->m-:m#=-%,-;-#2~-0}:-+#}$=-,=-#=v$=-.8m-

1+}k 0!8-0:-.-13,-(m+-1{+-.8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k 

 

בו לורד בודהה לימד ששום ש הדהרמהשל הגלגל של  סיבובהההגדרה של השלב האמצעי של הלימוד, 

  ים לפי הגדרה, תהיהדבר לא קי

 אשר:סוטרה 

 הכוונה ביאור"ב מתוארפי שהגלגל כהסיבובים של שייכת לאחד משלושת  .1

  ,"תיתיהאמ

שאינם זקוקים  של מימהסוג דרך הגדולה, אך ל ושיועדה בעיקר לתלמידים השייכים .2

הפרק שביקש ימוד כגון "לעל ידי של הסיבוב האמצעי של הגלגל  להסבר נוסף

 ".Parmarta Samudgata הבודהיסטווה
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+#}$=-8E{;-,=-#=v$=-.8m-8"}:-;}-#=v1-.}-#$-:v$-#$-6m#k &{+-`o-A-08m-#`o;-

A-A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-W-0v=-8"}:-;}-0:-.8m-+#}$=-

.-0C;-0-;-W}=-+#}=-.8m-*{#-&{,->m-:m#=-%,-;-#2~-0}:-+#}$=-,=-#=v$=-.8m-1+}k 

0!8-*-1-;{#=-@{8m-&}=-8"}:->m-13,-(m+k 13,-#6m-,m-#:-W:-9m,k 

 

  היה אם כןתבו נעשו ההבחנות הדקות, שהשלב האחרון של הלימוד, סיבוב גלגל הדהרמה  ההגדרה של

 אשר:סוטרה 

 , "האמיתית הכוונה ביאור"שייכת לאחד משלושת סיבובי הגלגל כמתואר ב .1

שזקוקים של מי  ושהם מהסוגדרך הגדולה, ל לתלמידים השייכים בעיקרושיועדה  .2

 שביקש הפרקלימוד כגון " באמצעותנוסף של הסיבוב האמצעי של הגלגל  להסבר

 ".Parmarta Samudgata הבודהיסטווה

 .לעיליהיו כמו אלו שניתנו  בולטותדוגמאות 

 

0!8-*-1-;{#=-@{8m-&}=-8"}:->m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-+{-;-*{#-.-*1=-%+-;-9$-+#-

.:-bo#=-.-6{=-8&+-.8m-Wv-13,-9}+-+{k 8"}:-;}-+$-.}8m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-+{=-

8"}:-;}-+$-.}=-0%,-3~+-<m-#$-7#-#m-0+#-1{+-<m-+0$-`o-A=-.8m-13,-(m+-#=v1->m-

M1-06#-21-6m#-#}-0:-ao=k 8"}:-;}-0:-.8m-0I}+-A:->o:-.8m-&}=-<m-0+#-1{+-<m-

+0$-`o-A=-.8m-13,-(m+-#=v1->m-M1-06#-#}-1m-ao=k 

 

סיבוב הנועד החלק האחרון של הלימוד,  שעבורם מסוימיםההסוטרה אומרת שהתלמידים  מדועיש סיבה 

בו נעשו ההבחנות הדקות, היו "אלו שנכנסו, באופן מושלם, לכל אחת מהדרכים שהדהרמה של גלגל של ה

 .השונות"

שיטה של ה שלמענם סובב הגלגל הראשון מסוגלים לתפוס את המסוימיםהנקודה היא שהתלמידים 

ים שהוצגה במהלך הסיבוב הראשון עצמי של אנשגרסה של העדר טבע בנוגע לשלושת המאפיינים רק 

של שלושת המאפיינים ביחס להעדר טבע עצמי של  השיטהשל הגלגל. הם אינם מסוגלים לתפוס את 

 סיבוב האמצעי של הגלגל.שנידונה באובייקטים 

 

8"}:-;}-0:-.8m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-+{=-1+}-#6,->m=-8"}:-;}-0:-.8m-+#}$=-.-0C;-

0-;-1-W}=-.:-8"}:-;}-0:-.8m-0I}+-A:->o:-.8m-&}=-<m-0+#-1{+-<m-+0$-`o-A=-.8m-

13,-(m+-#=v1->m-M1-06#-#}-ao=k 

 

שלושת המאפיינים  של שיטהשלמענם סובב הגלגל האמצעי מסוגלים לתפוס את ה מסוימיםהתלמידים ה

 להסבר נוסף מבלי שיזדקקוסיבוב האמצעי של הגלגל, שנדונה בל אובייקטים, ביחס להעדר טבע עצמי ש

 סוטרה אחרת.שום של סיבוב אמצעי זה על ידי 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

73 
 

8"}:-;}-*-18m-&{+-`o-A-08m-#`o;-A-+{=-A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-

<m-;{8v-W-0v=-8"}:-;}-0:-.8m-+#}$=-.-1-0C;-0:-8"}:-;}-0:-.8m-0I}+-A:->o:-.8m-

&}=-<m-0+#-1{+-<m-+0$-`o-A=-.8m-13,-(m+-#=v1->m-M1-06#-#}-0:-1m-ao=k 

 

שלושת  שלשלמענם סובב הגלגל האחרון אינם מסוגלים לתפוס את המערכת  מסוימיםהתלמידים ה

 נוסף הסברללא  ,האמצעי של הגלגל סיבובשנדונה ב יחס להעדר טבע עצמי של אובייקטיםהמאפיינים ב

 Paramarta הבודהיסטווה שביקשהפרק " גוןמצעי זה של הגלגל באמצעות לימוד כשל סיבוב א

Samudgata." 

 

A$-&u0-={1=-+.8-+},-+1-9$-+#-8/#=-bo=-<m-;{8v-W-0v=-8"}:-;}-0:-.8m-+#}$=-.-

+$}=-=v-0C;-0-;-0K{,-,=-8"}:-;}-0:-.8m-0I}+-A:->o:-.8m-&}=-<m-0+#-1{+-<m-+0$-

`o-A=-.8m-13,-(m+-#=v1->m-M1-06#-+$}=-=v-#}-08m-co#=-;k 8"}:-;}-+$-.}8m-

0I}+-A:->o:-.8m-#$-7#-#m-0+#-1{+-<m-+0$-`o-A=-.8m-13,-(m+-#=v1->m-M1-06#-#}-

0:-8>o:-08m-#`o;-A-6m#-9m,-.8m-Wv-13,->m=-+{-W:-0<+-.8m-@m:k 

 

ביחס להעדר טבע עצמי שלושת המאפיינים  של שיטהאומרים שהם "מסוגלים לתפוס מיד את הכאשר אנו 

של סיבוב אמצעי  הסבר נוסףמסתמכים על  אם הםסיבוב האמצעי של הגלגל, שנדונה בשל אובייקטים, 

", Paramarta Samudgata הפרק שביקש הבודהיסטווהלימוד כגון " בעזרתזה של הגלגל, 

ר טבע עצמי מאפיינים ביחס להעדשלושת ה של שיטהמבינים כבר את השהמשמעות היא שהם תלמידים 

אלו הסוטרה מדברת על  מדועבמהלך הסיבוב הראשון של הגלגל. וזו הסיבה  האדם, שהוצגשל 

 "כל אחת מהדרכים השונות".שמשתייכים ל
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 תית של הבודההי: מה הייתה כוונתו האמ15קורס 

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 משתי הקיצוניות הימנעותהמקראה שביעית: מאסטר אסאנגה על 

 

 Drang-ba) ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט", תמצית ההסבר הטוב" הבא לקוח מתוך הלקט

dang nges-pa’i don rnam par ‘byed-pa’i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ג'ה מאת 

 ם(, ועמודיS5396ג קטלומס' ) ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  14a-18aדפים (; 1357-1419)צונגקפה 

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת גשה  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  34-44

Tupten Rinchen  ממנזר סרה מיי הטיבטי. אנא שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא קשה

  .ACI ועדיף ללמוד אותו בעזרת השיעורים הנלווים של, ביותר

 #(m=-.-;-#(m=k U}0-+.},-*}#=-1{+-<m=-#2~-0}:-+#}$=-8E{;-;-0K{,-3u;-+$-k 

+{-;-0K{,-,=-+{-"}-,-(m+-#),-;-/0-.8m-3u;-;}kk 

 

 ;"ביאור הכוונה האמיתית"פי  להאינטרפרטציה עמנות א לעשלנו בדיון  העיקרי השניהחלק  מתחיל כעת
מאסטר אסאנגה מסתמך  כיצדאור : תיצעדיםבשני על האופן שבו סוטרה זאת מבוארת. נתקדם הסבר  זהו

 על גישה זו. בהתבסס, הכךאת המשמעות של  מציגהוא  כיצדתיאור ו ;ביאורעל הבעיקר 

 

+$-.}-,mk 0&q-0-;=k +},-+1-.-13,-(m+-T-+$-X,-.-9$-+#}$=-8E{;-;=-

8Ap$-0-06m,-<{=-.:-A8}k k6{=-+#}$=-8E{;->m-+},-+1-.8m-;{8v-M1=-H$=-<m$-k 

&}=-M1=-<m-13,-(m+-,m-+#}$=-8E{;-;=-8Ap$-0-06m,-0W-0:-A8}k k6{=-13,-(m+-

#=v1-%},-.8m-13,-(m+-<m-;{8v-M1=-H$=-;k &}=-M1=-<m-$}-0}-(m+-1{+-.8m-13,-(m+-

,m-+#}$=-8E{;-;=-8Ap$-0-06m,-0W-0:-A8}k k6{=-1+}-&{-;-8#;-(}$-#m-Hm=-;,-

+$-H$-${=-;-=}#=-.-M1=-%},-.8m-$}-0}-(m+-1{+-.8m-;{8v-M1=-H$=-=}k k#(m=-.-;-

#(m=k U}0-+.},-*}#=-1{+-<m=-#2~-0}:-+#}$=-8E{;-;-0K{,-3u;-+$-k +{-;-

0K{,-,=-+{-"}-,-(m+-#),-;-/0-.8m-3u;-;}kk 

 

ביאור הכוונה " שבפרקים על האולטימטיבי מתוך ה "אוסףב"נגה מצטט אמאסטר אס הראשון.הצעד הנה 

 ואומר: ,"האמיתית
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ביאור הכוונה להבין את האולטימטיבי כבעל חמישה מאפיינים, כפי שמתואר ב" נועלי

 ".האמיתית

 :במילים ת המאפיינים,בשלוש הדניםהפרקים  מתוךהוא גם מצטט 

ביאור הקיימים כפי שהם מתוארים ב" ת המאפיינים של כל הדבריםעליך לראות א

 ".הכוונה האמיתית

שמתייחסים  משל עצמם, את אלודברים נעדרים כל טבע על האופן שבו האת הפרקים  הוא ממשיך ומצטט

בין לימוד ש, וההבחנה גבי מה שנראה לכאורה כהעדר עקביות בסוטרותלנושאים כמו השאלה והתשובה ל

 :, כגוןש וכזה שהוא פשטשהוא דר

, כפי שמתואר יעלינו לראות בכל דבר קיים את המאפיין של העדר כל טבע עצמ

 ".ביאור הכוונה האמיתיתב"

 

+{-06m,-`o-M1-<{=-3~#=-0W+-+$-1*:-*v#-:m#=-${=-.-9$-+#}$=-8E{;-,=-#=v$=-

.-M1=-H$=-=}kk 

 

באופן רעיון שלשונים, והמודעות ה סוגי תהקבוצה של שמונשל מאסטר אסאנגה ממשיך ומתייחס לרעיון 

 ."ביאור הכוונה האמיתית"ב מסלולים קבועים, כפי שאלו נידוניםישנם שלושה  אולטימטיבי

 

A$-=8m-+{-"}-,8m-;{8v-+$-+{8m-M1-.:-#),-;-+00-.-+$-*{#-0&q=-;=-<$-+#}$=-

8E{;-;=-#6,-+0$-$}-0}-+$-=+-.:-`o-0)#=-.8m-\o,-0K#=-<m=-% }$-.-9}$=-Es0-_p-

#=v$=-.-(m+-0<+-.8m-M1=-E$=-1$-.}=-#),-;-80{0=-.:-14+-+}kk 

 

", אוסףוכן ב" ,זה כתבעל  ביאורב ,"תרמות הבודהיסטוו"מתוך  "ךפרק על הּכ"ב ,בעבודות אחרות שלו

": ביאור על הכוונה האמיתית" מתוךמשתמש בהסברים רבים הלקוחים תוך שהוא  עמדתואת  הוא מציג

לאובייקט  המתייחסות של המשגותמהעדר  מורכבת שטוטאליותקבע כיצד לורד בודהה  יםשמראהסברים 

 .מותניםדברים של  בהקשר לפרטיו,הבסיסי ו

 

1+}-&{-W,-+$-+0v=-1*8-;-=}#=-.:-+{-"}-,8m-+},-0<+-.-+$-+{-+#-#m-8E{;-.-M1=-

=v-0%,-.8m-#,+-M1=-<$-1+}-&{-8+m8m-+},-+$-<m,-_p-1*v,-.=-;v#=-8+m-;-1+}-&{-

8+m8m-+},-#),-;-80{0=-.-,m-P-0:-'$-$}-kk 

 

 ,תצווהבחנה בין האמצע והקב ",סוטרותשל היהלום "ב הכך שנמצאות בנוסף את ההצגות על אם ניקח

בהסכמה שגם אלו נמצאות  אלו, הרי יםטקסטעל  בביאורים השונות הכלולות הנקודות העיקריותאת וכן 

 סוטרה זושל ומר שנראה כי הצגת המשמעות ל נוכלולכן  .טרה שלנובסו שמופיעיםבית עם ההסברים רמ  

 .של אסכולת רק תודעה[] עצם היסוד של שיטה זואת  מהווה
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#(m=-.-;-#=v1k 1*8-#(m=-(}$-3u;-] m:-0%,-.k a}-8+}#=-<m-1*8-A{-K#-_p-

+##-.k +{=-#=v$-:0-<m-H$-${=-8A{+-.8m-3u;-;}kk 

 

 על גישה זובהתבסס  הכך,של  מציג את המשמעותמאסטר אסאנגה  התיאור שלנו כיצדשנית בא 

  ".ביאור הכוונה האמיתית"בעיקר על  שמסתמכת

  שלושה צעדים:יש כאן 

  ,שתי הקיצוניותלהימנע מהצגה כללית כיצד . 1

  הקיצוניות של הגזמה או בדיה של דברים,של  יותר הפרכה מפורטת. 2

 .פשט של לורד בודההולימודי ההדרש מודי ליכאן ההבחנה בין נעשית וכיצד . 3

 

+$-.}-;-#=v1k A$-=-,=-0<+-.8m-3u;-+$-k 0&q-0-,=-0<+-.8m-3u;-+$-k 

+{-+#-;=-#6,-.8m-#bo$-,=-0<+-3u;-;}k k+$-.}-;-#(m=k a }-!q:-`o-W-08m-3u;-

+$-k +{-#(m=-8#}#-.8m-3u;-;}kk 

 

  שלוש חלוקות נוספות: יש  ין אלוראשון מבל

  נקודה זו; מסביר "תרמות הבודהיסטוון שבו". האופ1

 זו; מסביר נקודה "אוסף"ה . האופן שבו2

 . ם אותהטקסטים אחרים מסבירי. והאופן שבו 3

  לראשונה מבין אלו יש שני חלקים משלה:

 אדם שמגזים או ממעיט מהדברים רואה את הדברים, כיצד  .א

 ב. וכיצד אנו מפריכים זאת.

 

+$-.}-,mk A$-=-;=k 'm-W:-9}+-%{-,-9}+-.-1-9m,-.-;-a}-0)#=-.8m-;{#=-.:-

1-7m,-.-($=-.-+$-9$-+#-.-;-!q:-.-0)0-.8m-;{#=-.:-1-7m,-.-($=-.-9}+-+}k 

6{=-a}-!q:-($=-.8m-3u;->m=-9}+-+}-6{=-#=v$=-.8m-a}-8+}#=-+$-!q:-8+{0=-,m-'m-W-0v-

6m#-9m,-6{-,k 

 

 ל עם השאלה הבאה:. ניתן להתחיחלקים אלוהראשון מבין שני  הנה

 מביא את הקביעה הבאה: "תרמות הבודהיסטוו"

 דברים קיימים? ה כיצד, אם כן,

 יםהגזלשגויה הנטייה מההם קיימים באופן שבו הם חופשיים 

 וגם ;קיים במציאות לאכלפי משהו ש שמכוונתדברים, נטייה ב

נטייה שמכוונת כלפי דברים, ב ההמעטשל מהנטייה השגויה  חופשיים

 .לגמרי נכוניםם שהם בעצם דברי
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בתיאור  'המעטה של דברים'דברים' ושל המשמעות של 'הגזמה  אתוכל להסביר כיצד נ

 ?המעטהמהגזמה או  הם חופשייםדברים קיימים באופן שאומר שזה ש

 

+{-#(m=-,m-A$-=-;=k #7v#=-;-=}#=-.8m-&}=-M1=-+$-#7v#=-;-=}#=-.8m-

+$}=-.}-;-8+}#=-.8m-3n#-#m-$}-0}-(m+-<m-:$-#m-13,-(m+-9}+-.-1-9m,-.-;-a}-0)#=-,=-

1$},-.:-6{,-.-#$-9m,-.-+$-k 6{=-.-8+m=-a}-8+}#=-3u;-#=v$=-;k 

 

 " באופן הבא:תרמות הבודהיסטוושני אלו מוסברים ב"

 אדםזוהי אותה אמונה שבה  :וצג באופן הבאמדברים של הגזמה פועלת האופן שבו 

 חומרל ביחס המשגותיצר ילכדי המילים המשמשות של  בודה משהו בנוגע לעצם טבען

הדברים יתר  פיזי וכל ביחס לחומרוכן  האובייקטים הקיימים,שאר כל ולפיזי 

 הגדרה.על פי אינם קיימים שמילים שהן, למעשה, דברים בנוגע ל ;המתפקדים

 

0)#=-.8m-3n#-#m-13,-18m-#6m-0)#=-.8m-3n#-#m-13,-18m-K{,-`o->o:-.k 0I}+-`o-

1{+-.8m-0+#-(m+-<m=-+},-+1-.:-9}+-.-9$-+#-.8m-+$}=-.}-;-*1=-%+-<m-*1=-%+-`o-

1{+-+}-6{=-!q:-0-8+{0=-<m$-&u+-#7},-.:-A{+-.-#$-9m,-.-8+m-#(m=-,m-&}=-8`o;-0-8+m-

;=-:0-_p-(1=-.-9m,-.:-:m#-.:-A8}k k6{=-.-#-1=-,m-!q:-.-8+{0=-3u;-0%,-;-

&u+-#7},-6{=-.-1,-&+-<m=-,m-*{#-.-&{,-.}8m-&}=-70-1}-;=-(1=-.:-0%,-,}kk 

 

 שהדברים הבאים כלל אינם קיימים: קורית כאשר אומריםהמעטה של דברים 

שהינו היסוד, עם התכונות האופייניות, למילים שבהן משתמשים זה 

מספק את הבסיס, עם המאפיינים, של שזה  -המשגות ר וכדי ליצ

 ;המשגותר וכדי ליצ המשמשותמילים ה

שקיים באופן אולטימטיבי, באמצעות זהות שהיא מעבר לכל  זה

 ;ביטוי

 וזה שהוא דבר טהור ומתפקד.

להבין ששני אלו  נו; עליאדם בקצרה, אלו הם דברים שמבזבזים את ההזדמנות של

 ליפול מדרך רוחנית זו של משמעת. נויגרמו ל

כולל את שוהחלק  משהו; מהו שמהווה המעטה שלתיאור של  זה הוא שניהחלק ההתחלתי של חלק 

מהלימוד המעמיק במקרה זה,  וכך הלאה מתאר כיצד אדם נופל, "שלך את ההזדמנותשמבזבזים המילים "

 של הדרך הגדולה.

 

#7v#=-6{=-.-,=-+$}=-.}-;-6{=-.8m-0:->m=-\o,-0K#=-8+}#=-.8m-#6m-0%,-){k 

+{-;-8+}#=-.8m-3n#-#m-$}-0}-(m+-%{=-.-,m-3n#-#m=-0)#=-.8m-$}-0}-(m+-;-A8mk 8+}#=-
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A{+-<m-3n#-;-1m-A-% {-0&q-0-;-=}#=-.-,=-#=;-0:-0<+-+}k kA$-=8m-!0=-#6,-

`o-Ap$-0-M1=-<$-+{-W:-<{=-.:-A8}kk 

 

מכוונת  שכלפיומתאר את האובייקט  ,"דברים מתפקדים'לעד ממשיך ו ל "חומר פיזי"שמדבר ע החלק

יש להבין  המשגות"ר כדי לייצ משתמשים ןההמילים שבשל  עצם טבען"החלק לגבי את . ההמשגה

המשגות את ה משתמשים כדי ליישםבהן למילים ש ולא, כמתייחס לטבע ]או למאפיין[ של המשגות

זה מופיע במקומות  ניסוחכאשר גם לזכור ש ליךע. "אוסףה"כמו דות מובהרת בעבונקודה זו ן; עצמ

 .זה אופןב אותויש לקרוא ", אוסף"אחרים ב

 

3n#-#m=-0)#=-.8m-$}-0}-+{-(m+-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-.-1m,-.-;-+{8m-:$-#m-13,-(m+-

9}+-+}-6{=-6{,-.-,m-a }-8+}#=-=}kk 

 

דבר  –לים שמומשג באמצעות השימוש במיהפעולה של הגזמה של דברים מורכבת מאמונה שהטבע 

 אכן קיים על פי הגדרה. –שלמעשה אינו קיים על פי הגדרה 

 

0)#=-.8m-3n#-#m-13,-18m-#6m-,m-0)#=-.8m-3n#-#m-13,-18m-K{,-6{=-.=-0<+-+{-\o,-

0K#=-<m-#+#=-#6m8}kk 

 

מוסבר  "המשגותיצר יכדי לשבהן משתמשים מילים ל , עם התכונות האופייניות,היסוד שהינוזה "הביטוי 

את צר ילי משמשותשמילים ל , עם התכונות האופייניות,המספק את הבסיסזה " הביטוי ל ידיע

 .המשגהה נתמכוו שכלפיוהנקודה היא שאנו מדברים על האובייקט ": המשגותה

 

+{-(m+-0I}+-`o-1{+-.8m-3u;-<m-+},-+1-.:-9}+-.-;-*1=-%+-<m-*1=-%+-`o-1{+-+}-6{=-84n,-

.-,m-!q:-8+{0=-=}kk 

 

קיים באופן " ש דברהברעיון שאותו  מהאחיזה מורכבת המעטה של דבריםהפעולה של כן, כמו 

 ."כלל אינו קיים" -"מעבר לכל ביטוי" באופן שהוא, "אולטימטיבי

 

+{-W:-A=-,-\o,-0K#=-+},-+1-.:-9}+-+}k k6{=-.-,m-a}-8+}#=-+$-$}-0}-(m+-#6,-

#(m=-+},-+1-.:-1{+-+}-6{=-.-,m-!q:-8+{0=-9m,-){k +$-.}-\o,-Q}0-+$-#6,-#(m=-

+},-+1-.:-9}+-.8m-@m:-:}kk 

 

המעטה "; ובאופן אולטימטיבי מותקייש"המשגות אומר  אדםהיא כאשר דברים של  הגזמה זה, כל לאור

. זאת "אחרים אינם קיימים באופן אולטימטיביה סוגי הטבעשני אדם אומר: " היא כאשר ל דבריםש
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השלושה למעשה קיים רק באופן כוזב, בעוד ששני האחרים קיימים באופן  מביןכיוון שהראשון מ

 אולטימטיבי.

 

+},-+1-.:-9}+-.-;-1{+-.:-W-0!q:-8+{0=-=v-0<+-.8m-S=-H$=-,-+},-+1-.:-1{+-.-

;-9}+-.:-W-0-a}-8+}#=-=v-0<+-+#}=-;-!0=-8+m:-\o,-0K#=-:$-#m-13,-(m+-<m=-

9}+-.:-84n,-.-;-a }-8+}#=-=v-#=v$=-<m=-+{-+},-+1-.:-9}+-.:-84n,-.-3n#-#m=-

#=;-0:-1-0%,-<$-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-,-+},-+1-.:-9}+-.-#bo$-#m-+},-9m,-.=-

\o,-0K#=-+},-+1-.:-9}+-.-a}-8+}#=-=v-8E}-08m-@}#=-=}kk 

 

קיים באופן כן משהו שלמעשה  על פיהש בתור ההשקפה דברים המעטה של אם אנו מסבירים

כלומר,  זה;ההפך מ בתור דבריםשל  הגזמהעלינו להסביר שיהיה ראה נאולטימטיבי אינו קיים כלל, אזי 

 תוצהרמדה שהעמאלא ששמשהו שלמעשה אינו קיים באופן אולטימטיבי, אכן קיים.  בתור ההשקפה

לחשוב  פירושוש - הגדרה שהמשגות קיימות על פי לחשובפירושה דברים של בנקודה זו הנה שהגזמה 

בטקסט כאן  נקודהעצמו, ה ש בנוסחמפורכך שלמרות שזה לא נאמר בבאופן אולטימטיבי.  ותקיימ ןשה

לחשוב שקפה זו, ה לפישכך הוא קיים באופן אולטימטיבי. הרי ש, הגדרה על פיאם משהו קיים היא ש

 דברים.של  הגזמה של מעשהאת ה מהווה אופן אולטימטיביב שהמשגות קיימות

 

+#}$=-8E{;-;=k \o,-0K#=-.8m-13,-(m+-<m-#,=-8`o-A{+-<m-13,-1-$}-0}-+$-=+-

.:-`o-8+}#=-.8m-#6m-#6,-+0$-;-#=v$=-.=k #bo$-8+m=-0)#=-.8m-3n#-#m-

13,-18m-#6m-+},-+1-.:-9}+-.-;-1{+-%{=-#=v$=-.8m-+$}=-0%,-#6,-+0$-9m,-1}+-

<$-k +{-+},-+1-.:-1{+-,-9}$=-Es0-<$-+},-+1-`o-1{+-.:-8>o:-0=-#(m=-!-;-

0<+-.-;-[},-1{+-+{----   

 

בתור "האובייקט של המאפיין של מתאר את הדברים המותנים  "ביאור הכוונה האמיתית"ש זכרו

מוחלות ההמשגות בנוגע והאובייקט שעליו  ;גורםל שמפגין את התכונות האופייניות שזה ההמשגות; 

 ."של הדברלטבע הבסיסי ויתר התכונות 

, התכונות האופייניות עם, שלהחזיק ברעיון ש"היסודשכאשר טקסט זה מזכיר  לכן יהיה עלינו להודות,

ר הרי שהדבבאופן אולטימטיבי( אינו קיים,  שאכן קיים)משהו  המשגות" שמשמשות כדי לייצרמילים ל

 הדברים המותנים.  ואבאופן מפורש ההוא מתייחס שאליו 

, כיוון טוטאליות על גםעל דברים מותנים ו גםמדבר  שהטקסט למעשהנאמר בעיה אם  שוםאין אלא ש

הייתה חייבת להיות  תגם טוטאליוהרי ש – באופן אולטימטיבי קיים שלא משהודברים מותנים היו  ילושא

 .יביקיים באופן אולטימט לאמשהו ש

 

---A$-=-;=k #7v#=-;-=}#=-.8m-&}=-M1=-<m-+$}=-.}-21-;-!q:-.-8+{0=-.-;-,m-

+{-"}-,-9$-1{+-;-8+}#=-.-9$-1{+-+{-+{-#(m=-!-9$-1m-:m#=-=}k k6{=-#=v$=-.8m-
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@m:-){-+$}=-.}-#6,-+0$-;-!q:-.-8+{0=-3u;-,m-*-$+-`o-1{+-+}-6{=-.81-]m:-1{+-+}-6{=-

.-1m,->m-#:-#}$-`o-+},-+1-.:-9}+-.-;-1{+-%{=-.-!q:-8+{0=-=v-#=v$=-.-W:-:}kk 

 

 :נאמר שםכאשר  "תרמות הבודהיסטוו"י ל ידרעיון זה נתמך ע

דומים אחרים שהם דברים  ואובייקטים ן חומר פיזיכגו באובייקטים ממעיטים אנואם 

 אוה קיום, וגם תחום של העדרל ךכהרי שאנו גם מורידים את ה ,כשלעצמםמתפקדים 

 שגויות באותה מידה. תהיינהאלו  השקפותושתי  ,משהו שאינו קיים כללהיה י

 הוא לא כשאנו אומריםדברים מותנים, , דברים מתפקדים אנו ממעיטיםמר שהאופן שבו וולכן ניתן ל

לעיל, תואר מאומרים, כפי ש אנואלא כאשר  ש"הם כלל לא קיימים,"או  "רגילקיימים באופן  לאהם ש"

 לא קיים באופן אולטימטיבי.  למעשה קיים,שהוא  שמשהו

 

#(m=-.-,mk #;-){-a}-!q:-A{+-3u;-+{-W:-9m,-,-+{-#(m=-(}$-3u;-'m-W:-9m,-$1-,k 

+{-;-a}-8+}#=-<m-1*8-,m-&}=-#$-;-9$-+{8m-$}-0}-+$-=+-.:-`o-0)#=-.-+{=-+{-+},-+1-

.:-%}$-.:-0%,-.=-8#}#-%{-6m0-_p-8&+-.:-8>o:-:}kk 

 

 . דברים יטמגזים או ממע אדם הןשבהשונות  ותההשקפ : הפרכתיהיהשנ הנה הנקודה

 :עם השאלה הבאהניתן להתחיל 

בהגזמה של דברים או בהמעטה של דברים, כיצד נוכל להימנע מליפול  הכוונה אם לזה

 להשקפות אלו?

 משגההכל משולל בחר שנ כיצד כל אובייקט ההמחשהי ל ידנמנעת עשל דברים  הגזמההקיצוניות של 

באופן אולטימטיבי.  מתלהיות קיי השלו( שיכולהתכונות השונות  אודות אוטבעו הבסיסי  אודות) אודותיו

 נדון בכך בהרחבה בהמשך. 

 

!q:-8+{0=-,m-A$-=-;=k +{-1-*#-_p-H$=-.8m-;v$-+{-+$-+{8m-I{=-*}#=-=v-8+m-W-%{-

+.{:-,-#7v#=-;-=}#=-.8m-/v$-.}-M1=-9}+-,-#$-7#-#+#=-=v-:v$-#m-1{+-`o-7m,-,-,m-

+$}=-.}-1{+-.-;-#$-7#-#+#=-=v-1{+-+}k k+{-06m,-`o-#7v#=-;-=}#=-.8m-&}=-

M1=-<m-+$}=-.}-21-9}+-,-#7v#=-;-=}#=-.8m-&}=-8+}#=-.8m-3n#-({-0:-#+#=-=v-

:v$-#mk 1{+-`o-7m,-,-+$}=-.}-1{+-.-;-#+#=-.8m-3n#-#m=-({-0:-8+}#=-.-1{+-+}k 

k+{-;-8+}#=-.8m-#6m-1{+-`o-7m,-,-,m-#6m-1{+-.:-8>o:-0=-8+}#=-.-9$-1{+-.:-8>o:-:}-

6{=-#=v$=-.=-0!#-#}k 

 

 ":תהבודהיסטוו רמות"הבאות מתוך  המילים באמצעותמושגת  של המעטה של דבריםהשקפה ה מניעת

אם למשל מציגים את הנקודה הבאה. , אחריו מידשוזה  ,לאחר מכןמיד הציטוט שמובא  
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שמתאים שנייחס להם את  הריאכן קיימים, השאר וחומר פיזי  השונים שלהמצבורים 

לייחס  נוכלם, לעולם לא קיימי לאשהם  אנו מאמינים לעומת זאתאם  .'אדם' ההמשגה

 שלא ממש אפשרי לדבר על משהו שאיננו דבר. , כיוון 'אדם' המשגהלהם את ה

דברים שהם עצמם  –חומר פיזי וכדומה של  ים, במקרה שהאובייקטבאותו האופן

'חומר פיזי' ת של ואת התווייהיה זה מתאים להחיל עליהם אכן קיימים,  -מתפקדים 

 . וכדומה

נוכל להחיל עליהם המשגה לעולם לא  ,קיימים לאשהם אנו מאמינים  ואולם אם

; הם יהיו משהו שאיננו דבר. אם מישהו מאמין באופן כלשהן באמצעות מילים ממשיגות

גם  – הגהמשמכיוון שאין בסיס ל –יס להחיל עליו את ההמשגה, אז זה שלא קיים בס

 לא תהיה המשגה. 

 

+{-;-8+m:-!q:-8+{0=-8#}#-.8m-@}#=-#-"=-;{,-1",-,m-#6,-&{:-8}$-+},-1{+-;-:$-&{-

9$-(,-*}=-&{-.-;-1m$-+$-0L=-*-$+-8+}#=-.8m-#6m8m-#7v#=-=}#=-<m-+$}=-.}-:$-#m-

13,-(m+-<m=-1{+-%{=-"=-;{,-.-9$-1{+-+}kk 

 

אנו אותו ם שדברי המעטה שלרעיון של הו זה שיוכל אפילו לקבל את המי ה?הוא המתנגד במקרה זמי 

 שתהיה זאת אחתגם לא , וכלשהי אין כל סיבה להניח שמדובר באסכולה לא בודהיסטית מפריכים כאן?

 והשאר, חומר פיזי כמו טען שדברים מתפקדיםתלעולם לא  אלומ ף אחתת המאזינים, כיוון שאומקבוצ

 על פי הגדרה. מיםקיי םאינ - הן בשמות והן במונחים - של ביטויים להחלה מספקים את הבסיסאשר 

 

+{=-,-0&q-0-;=-0<+-.-W:-*{#-.-&{,-.}8m-Es0-1*8-e-0-9m,-;-+{-9$-&}=-M1=-:$-#m-

13,-(m+-<m=-1-Es0-%{=-e-08m-$}-0}-(m+-1{+-.:-e-0-M1=-=}kk 

 

מאמינה בעיקרים של הדרך הגדולה; , אסכולה אשר "אוסף", כפי שהוסבר בים[ אלו יהיו]מתנגדלכן 

קיים על פי הגדרה. בקצרה, אנו מדברים על "האסכולה אינו ששום דבר שקיים, ושגם טוענת בנוסף לכך 

 [" ]כלומר, אסכולת דרך האמצע[.עצמי]בר אין טבע ד  שום שאומרת של

 

+{-+#-#m=-,m-#6,-+0$-;-=}#=-.8m-&}=-M1=-]m:-1m-Nm+-.-+$-*-$+-`o-1{+-%{=-8+}+-.-

#),-1m,-.=-+},-+1-.:-1-Es0-%{=-e8}kk 

 

וכדומה  דברים מותניםבשום אופן אינה מאמינה שהאובייקטים המיוצגים על ידי  ו, דרך אגב,אסכולה ז

לא אחד מדברים שהיא כן אומרת זה שאף קיימים באופן נומינלי. מה  לא, או שהם אינם יכולים להתקיים

 .אופן אולטימטיביב אלו קיים

 

+{=-,-+$}=-.}-21-1{+-,-6{=-8#}#-.-,m-#:-0<+-.-W:-+},-+1-.:-9}+-.8m-9$-+#-#m-

+$}=-.}-1m-Nm+-%{=-8#}#-.-9m,-){k 8+m8m-;v#=-<m=-\o,-0K#=-;-:$-#m-13,-(m+-
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<m=-1-Es0-.-+$-+},-+1-.:-1{+-,-1{+-1m-+#}=-<$-k $}-0}-(m+-#6,-#(m=-+},-+1-

.:-:1-:$-#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-,-1{+-.-9m,-,}kk 

 

היא, כפי שהוסבר  "קיימים"אם אנו מאמינים ש]דברים מתפקדים[ לא במילים  הכלולה לכן השלילה

באופן אולטימטיבי, לא יכולים  קיימים, שאכן טהורים של הרעיון שדברים מתפקדים שלילהקודם לכן, 

זו לא יהיה זה נכון להגיד שהמשגות כלל לא יכולות להיות קיימות,  בשיטהכי להיות קיימים. וזה נכון, 

. אלא שנכון שאילו כל אחד באופן אולטימטיבי קיימות לאעל פי הגדרה ו קיימות פשוט משום שהן לא

משני סוגי הטבע האחרים היה משהו שלא קיים באופן אולטימטיבי, או משהו שלא קיים על פי הגדרה, 

 היה קיים בכלל. אז הוא לא 

 

#6,-+0$-={1=-={1=-Ap$-:$-#m-Wv-V{,-;-0K{,-,=-[{-0-+{-:$-#m-:$-13,->m=-Es0-

.8m-[{-0-9m,-,-+},-+1-.8m-[{-0:-8>o:-;k +{-1m,-,-R}=-[{-0:-T }1=-,=-[{8}-6{=-

0)#=-.-21-`o-7+-<m-={1=-={1=-Ap$-#m-+$}=-.}-;-[{-0-9}+-.:-1m-8>o:-:}-$1-`o-

;v#=-8+m=-0=1=-=}kk 

 

דברים מותנים:  . הבה ניקח את הגדילה של מספרכדלקמן ואה מתייחסת לכך אתזו שיטה שב אופןה

אם צמיחתם תודעה ותפקודים מנטאליים, כפי שהם נגרמים על ידי הסיבות והתנאים הספציפיים שלהם. 

אזי גדילתם  ,היה כךזה  אלמלאגדילה. של זהו סוג אולטימטיבי משהו שקיים על פי הגדרה, הרי ש היא

. "הם גדלים" אז הוכרז:ו במחשבה ומצאהפשוט , משהו שבתודעהמשהו שהומשג אך ורק הייתה 

ליים לא הייתה אמנטה והתפקודים תודעהעל ידי ה יםשל דברים מתפקדים המיוצג הגדילה, ובמקרה זה

 .בכלל קייםמשהו ש

 

+{=-,-#6,-+0$-#m-[{-8##-R}-8Ds;-.=-[{-8##-_p-6{,-.-21->m-$}:-9m,-.=-\o,-Q}0-_p-

[{-8##-9}+-.=-!q:-8+{0=-=v-1m-8>o:-:}-6{=-.=-;,-1m-*{0=-){k 

 

קיים ש משהורק ם מותנים השל דברים שגדילה והיפסקות כיוון  -תהיה הטענה ש  לכך לא התשובה

, דברים שקיימים הרי שגדילה והיפסקות הם -ופוסקים תודעה שגוי המדמיין שדברים גדלים  עבור מצב

 של דברים אלו. המעטהמקרה של  כאן בעצםולכן, אין  אופן כוזב;ב

 

*#-.-;-du;-`o-6{,-.8m-8Ds;-$}:-*#-.-du;-9m,-;-]m:-*#-.-du;-`o-Es0-1-B}$-6{=-.-

+$-8H-0:-#6,-+0$-#m-Wv-8K=-<$-Wv-8K=-0+{,-84n,->m-8Ds;-$}:-Wv-8K=-9m,->mk 

#6,-+0$-"}-:$-Wv-8K=-=v-1-Es0-%{=-8+}+-,-,m-+{-8H-"=-R$=-<$-+#{-&m#-;=-0+{-

&q#-[{-08m-;=-8K=-#6#-=-1{+-.:-=}$-0=-!q:-8+{0=-(}$-1m-ao=-;k 

 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

83 
 

בל ה"משהו כמו:  שמישהו בא וטועןנניח  נחש, בתור את החבל  מדמהנו נחש למצב תודעה שגוי אשר יחֶֹ

והתוצאות ות הסיב"גם כאן:  שנטען. זה בדיוק מה "כללי, מעולם לא היה חבל שהיה נחש באופן אך

מאמין  אדםמצב תודעה שבו הקשורות לדברים מותנים הינן סיבות ותוצאות עבור מצב תודעה שגוי, 

הן לא סיבות ותוצאות עבור דברים מותנים". גם אם מישהו אומר  באמת, אבל ותקיימותוצאות סיבות ש

רך אין כל דקרה זה דברים; במ הוא בעצם ממעיטש אינו פוטר אותו מן העובדהזה שככה הוא מאמין, 

ממעשים טובים שבה נוכל לטעון בזכות חוקי הקארמה ותוצאותיה: העובדה שעונג וכאב באים, בהתאמה, 

 או רעים.

 

+{-8H-1m,-.8m-Wv-8K=-8+}+-,-,m-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.8m-Wv-8K=-9m,-.=-+},-+1-

.:-9}+-.8m-+},-Es0-.-9m,-,}-$1-`o-0=1=-,=k #+#=-#6m-1{+-,-8+}#=-.-9$-

1{+-.=-&}=-*1=-%+-0)#=-.-21-9m,-.-+$-+{-(m+-+{-"}-,8m-+},-`o-A{+-.-#(m=-!-1m-Nm+-

.=-&+-W8m-#2~-0}:-8>o:-:}-6{=-0<+-+{k 

 

הן יהיו  באסכולה זו, הדוגלים סבורים אלהכפי ש, תוצאותמאמין בסוג האחר של סיבות ו הנךואם 

הם . לכן משהו שקיים באופן אולטימטיביגדרה, ולכן הן חייבות להיות סיבות ותוצאות שקיימות על פי ה

אחד משני הרי שאף  –תהליך של המשגה אם אין משהו להחיל עליו את ההמשגה אין ש מכיווןש אומרים

זוהי וש, של התודעה המשגהל ובסך הכ ואקיים השכל אובייקט  האלו לא יכול להיות נכון:הרעיונות 

כל בין המסוכנים ביותר מ הםרעיונות אלו שכן, הם מסבירים . להכך המשמעות שלמאחורי  הכוונה

 שהכול כבר חדל לחלוטין.של ההשקפה  גרסאותה

 

A$-=-;=k +{-0=-,-#$-7#-"-%m#-<{=-.:-+!8-08m-1+}-&{-*{#-.-&{,-.}-+$-X,-.-

70-1}-%}$-.-(m+-+$-X,-.-+#}$=-.8m-+},-0%,-.-+#-*}=-,=-0<+-.8m-+},-9$-+#-.-'m-

W-0-06m,-`o-1-<{=-,=-3u;-06m,-1-9m,-.:-M1-.:-0K#=-){-:m#=-.-1-9m,-.=-0[{+-

.8m-K}#-.-21->m=-8+m-*1=-%+-,m-0)#=-.-21-`o-7+-+{k 8+m-,m-+{-"}-,-9m,-,}-=v-8+m-

W:-W-0-+{-,m-9$-+#-.:-W-0-9m,-,}-6{=-+{-W:-W-6m$-+{-!+-e8}kk 

 

 ":תרמות הבודהיסטווכפי שנאמר ב"

קשות לתפיסה ככל  – ההאזינו לסוטרות האל תחילהים אשר, וכך ישנם אנשים מסוימ

שיהיו; סוטרות אשר קשורות לדרך הגדולה ואשר מתארות את הכוונה האמיתית של 

אובייקט עמוק זה, הריקות. אולם הם לא הצליחו להבין כראוי את הנקודות שהוסברו 

שהושפע  בסוטרות אלו כיאות. ואז הם המציאו משהו, הם פיתחו איזשהו רעיון

מלוגיקה שגויה, וטענו שכל אלו הם רק דברים שהומשגו על ידי התודעה, ואז הם 

 המשיכו והסבירו שזוהי המשמעות של הכך. 

כך שהאנשים שעליהם אנו מדברים כאן הם כל אלו הטוענים שראיית הדברים באופן 

מדים זה היא הדרך הנכונה לראות דברים; כל אלו שחושבים כך בפועל, וכל אלו שמל

 זאת באופן הזה.
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+{-+#-#m-W:-,-8+}#=-.8m-#6m8m-+$}=-.}-21-9$-1{+-.=-8+}#=-.-+{-(m+-<$-*1=-%+-

<m-*1=-%+-`o-1{+-.:-8>o:-,-#+#=-.-21->m-+{-"}-,-W-9}+-.:-#-;-8>o:-){k +{-

0=-,-M1-E$=-+{=-,-+{-+#-#m=-,m-+{-"}-,-+$-0)#=-.-+{-#(m=-!-;-9$-!q:-.-0)0-

.:-8>o:-){k 0)#=-.-+$-+{-"}-,-;-!q:-0-0)0-.=-,-1{+-.:-W-08m-#2~-0}-9m,-.:-

:m#-.:-A8}-6{=-#=v$=-<m$-k 

 

הדברים המתפקדים  –היסוד שעליו אנו מחילים את ההמשגות , אפילו דבריהםלפי 

ינו איננו משהו שקיים. ואם כך, גם תהליך ההמשגה בעצמו הוא משהו שכלל א –עצמם 

הכך עצמו, במובן של "כל דבר הוא המשגה", בכלל להיות כיצד אם כן יכול . קיים

 קיים? 

אשמים , עצמם אמונות שלהםבהתאם ל, ברעיון זה הם תומכיםאלו אשר יוצא ש

ההשקפה ש מכיווןשלהבין  ינווהן של הרעיון של המשגות. ועל ךכ-הן של ה בהמעטה

י ההשקפה זוה -הכך והן של  יםאת הרעיון של מושג הן ממעיטהשזו כשלהם היא 

 קיים.שדבר אין שום כל ההשקפות שטוענות שבין המסוכנת ביותר מ

 

+{-;-+#}$=-,=-#$-7#-_p-W-0-,m-R8m-%}$-(m+-;-;}#-.:-7m,-.-+{-,m-+{-W-1m,-,}-6{=-

#=v$=-){k #-1-,m-<{=-A-;-O}$=-.-21-9m,->m-<{=-A-*1=-%+-;-!q:-.-1m-8+{0=-

<m$-#6m-+{=-+B;-0:-1m-[{-;k #6,-&}=-8+}+-.-9$-/v$-0:-1m-A{+-0U0-.8m-#6m-;-

9$-#9{;-0:-1m-8>o:-;k @m-1-,m-+{-+#-;=-0S}#-.:-8>o:-0=-=}-6{=-A$-=-;=-

#=v$=-=}kk 

 

 " אומר:רמות הבודהיסטווהבהתחשב בעובדה זו, "

רעיון אמונה באינה מהווה בעיה בהשוואה ל שקיים מצד עצמואמונה באדם ש"הנאמר 

מודעות עדר יל הובסך הכ הוא ןראשומקרה הכאן היא שה . הנקודה"שגוי על ריקות

לגבי דברים ברי ידיעה;
6
בר ידיעה כל אובייקט  ממעיטיםהשקפה שבה הוא אינו מייצג  

אינה כזו  השקפה מסוג זה. בעולמות הגיהינוםזה אינו מעשה שישליך אותך ללידה  -

מהבסיס  לסטותלך תגרום כזו שוהיא גם לא  ,הרוחניות שלך השאיפותתהרוס את ש

 באופן הפוך.בדיוק  מתפקדתה יההשקפה השניאולם החוקים.  של

 

+{-W:-A=-,-#$-;-#$-1{+-.-+{-,m-+{=-%}$-6m$-[#-1-#$-9m,-.-+{-,m-9}+-.-9m,-;-+{-W:-

1*}$-0-,m-%}$-(m+-;-@m,-%m-1-;}#-.:-bo#=-.-9m,-){k 

 

. וכל מה שנותר הוא שהדבר ריק ממנו משהוהאנו יכולים לומר שכל דבר שנעדר משהו, זה אותו  וכך,

                                                           
6
 "דברים ברי ידיעה" הוא כינוי ל"תופעות" 
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 משהו שקיים. וכשרואים את הדברים באופן זה, פירושו שיש לך הבנה בלתי שוגה של ריקות. 

 

#7v#=-;-=}#=-.8m-+$}=-.}-M1=-+{-+#-_p-3n#-#m=-0)#=-.8m-$}-0}=-%}$-.-,m-3n#-#-

18m-+},-9m,-;k [#-1-9}+-.-,m-#+#=-#6m8m-+$}=-.}-21-+$-8+}#=-.-21-9}+-.:-

A$-=-;=-#=v$=-){k #$-#m=-%}$-.-,m-\o,-0K#=-+$-#$-%}$-.8m-#6m-#6,-+0$-

+$-#-1=-@m-1-%}$-.8m-%}$-.-9}$=-Es0-9m,-;-+{-+#-#m-9}+-1{+-<m-+},-,m-#:-0<+-.-

W:-:}kk 

 

 יא, ה"תרמות הבודהיסטוו"נאמר בעל פי ה, הוצגההראשון של הטענה שזה עתה חלקה המשמעות של 

מהותי של להיות כל טבע או ריקים  נעדריםהם  -השאר וכל חומר פיזי  - רים המתפקדיםשכל הדב

מתייחס לקיום של אותם דברים מתפקדים  "שקיים הוא משהו כל מה שנותר"אמצעות מילים. מומשגים ב

דברים ריקים ממנו הוא ההדבר שעליו מוחלות ההמשגות, ותהליך ההמשגה בעצמו. בסיס ש מהוויםאשר 

; והעובדה שהשני ]דברים מותנים[ הוא מותניםהדברים ה םשהוא ריק ה הבסיס או האובייקט ות;ההמשג

יש לזה את  ,קיימים לאשדברים אלו קיימים או  . כשאומריםטוטאליותה ריק מהראשון ]המשגות[, היא

 המשמעות שתיארנו מקודם. 

 

+{-W:-a}-8+}#=-<m-1*8-($=-.=-,m-9}+-.8m-1*8-+$-!q:-8+{0=-($=-.=-1{+-.8m-

1*8-($=-.=-#(m=-=v-1{+-.:-:0-_p-@{-0-9$-9m,-6m$-k 

 

 הקיצוניתמההשקפה  אנו נמנעיםדברים,  שמגזימה או בודהמההשקפה הקיצונית  יםמנעאנו נכאשר 

 אנו נמנעיםדברים,  המעטה שלשל  הקיצוניתמההשקפה  יםמנעאנו נכאשר  ";דברים קיימים"הש

הרי שזוהי  –כאשר אנו מצליחים להימנע משתיהן . "קיימים לאדברים "המההשקפה הקיצונית של 

 האנליזה הטובה ביותר.

 

8+m-8H-08m-%}$-(m+-,m-+},-+1-.8m-1*:-*v#-_p-0<+-+{k A$-=-;=-+$}=-.}-#-1-#$-

9m,-.-+$-+$}=-.}-1{+-.-8+m-#(m=-<m-9}+-.-+$-1{+-.-;=-M1-.:-E};-08m-&}=-<m-13,-

(m+-<m=-0&q=-.8m-+$}=-.}-+{-,m-#(m=-=v-1{+-.-9m,-,}k k#(m=-=v-1{+-.-#$-9m,-.-+{-,m-

+0v-18m-;1-1*8-#(m=-($=-.-R-,-1{+-.-6{=-A-%{-6{=-=}kk 

 

  :ש נאמר "תרמות הבודהיסטוו". בהסופית של האולטימטיבי זה של ריקות הוא זה שמוסבר כצורתו סוג

 ות מטבען,חופשי שמהם התופעות אלו םה הדבר הקודם שקיים, והדבר שאינו קיים,

-העדר של קיום וגם היעדר של איל ש וסוג זהכאחד. העדר קיום מקיום ומחופשיות 

, זה של שתי דרך האמצעשל  שמכונה כ"ההיעדר שאין למעלה ממנומה  ואה קיום

  .ההשקפות הקיצוניות"

  



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

86 
 

 

 

 : מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודהה15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaהחוכמה ) שלמות בלימודישלב שני 

 

 'כוזבת'ו 'אולטימטיבית'על המשמעות של מציאות  :שמיניתמקראה 

 

 Drang-ba) ביאור קלאסי על הבחנה בין דרש ופשט, תמצית ההסבר הטוב הבא לקוח מתוך הלקט

dang nges-pa'i don rnam-par 'byed-pa'i bstan-bcos legs-bshad snying-po) ,מאת 

(, S5396)מספר קטלוג  ACIPבמהדורה הדיגיטלית של  18a-21a דפים(; 1357-1419) ג'ה צונגקפה

התרגום מבוסס על לימוד בעל פה של הטקסט מאת  .ACIPבמהדורת הנייר ההודית של  44-51 ועמודים

ממנזר סרה מיי הטיבטי. אנא שימו לב שטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה הוא קשה  Tupten Rinchenגשה 

 .  ACIדיף ללמוד אותו בעזרת השיעורים הנלווים  שלוע, ביותר

 

#(m=-.-;-#(m=k @}#=-#-1-+#}+-%m$-+{8m-+},-;-Hm=-;,-A-0-+$-k ;,-0)0-.8m-

@}#=-+##-.8}kk 

 

 יות. ונע משתי הקיצונכיצד להימ האוסףמסביר בו שהאופן להלן 

 בשלושה צעדים:נתקדם 

  העמדה הנגדית,הצגה של  .1

  ,נוגע לעמדה זומספר שאלות ותשובות ב .2

 והפרכה של תשובות אלו. .3

 

+$-.}-,mk 0&q-0-;=k *{#-.-&{,-.}-.-;-;-:$-#m=-({=-.:-07v$-0=-8+m-!+-%{=-

\o,-Q}0-_p-,m-*1=-%+-9}+-;-+},-+1-.:-,m-*1=-%+-1{+-+}-6{=-7{:-:}k k6{=-#=v$=-

){k &}=-\o,-+},-+1-.:-,m-1{+-;-*-$+-`o-9}+-.8}-6{=-e-08m-+0v-1-.-M1=-<m=-&}=-

M1=-<m-9}+-1{+-<m-=+-.:-@{-0-0I}+-.8}kk 

 

 שאומר: קטע מכיל "אוסף"ההראשון.  הנה

 טוענים: שבשל תפיסתם השגויהישנם מַתרגלים של הדרך הגדולה, 

באופן אך , או קונבנציונאליבאופן כוזב  כל הדברים קיימיםש

 ם.מיקיי לא יםדברה -אולטימטיבי 
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כל  םשבהים השונ אופניםהבחנה בין ה היוצרים, אלו הם מתרגלים של דרך האמצע

 ;ם באופן אולטימטיבימיקיילא  יםדברכל המרם: "וקיימים, בא או לאהדברים קיימים 

 י."קונבנציונלבאופן קיימים  אך הם

 

+{-,=-+{-;-8+m-!+-%{=-3|-+$-X,-.-+},-+1-.-,m-#$-9m,-\o,-Q}0-,m-#$-9m,-6{=-0I}+-.:-

A8}kk 

 

 זאת, אנו משיבים להם בשאלה הבאה:  וכאשר הם אומרים

-אולטימטיבי' ו' אתם מתכוונים במיליםמה ל אדונים נכבדים: ,אם כך

 ?'קונבנציונלי'

 

+{-!+-Hm=-.-,-#;-){-8+m-!+-%{=-&}=-*1=-%+-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-#$-9m,-.-+{-,m-+},-+1-

.-9m,-;k $}-0}-(m+-1{+-.8m-&}=-+{-+#-;-$}-0}-(m+-`o-+1m#=-.-#$-9m,-.-+{-,m-\o,-Q}0-

9m,-,}kk 
 

 ונניח שהם עונים באופן הבא:

 . 'כוזב'יםאובייקטשל כל ה טבע עצמימתייחס להעדר  'אולטימטיבי'

להם  למעשה איןש עצמי לאובייקטיםטבע לייחס  הנטיימתייחס ל

 י. טבע עצמ שום

 

+{-%m8m-@m:-6{-,k 8+m-W:-+{-,m-9}+-.-1-9m,-.-+#-;-\o,-Q}0-_p-A{+-.-+$-8+}#=-.-+$-

1$},-.:-0I}+-.-+$-*-$+-`o-A{+-.8m-@m:-:}-6{=-;,-8+{0=-.:->o:-,k 6{=-.-,m-0+{,-

#(m=-#$-9m,-Hm=-,=-+{8m-;,-0)0-.-@}#=-#:-14+-.8}kk 

 

, ואז םזו מתמקדת בדברים שבעצם אינם קיימי הוזאת משום שנטיי

 מתייגת אותם, ומשתמשת בתווית זו לבטא אותם.בודה משהו, 

 

 :אותם מהן שתי האמיתות שאלנואילו משיבים המתנגדים שלנו היו תיאור כיצד הלהלן 

 

+{-;-8+m:-+},-+1-#$-9m,-Hm=-.-,m-+},-+1-0+{,-.8m-13,-#6m-Hm=-.-9m,->m-+},-+1-.:-

1{+-%{=-.8m-'m-8H-6m#-_p-1{+-.=-+},-+1-`o-1{+-.8m-1{+-=-Hm=-.-1m,-){k #6,-`o-,-

&}=-M1=-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-+},-+1-1}-6{=-e-0:-1m-:m#=-){k +0v-1-.=-+},-+1-`o-

8+}+-.8m-&}=-<m-0+#-1{+-`o-9}+-.=-+},-+1-`o-9}+-.:-1m-8'}#-.8m-@m:-:}kk 
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אופיינית לאמת אולטימטיבית.  הוגממחפשים דאנו ", ?''אולטימטיביהכוונה במה "ל בשאלה המוצגת כאן,

זו  ;'באופן אולטימטיבי לא קיים 'שום דבר ש כמו במשפטבי' ה'אולטימטי אודותשאלה זו אינה  ואולם

 אינה שאלה אודות כיצד דבר אינו קיים. 

דבר אין שום לעובדה שהייתה זו שגיאה לענות ש'אולטימטיבי' מתייחס ש ]השאלה[ הייתה כזו, הריאילו 

ים באופן קישדבר אין שום ש דרך האמצע אומריםאנשי שכאשר זאת מכיוון ו ;שיש לו טבע עצמי

זה לא מה שהם מתכוונים אליו כשהם מדברים על משהו  -כל טבע עצמי עדר שהוא נ במובןאולטימטיבי 

 יכול להתקיים באופן אולטימטיבי.ש

 

\o,-Q}0-#$-9m,-Hm=-.-9$-\o,-Q}0-0+{,-.-6{=-.-#$-#m-$}:-0+{,-.-8'}#-.8m-\o,-Q}0-

Hm=-.-9m,->m-*-$+-`o-9}+-.8m-9}+-=8m-*-$+-+{-#$-9m,-6{=-Hm=-.-1m,-){k #6,-`o-,-$}-

0}-(m+-1{+-.-;-$}-0}-(m+-`o-84n,-.-\o,-Q}0-0}-6{=-e-0:-1m-:m#=-){k +{-,m-0+{,-84n,-9m,-

.=-+{8m-6{,-9v;-*-$+-`o-9$-1{+-.:-+0v-1-.=-8+}+-.8m-@m:-){-$}-0}-(m+-1{+-%{=-.8m-1{+-

Wv8m-$}-0}-,m-0+{,-.8m-$}-0}-(m+-;-A-+#}=-.8m-@m:-:}kk 

 

מה רו ניתן לקבוע שמשהו הוא ועבשלמצב התודעה  מתייחסת "?קונבנציונלי'מה הכוונה ב'"להשאלה גם 

' שעליו אנו מדברים כאשר אנו קונבנציונלי'-ה'; אין זו שאלה לגבי קונבנציונאליתשאנו מכנים 'אמת 

לדבר על  הייתה זו טעות, תה כזוי'. אילו ]השאלה[ היכוזב קונבנציונלידברים קיימים באופן 'אומרים ש

 כזה. שטבע  שוםאין להם  למעשהעצמי בשעה שטבע  כבעלידברים תופסים ' כאשר אנו קונבנציונליה'

שלדבר שבו  דרך האמצע יאמרוואנשי בדברים כאילו היו אמיתיים,  החזיקלזכור שזוהי הנטייה ליש 

טבע  מדברים על דברים כעל 'נעדריר שכאש משום. וזאת קונבנציונליקיום אפילו  איןמאמינה  נטייה זו

 .לאיזה טבע עצמי אמיתי, טבע שבעצם לא קייםתייחס מדברים אין לטוענים שאנו , הטבע העצמי ש'עצמי

 

#(m=-.-;-#(m=k #6,->m-Es0-1*8-;-8#;-0-0%,-.-+$-k :$-#m-Es0-1*8-;-

8#;-0-($-08}kk 

 

 עמדה שהוצגה. באשר לשאלות ותשובות  מספר להלןשנית, 

שלנו  ובהוכחה כיצד עמדותינ האסכולות האחרות, ונמשיךשל  יהןהעקביות בעמדות חוסר תחיל בהוכחתנ

 עקביות. נקיות מכל חוסר

 

+$-.}-,mk +{-;-*}#-1:-\o,-Q}0-<m-$}=-84n,-8#}#-.-,m-0&q-0-;=k +{-;-8+m-!+-

%{=-0I}+-.:-A-%{-$}-0}-(m+-`o-+1m#=-.-+{-1$},-.:-0I}+-.-+$-\o,-Q}0-<m-Wv-;=-Ap$-0-

9m,-.:-8+}+-+1k 8},-){-1$},-.:-0I}+-.-+$-\o,-Q}0-21-6m#-9m,-.:-8+}+k 

 

את הרעיון של  האסכולה האחרת הגדירהבו שהפרכת האופן החלק הבא מתחיל ב. הראשון מבין אלולהלן 

 :"אוסף"העל נקודה זו אומר . 'קונבנציונלי'
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 ואז נאמר להם את הדברים הבאים:

כלשהו. האם עצמי זו לראות דברים כבעלי טבע  נטייההבה ניקח 

 מילוליותאתם טוענים שהיא דבר שנובע מסיבות שהן 

עצמו ? או האם אתם טוענים שהיא משהו שהוא וקונבנציונליות

 ?קונבנציונלי, או אובייקט מילולית בלבדהצהרה 

 

#;-){-1$},-.:-0I}+-.-+$-\o,-Q}0-<m-Wv-;=-Ap$-0-9m,-,-,m-+{=-,-1$},-.:-0I}+-.-+$-

\o,-Q}0-<m-Wv-;=-Ap$-0-9m,-.=-9}+-.-1-9m,-,}-6{=-A:-1m-:v$-$}-kk 

 

 מילוליותשהיא משהו שבא מסיבות  אאם תשובתכם הי

תהיה זו טעות מבחינתכם להצהיר ש"מכיוון ש הרי, וקונבנציונליות

, אז היא לא מילוליות וקונבנציונליותשהיא משהו שבא מסיבות שהן 

 "משהו שקיים.

 

#;-){-1$},-.:-0I}+-.-+$-\o,-Q}0-21-6m#-9m,-,-,m-+{=-,-#6m-1{+-.:-1$},-.:-0I}+-.-

+$-\o,-Q}0-%{=-A:-1m-:v$-$}-6{=-#=v$=-=}kk 

 

, אובייקט מילולית הצהרה היא עצמהש אואם תשובתכם הי

בעצמו, אז מכיוון שאין כל דרך לכנות אותם, לעולם לא  קונבנציונלי

 '.קונבנציונליאו ' מילולית' שהוא 'הצהרה נוכל אפילו לדבר על משהו

 

+{8m-+},-,m-8+m-9m,-){-+},-+1-.:-$}-0}-(m+-1{+-.-;-$}-0}-(m+-9}+-+}-$1-`o-84n,-.8m-\o,-Q}0-

+{-,$-#m-1$},-.:-0I}+-.:-9$-8>o:-;-+{8m-3|-:$-#m-:m#=-8H-#-18m-Wv=-0[{+-.-9m,-

,1k \o,-Q}0-.-+$-1$},-.:-0I}+-.8m-M1-K}#-#m=-0)#=-.-21-6m#-9m,k 

 

שום להם אין שבאופן אולטימטיבי המתמקד בדברים  קונבנציונליציטוט. הבה ניקח את ההנה משמעות ה

 -מילולית פנימית  הצהרה'. זוהי בעצם טבע עצמיאיזשהו יש להם 'אכן ואשר חושב לעצמו  טבע עצמי

או האם זה משהו שהוא  ;ה משהו שצמח מתוך מקרה דומה בעברוכאשר זה קורה, השאלה היא האם ז

 .שהם הצהרותו קונבנציונליים,רעיונות שהם  על ידיפשוט מומשג 

 

+$-.}-W:-,-Wv=-0[ {+-.=-9}+-.-1m,-6{=-.-1m-:v$-6{=-.-,m-+},-+1-.:-9}+-.-1m,-6{=-.-

9m,-){-8+m:-+},-+1-`o-9}+-1{+-P}+-.8m-!0=-9m,-.8m-@m:-+$-k /-:};-.}=-+},-+1-`o-

1{+-.:-"=-R$=-<m-]m:-1{+-%{=-1-e=-.8m-@m:-:}kk 

 

מכיוון ש' להצהיר מוטעהיהיה זה : "נניח שאתם אומרים שהאפשרות הראשונה היא הנכונה. החלק שאומר
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, 'זה אינו משהו שקיים באופן אולטימטיבימשמעותו ' '"משהו שקייםשנוצר מסיבות, אז זה לא שזה משהו 

או לא, האם דברים קיימים באופן אולטימטיבי לה השא אודותהוא  דיוןהשכאן, כיוון שבהקשר הזה 

 ששום דבראלא מקבל את העמדה  -שום דבר לא קיים באופן כללי, שומכיוון שהמתנגד מעולם לא אמר 

 קיים באופן אולטימטיבי. לא

 

#(m=-.-W:-,-K}#-.=-0)#=-.-21-`o-1m-:v$-%{k 8+}#=-.8m-#6m-1{+-.8m-@m:-){-\o,-

Q}0-+$-1$},-.:-0I}+-.-K}#-.=-0)#=-21-9m,-,-#6,-M1=-<$-+{-21-`o-8>o:-08m-

@m:-:}kk 

 

אך  שדברים הםהנכונה; במקרה זה, תהיה זו שגיאה לומר נניח שאתם אומרים שהאפשרות השנייה היא 

להתייחס: אם  יוכלוהם אליו דבר ש שום כיוון שאין. וזאת משל ההשלכות שלנו ורק המשגות

היתר ]כלומר  , אז גםהשלכות שלנוהשל אך ורק המשגות  הם וההצהרה המילולית קונבנציונליה

 .האולטימטיבי[ היה כזה

 

+},-+1-.8m-$}=-84n,-8#}#-.-,m-+{-(m+-;=k +{-;-8+m-!+-%{=-3|-+$-X,-.-%m8m-@m:-,-

#$-+1m#=-.-+{-1{+-.-9m,-6{=-<$-0I}+-.:-A8}k k+{-!+-%{=-Hm=-.-,-#;-){-+{-8+m-

!+-%{=-@m,-%m-;}#-#m-+$}=-.}-9m,-.8m-@m:-:}-6{=-;,-8+{0=-.:->o:-,k +{-;-8+m-!+-

%{=-0I}+-.:-A-%{-@m,-%m-;}#-+{-9}+-.:-8+}+-+1-8},-){-1{+-.:-8+}+k 

 

ההפרכה של האופן שבו האסכולה האחרת הגדירה את הרעיון של ה'אולטימטיבי'. על נקודה זו אותה  והנה

 :[ אומרתהאוסף]העבודה 

 ואז אנו אומרים להם, 

 מדוע זה, אדונים נכבדים, שמה שאנו רואים אינו קיים?ו

 ונניח שהם עונים: 

 .כיוון שזה משהו שהוא כוזבמ

 אז היינו ממשיכים ושואלים:

זה הוא דבר שקיים, או שהוא דבר  כוזבהאם אתם טוענים שדבר 

 שאינו קיים?

 

#;-){-9}+-,-,m-+{=-,-&}=-*1=-%+-<m-$}-0}-(m+-1{+-.-(m+-,m-+},-+1-.8}-6{=-A:-1m-:v$-$}lk 

k#;-){-1{+-,-,m-+{=-,-@m,-%m-;}#-#m-+$}=-.}-9m,-.8m-@m:-#$-+1m#=-.-+{-$}-0}-(m+-1{+-+}-

6{=-A:-1m-:v$-$}lk k6{=-#=v$=-=}kk 

 

אם אתם אומרים שהוא קיים, אז תהיה זו טעות מבחינתכם לומר 
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  היא האולטימטיבי'. יש'העובדה שלשום דבר קיים אין כל טבע עצמ

מצדכם לומר  טעותאם אתם אומרים שהוא לא קיים, אז תהיה זו 

אז מה שהוא רואה חסר כל טבע משל כוזב, ש'מכיוון שזה משהו 

 עצמו'.

 

+{8m-+},-,m-&}=-8+m-+#-;-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.8m-:$-13,-+1m#=-06m,-`o-+{-1{+-

%{=-'m-W:-:m#=-){k +{-;-,m-+{-W:-+1m#=-.8m-3+-1=-#,}+-.8m-@m:-:}kk 

 

 :אכאן הי שמבוטאתהנקודה 

אפילו כשלפנינו דוגמאות של דברים הקיימים לפי  -נכון לומר  יכול להיותכיצד זה 

 שהם אינם קיימים באופן זה?  -הגדרה 

 .זהאופן בקיימים אלו דברים שדבר זה מופרך על ידי התפיסה התקפה שלנו 

 

#;-){-+{-W:-+1m#=-.8m-R}=-1m-#,}+-+{-R}-+{-(m+-8Ds;-.8m-+$}=-.}-9m,-.8m-@m:-:}k k6{-

,k 

 

ונניח שתאמרו שעמדתנו אינה מופרכת על ידי מצב תודעה אשר רואה דברים באופן 

 הוא עצמו דבר שגוי. , שכןזה

 

8}-,-8Ds;-.-+{-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-,-,m-$}-0}-(m+-1{+-.-+},-+1-`o-1m-:v$-;k 1{+-,-

,m-8Ds;-.8m-@m:-+1m#=-<$-1{+-+}k k6{=-.-+{-1m-8*+-+}kk 

 

 תשובתנו אז תהיה:

ובכן, אם דבר שגוי זה הוא עצמו דבר שקיים לפי הגדרה, אז תהיה זו 

עובדה ש'לשום דבר אין טבע לשגיאה לומר שה'אולטימטיבי' מתייחס 

 משל עצמו'. 

ואם מצד שני, הוא אינו קיים, אז תהיה זו שגיאה לומר ש'מכיוון 

 א רואה אינו קיים'.שהוא שגוי, אז מה שהו

 

8+m:-9$-+},-+1-`o-9}+-1{+-<m-0K#-.-A-+#}=-1}+-<$-+},-8H-6m$-0K#-.-#-1-#}-U-0=-

+{-W:-0<+-+}kk 

 

להיות משהו שקיים,  עלהאם אנו מדברים לעבור דרך התהליך של בחינה  , עלינוגם במקרה זהשספק  אין

אך מכיוון שהמשמעות היא זהה ומכיוון  ;זאת באופן אולטימטיבימשהו שעושה , או או משהו שלא קיים

 .באופן זההקודמת, חלק זה נכתב  שהנקודה מובנת בקלות מהבחינה
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+{-W:-,-8+m:-\o,-0K#=-+$-9}$=-Es0-#(m=-+},-+1-.:-1{+-%m$-*-$+-`o-9}+-.-;-[},-

1-0%,-.:-\o,-Q}0-.8m-<{=-.-+$-8Ds;-.8m-<{=-.-+},-+1-.:-9}+-1{+-;-0K#=-,=-

[},-0%,-.-,mk #6,-+0$-+},-+1-.:-1{+-;-\o,-Q}0-_p-9}+-.-0!#-.-9m,-){k 

8+m-(m+-9}$=-Es0-<m-&}=-%,-+$-\o,-0K#=-<m-8+}#=-.-.}-+$-#+#=-#6m-9m,-.=-

1"=-.-M1=-#2~-0}:-8+m-(m+-+},-+1-.:-9}+-1{+-;-P}+-.-9m,-,}kk 

 

 של זוגהאת הרעיון שת שמבקר שבציטוט הספציפי הזה לא כלולה שום קביעה הבה ניקח את העובדה

למעשה, קיימים באופן נומינלי.  כןדברים שקיימים באופן אולטימטיבי, אבל  הם לאוטוטליות  המשגות

קיימים באופן אולטימטיבי  ,השאלה האם מצב תודעה כוזב, ומצב תודעה שגוי על ידי מבוטאת ביקורתה

קיים באופן  שלאם יכולים להיות משהו להפריך את הרעיון שדברים מותני אבגישה זו הי הכוונהאו לא. 

 באופן כוזב.  קייםכן  אךאולטימטיבי, 

 ;הם אלו שמחילים את ההמשגות ;אלו הם הדברים אשר מפגינים את האיכות של טוטליותדברים מותנים 

כנושא  לוקחים שהוגים של ממשהעיקריים . ולפיכך, הם הדברים ווהם גם מה שההמשגות חלות עלי

 דברים קיימים באופן אולטימטיבי או לא. כאשר הם מתווכחים על הנושא האם ,שלהם]הדיון[ 

 

#6,-9$-0&q-0-;=k +{-;-#6,->m-+0$-#m-$}-0}-(m+-+$-9}$=-=v-Es0-.-;-\o,-

0K#=-.8m-$}-0}-(m+-`o-1$},-.:-6{,-.-#$-9m,-.-+{-,m-a}-8+}#=-.8m-1*8-9m,-.:-:m#-.:-

A8}-6{=-+$-k 

 

 :כך ראומ" אוסף"יתר על כן, ה

 מאפיין'דברים מותנים' וב מכונהה מאפייןעליך להבין שכל נטייה שבה אנו מתמקדים ב

מהווה את ההשקפה  -המכונה 'המשגות'  מאפייןהמכונה 'טוטליות' ומדמים שהם ה

 הקיצונית שמגזימה או בודה דברים.

 

!q:-.-8+{0=-.8m-1*8-,m-#6,->m-+0$-#m-$}-0}-(m+-+$-9}$=-=v-Es0-.8m-$}-0}-(m+-9}+-.-;-

1{+-+}-6{=-:$-#m-13,-(m+-;-!q:-.-8+{0=-.-#$-9m,-.-%{-+{-W:-1*8-#(m=-M1-.:-

($=-.8m-3u;->m=-+{-"}-,8m-+},->m-3u;-"}$-`o-&u+-.:-A8}kk 

 

וההשקפה הקיצונית של המעטה של דברים מורכבת מכל נטייה שבה אנו מתמקדים 

דברים שלמעשה כן  -נה 'טוטליות'המכו מאפייןהמכונה 'דברים מותנים' וב מאפייןב

זוהי המעטה של כל אותם הדברים שקיימים לפי  ואומרים שהם לא קיימים; -קיימים 

 הגדרה. 

המשמעות האמיתית של ה'כך': על ידי הימנעות ת להבנ וזהו האופן שבו אנחנו מגיעים

 לו.אמשתי השקפות קיצוניות 
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6{=-$}-0}-(m+-*-1-#(m=-:$-#m-13,-(m+-<m=-9}+-.-;-+{:-1-Es0-0}-6{=-.-:$-13,-;-!q:-

8+{0=-=v-#=v$=-){k A$-=-+$-8+m-#(m=-a}-!q:->m-1*8-+$-+{-(}$-3u;-#%m#-#}k 

 

סוגי  שלושת ביןשני האחרונים מבהראשון ו מאפייןמתמקדים באנו שכאשר  -א זה הישל ציטוט כוונתו 

עושים הרי שאנו  - זהבאופן  יימיםפי הגדרה, ואומרים שהם אינם קל קיימיםש שנייםה, מאפייניםה

 תרמות הבודהיסטוווכן פי הגדרה. טקסט זה למים כל הדוגמאות של דברים שקייהמעטה של בעצם 

בו שהאופן  מהות של ההשקפות הקיצוניות של הגזמה והמעטה של דברים, ולגביל ביחס מסכימים לגמרי

 נוכל להימנע מהן. 

 

\o,-0K#=-1{+-.-9$-+},-+1-`o-9m,-#m-*-$+-`o-1{+-.-1m,-){k 0&q-0-;=k 1$},-

.:-K}#-.-+{-+#-1m$-#$-+$-1$},-.:-0I}+-.-#$-#m=-M1-.:-8'}#-.-+{8m-$}-0}-(m+-9m,-

.:-0I}+-.:-A81-8},-){-+{8m-$}-0}-(m+-1-9m,-.:-0I}+-.:-A-6{-,k e=-.k *-$+-

;=-,m-+{8m-$}-0}-(m+-9m,-.:-0I}+-.:-A8}k k+},-+1-.:-,m-+{8m-$}-0}-(m+-1-9m,-.:-0I}+-

.:-A8}k k6{=-+$-k 

 

על באופן אולטימטיבי, לא המשגות שקיימות אנו מדברים על שהמשגות אינן קיימות, כאשר אנו אומרים 

 :"אוסףנאמר ב"באופן נומינלי. כפי ש הקיימותאלו 

 ניתן לשאול את השאלה הבאה:

טענתך היא או ביטויים. האם  מותהבה ניקח רעיונות מומשגים, בין אם הם ש

 ?שטענתך היא שאין להם טבע שכזה, או של קיום יש להם טבע עצמי כלשהוש

 ואנו משיבים באופן הבא:

 אכן יש להם טבע עצמי –מנקודת מבט נומינלית  –ש מה שאנו אומרים הוא 

אין להם שום טבע  –באופן אולטימטיבי  –ש . ומה שאנו אומרים הוא של קיום

 .של קיום עצמי

 

+{-;-1$},-.:-0I}+-.-;-9}$=-=v-#}1=-.8m-1m$-;-0K{,-.8m-M1-.:-<{=-.8m-+1m#=-.-

\o,-0K#=-.8m-$}-0}-(m+-#$-9m,-.-+{-,m-6{=-#=v$=-,=-8+m-W:-+{-,m-0)#=-.8m-9}+-.-

9m,->m-+},-+1-.:-9}+-.-1-9m,-.8m-@m:-:}-6{=-#=v$=-=}kk 

 

 המודעות אותה ': האובייקט שלותהמשג' הדבר שהוא המאפיין שאנו מכניםאותו "גם מדבר על הוא 

יש קיום אכן לאלו "ואז ממשיך ואומר ש ;"הצהרותהרגל עם הממצב של  באיםעל שמות ש שמסתמכת

 "אינם דברים שקיימים באופן אולטימטיבי.הם , אך מומשג
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+{=-,-0+#-#(m=-<m-\o,-0K#=-W-0v-<{=-A-;-1m-Nm+-<$-+{-21->m=-\o,-0K#=-*1=-

%+-1m-Nm+-.-1m,-.=-Q=-=v-9}+-.-+$-+},-+1-.:-9}+-.-+##-;-0)#=-9}+-+$-*-$+-

`o-9}+-.:-#6#-#}k 

 

משהו שהוא לחלוטין  הן 'טבע עצמי'סוגים של העל ידי שני  ותמיוצגההמשגות שולכן, למרות העובדה 

להכחיש שדברים  כולים. לכן אנו יותבלתי אפשרי ןה ההמשגותאין זה בהכרח נובע שכל  - בלתי אפשרי

עדיין ובו בזמן  יכולים להיות קיימים באופן אולטימטיבי, להיות קיימים באופן ממשי או שהםים יכול

 , באופן נומינלי.כהשלכהשהם קיימים  לטעון

 

+{8m-@m:-+#}$=-8E{;->m-8E{;-&{,-"-%m#-;=-\o,-0K#=-0+{,-.-#(m=-!:-1{+-;-#7v$-

84n,-#(m=-<m-#6,-+0$-#m-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0-\w-1-A=-.-+$-8H-0:-\o,-Q}0-_p-

9}+-.-+$-k 9}$=-Es0-+},-+1-.-9$-9m,-;-$}-0}-(m+-1{+-.8m-3u;-`o-9}+-.-+},-+1-.:-

9}+-.-9m,-,}k k6{=-0<+-.-,m-1+}-+{8m-+#}$=-.-1m,-,}kk 

 

אינם מייצגים " ביאור הכוונה האמיתיתהרעיונות הבאים, המיוצגים במספר ביאורים חשובים ל"יוצא ש

  זו:של סוטרה  ה האמיתיתאת הכוונ

 ;ללא קשר לאף אחת משתי האמיתותמשהו שקיים שהמשגות הן הרעיון 

או על  תודעהי אובייקטים של הל ידהם מיוצגים עאם בין  – הרעיון שדברים מותנים

הם משהו שקיים אך ורק באופן כוזב,  – לואידי מצבי תודעה התופסים אובייקטים 

  ;משהו שהושווה לאשליה היאנית שלהם עובדה שההתהוות המותב תחשבבה

קיים  שהואמשהו אולטימטיבי במובן  ולםוהרעיון שטוטליות היא משהו אולטימטיבי, א

 כדבר שאין לו טבע עצמי.

 

*{#-0&q=-=v-+#}$=-8E{;-H$=-){-@m-:};-1{+-.:-0au0=-,=-@m-,$-#m-#7v$-84n,-\o,-

0K#=-=v-0<+-.-+$-8#;-6m$-k A$-=-+$-0&q-0-+$-9$-8#;-;-+{:-M1-${=-<m-

;v$-9$-H$=-.=k "-%m#-+{-*}#=-1{+-<m=-14+-7{:-0-,m-1-0K#=-.-&{,-.}8}kk 

 

 ביאור הכוונה האמיתית, אשר מצטט את סיכום של הדרך הגדולה -אלו סותרים את ההצגה ברעיונות 

חיצוניים כדי להוכיח שאובייקטים חיצוניים אינם קיימים, ואז ממשיך ומסביר שהרעיון של דברים 

רמות את הן  גם סותריםהוא המשגה. הם  –סובייקטים כראייה של דברים כאובייקטים וה – ופנימיים

של  אמיתית הבנה השגתיתר על כן, העובדה שהם מצטטים שורות מתוך  ;האוסףאת  הןו הבודהיסטווות

על שמוצגת  מראה שהטענה מאוחר יותר[קירטי מאות שנים מסטר דהרמ שנכתב על ידי] תקפה תפיסה

 העובדות. בבדיקת כישלון גס יש בה משוםנגה, אי מסטר אסל ידנכתבו עלפיה הם ש אנשים מסוימים, ידי
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0&q-0:-+#}$=-8E{;->m-Q{$-#6m8m-;{8v-1-#)}#=-.-;{8v-[#-1-M1=-/;-1}-&{-H$=-<m$-

+!8-#,=-M1=-;{#=-.:-#),-;-/0-8`o#-.=-U}0-+.},-8+m=-8E{;-0-7v:-`o-14+-

+#}=-.:-9$-1m-'$-$}-kk 

 

 כולם מלבד הפרק על נסיבות הלימוד – הכוונה האמיתית ביאור שלהפרקים  הרוב הגדול שליתר על כן, 

היה נראה שלא  לכן,, ונקודות קשות שבהם לובנו באופן יסודי למדי. אוסף-ב באופן ישירמצוטטים  –

  .נוסףלחבר ביאּור  של ממשצורך למאסטר 

 

@m=-<m-"-%m#-<$-$}-0}-(m+-+$-.}-*-$+-`o-9$-1{+k 0:-.-*-$+-`o-9}+-<$-+},-+1-.:-

1{+k *-1-+},-+1-.:-9}+-.-*}#=-1{+-!q-1&{+-<m-+#}$=-.:-8&+-.-9$-;v#=-8+m-

;=-@m-:};-_p->o:-.-9m,-;k 

 

 - נגה ואחיואסטר אסאמ–הזוג אחרים אשר הסבירו את הכוונה האמיתית של מחברים היו גם יותר מאוחר 

 באופן הבא:

 נומינלי. באופן קיים אפילו  לא מאפייניםהראשון מבין שלושת סוגי ה 

 קיים באופן  לא ךקיים באופן נומינלי, א מאפייניםהאמצעי מבין שלושת סוגי ה

 אולטימטיבי. 

 קיים באופן אולטימטיבי. מאפייניםהאחרון מבין שלושת סוגי ה 

 .מהשיטה שלנו התרחקו גם אנשים כאלו

 

=+-.:-`o-#6,-+0$-*-$+-`o-9}+-.8m-+},-8Ds;-.8m-R}=-+{-;-[{-8##-=}#=-9}+-.:-6{,-

.-21-9m,->mk +$}=-.}-;-[{-8##-=}#=-1{+-+}-6{=-8+}+-.-,mk #6,-+0$-;-!q:-

8+{0=-<m-1*:-*v#-+{8m-Wv-13,->m=-$}-0}-(m+-#6,-#(m=-;-9$-!q:-.-0)0-.=-13,-

(m+-#=v1-#-;-!q:-8+{0=-&+-W8m-#2~-0}:-#:-A$-=-;=-0<+-.-+{-9m,-6m$-k 1+}-&{-

+#}$=-8E{;-${=-+},-9m,-.:-8+}+-.8m-@}#=-;-($-`o-1{+-.8m-8#;-0:-<{=-.:->m=-

<m#k 

 –מים באופן נומינלי כאשר אנו מדברים על דברים מותנים כקיי –שלפיה  העמדה הבה ניקח אתבפרט, 

כגון  תכונותשו ;הםילע ליםח והיפסקותשגדילה רק מדמיין מצב תודעה שגוי מה שאנו מתכוונים הוא ש

 הגרסה מבין כל הגרסאות האפשריות, זוהידברים מתפקדים.  קיימות עבור והיפסקות כלל לאגדילה 

מהווה, בנוסף, המעטה של שני גם של המעטה של דברים מותנים, ומסיבה זו היא  הקיצונית ביותר

הווה בדיוק את אותה ההשקפה האחרים. ובהיותה המעטה של כל שלושת המאפיינים, היא מ המאפיינים

צורה העיקרית של ההשקפה שכל הדברים פסקו. ולבסוף, בתור ההזכיר לעיל  רמות הבודהיסטוות-ש

ביאור המחשבה את ש בלתי נמנעת עבור כל מי שדוגל בעמדה הווה סתירהזה מ שרעיון עלינו להבין

 .וטופשיש להבין כ האמיתית
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 נתו האמיתית של הבודהה: מה הייתה כוו15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

 וצת העצמאיים באסכולת דרך האמצעל קבע ביאוריםמקראה תשיעית: 

 

שמציג בפשטות את כל " תמצית ההסבר הטוב"על  קפהגצונ ג'האין חלק ייחודי בטקסט המקור של 

עד כה. לפיכך אנו  צע אודות הנושאים שנדונו בקורסהרעיונות של קבוצת העצמאיים של אסכולת דרך האמ

נעבור לאוסף של לקטים, שרבים מהם לקוחים מתוך ספרי הלימוד במנזרים, שביחד יעניקו לנו סקירה טובה 

 של הרעיונות הרלוונטיים.

, בין קבוצת העצמאיים, אסכולת רק תודעהשההבדלים  לנו להבין את עוזרחלקה הראשון של המקראה 

. הלקט עצמם זהות ייחודית משל עם ,בנוגע לשאלה של האם דברים קיימים מצד עצמםהמסקנה,  וקבוצת

 Kedrup מאסטרמאת  (Phar-phyin spyi-don) "של שלמות החוכמה "סקירההלקוח מתוך 

Tenpa Dargye (1493-1568( מהמנזר הטיבטי המהולל סרה מיי )של  האלקטרוני בקובץACIP 

של  רוב התיאוריםבלקט זה, (. אנא זכרו ש12a-13b, חלק ראשון, דפים SL0009 י הואקטלוגה ומספר

 מתייחסים לקבוצת העצמאיים!  ''השיטה שלנו''

 

+{=-,-R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-06#-.-1-9m,-.:-9v;-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-

0&}+-;v#=-<m-$}=-,=-Es0-.-+{k +},-+1-;-+?}+-.8m-K#=-<m-+##-&}=-1*:-*v#-

9m,-){k 

באמצעות הלוגיקה שבוחנת את  צורתו הסופית של הרעיון שמופרך מה שמובא כאן הואלכן, 

 האולטימטיבי:

מכוח קבע פשוט במקום שקיומו יימשלו,  תבעל זהות ייחודיודבר שקיים מצד עצמו כל 

 .תמופיע בפני תודעה בלתי משובשהוא ש העובדה

 

#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-8J;->m-8Ds;-Wv8m-#,}+-1{+-<m-R}8m-+0$-#m=-06#-.-+{-

#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-<m-\o,-Q}0-.8m-9}+-3u;-1*:-*v#-9m,-.8m-@m:k 

 

קיימים הקיימים  וכל שאר האובייקטים יםפיזי יםשהצורה הסופית של האופן שבו דבר משוםוזה נכון, 

נסיבות קצרות טווח ו מושפע ממצב תודעה שאינ נתפסים כקיימים על ידי מכוח היותםבאופן כוזב, היא 

  לשגות. ושהיו גורמות ל
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#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-8'}#-A{+-<m-R}-+{-8J;->m-8Ds;-Wv=-1-0U+-.-+#}=-<m$-

/v#=-<m-8Ds;-Wv=-1-0U+-.-,m-1m-+#}=-){k 

 

שאר האובייקטים  כלו המסוגל לקבוע את קיומם של דברים פיזייםתודעה כאשר אנו מתארים מצב 

 לושהיו גורמות  קצרות טווח כלשהןנסיבות מ מושפע איננוש מצב תודעהבהכרח  הרי שזהו הקיימים,

 אך הוא אינו חייב להיות כזה שאיננו מושפע מנסיבות ארוכות טווח. ;לשגות

 

#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.:-'$-0-+{-,m-8J;-/v#=-#$-

#m8$-8Ds;-Wv=-1-0U+-.8m-'$-0-1-9m,-.8m-@m:-+$-k +{-;-0+{,-84n,-[,-[{=-<m-

0U+-.-9}+-.8m-@m:k 

 

כאשר דברים פיזיים ושאר האובייקטים הקיימים מופיעים כדברים הקיימים  –וזאת משום שזה לא נכון ש 

משום שהיא  ;מה שאיננו מושפע מנסיבות קצרות טווח או ארוכות טווח-הופעתם איננה דבר –לפי הגדרה 

 ת לתפוס דברים כקיימים באמת.מושפעת מהנטייה המולד

 

;v#=-8+m8m-0+{,-#(m=-8'}#-3u;-+.{-+$-0%=-.-8&+-.-;k #7v#=-=}#=-<m-&}=-

8+m-M1=-'$-@}#=-,=-R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-/:-06#-.-21-+$-k %}$-

@}#=-,=-R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-06#-.-1-9m,-.:-9v;-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-

.8m-0&}+-;v#=-<m-$}=-,=-Es0-.=-%}$-.-#%m#-+#}=-){k 

 

אסכולה זו מחליטה מהן שתי מציאויות אלו, ונשתמש גם בכמה מטאפורות.  בושאנו נסביר כאן את האופן 

אובייקט קיים כל עבור הפיזיים ו דבריםהעבור  – שני דברים חייבים להיות נוכחים עבור כל האובייקטים

פשוט מפני שהם מופיעים  –כקיימים  מצדנו להיתפסעליהם ולם, של מה שמופיע בעמנקודת המבט אחר. 

כל סוג של קיום שבו ריקים מבפני תודעה בלתי משובשת. מנקודת המבט של ריקות, עליהם להיות 

מעצם עובדת הופעתו בפני תודעה בלתי , ולא משלו ייחודית באמצעות זהותהאובייקט קיים מצד עצמו 

 משובשת. 

 

Bp-]o-W-0v8m-+$}=-.}-9$-R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-06#-.-+$-k Bp-]o-:$-#m-

0&}+-;v#=-<m-$}=-,=-Es0-.8m-#(m=-3~#=-+#}=-.8m-@m:k 

 

קיומו צריך להיקבע על ידי הופעתו בפני תודעה דבר מתפקד כמו נבט: וכך, שני דברים דרושים עבור 

 .לשהיכ עצמו באמצעות זהות קיים מצד על הנבט להיותו בלתי משובשת;
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+$-.}-+#}=-){k +{-1m-+#}=-,k Bp-]o-;-Bp-]o-6{=-.8m-1m$-1-*}#=-.8m-#$-7#-#m-

$}:-9$-k Bp-]o-Bp-]o:-Es0-+#}=-.8m-@m:k 

 

לא  אדם שמעולםעבור נבט אפילו  היה חייב להיותנבט שאלמלא כך, ה מכיוון מבין אלו נחוץ הראשון

 .'נבטנחשף לרעיון שהנבט מכונה '

 

@m-1-+#}=-){k +{-1m-+#}=-,k :m-0}$-#m-8-6{=-.8m-1m$-#m=-06#-.-21-+$-k :m-

0}$-#m-8-6{=-K}#-.=-07v$-0-21-+$-13u$=-.:-8>o:-08m-@m:k 

 

: שפן יא הקרן שלה שפן נבט בדיוק באותו האופן שבו הקרן של היההנבט  שבהעדרו,מכיוון  השני נחוץ

 . 'שפןמיינו משהו המכונה 'קרן של בגלל שד פשוט, או 'שפןלה 'קרן של מפני שקראנו  פשוט

 

#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-06#-21-`o-#=v$=-.8m-21-

a=-<$-k +{8m-+0$-#m=-06#-.-1-9m,-.:-9v;-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-0&}+-

;v#=-<m-+0$-#m=-Es0-.-#%}+-<$-k 1m$-0L=-06#-21-1-9m,-.:-Es0-.-1m-#%}+-+{k 

 

ועל כל שאר  דבר פיזיעל  שמופיעה כאשר אנו אומרים את המילה 'פשוט'דרך אגב, ניקח, הבה 

בלתי  מפני שהם מופיעים בפני תודעה פשוטל "דברים הנתפסים כקיימים כעהאובייקטים הקיימים, 

אלו יכולים להיתפס על סמך איזו לפסול את הרעיון שדברים היא  זו ה". הכוונה בשימוש במילמשובשת

. אין הכוונה לפסול תםשהם נתפסים כקיימים על סמך הופעמשום ייחודית של האובייקט עצמו, ולא  זהות

 שמות ומושגים.של בכוחם את הרעיון שדברים אינם קיימים אך ורק 

 

M1-0<+-+#}$=-.-:0-#=;-;=k #7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-1m$-0L=-06#-21-

1-9m,-.8m-0&}+-;v#=-#%m#-9}+-.:-8+m-.=-8+}+-.=k 6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 : ישנו חלק שאומר ”האמיתיתהכוונה  תהאר ,הסבר המושלם" -שב וזה נכון, מכיוון

בהינתן העובדה שאלו השייכים לאסכולה זו מקבלים את הרעיון שלדברים פיזיים ולכל 

שאר האובייקטים הקיימים, אכן יש זהות שלא קיימת אך ורק בכוחם של שמות 

 ומושגים...

 

#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-/:-06#-.-+$-k 9v;-

>m-0&}+-;v#=-<m-$}=-,=-Es0-.8m-+.{-9$-9}+-+{k 

 

ישנה מטאפורה שבה נוכל להשתמש לתיאור הרעיון שדברים פיזיים וכל שאר האובייקטים הקיימים 



 מקראות, 15מס'   ACI סקור
 
 

99 
 

לרעיון שאובייקטים אלה פשוט משום הופעתם בפני תודעה בלתי משובשת, ו כקיימיםנתפסים מצדנו 

 .זהות משל עצמםאיזו קיימים באמצעות 

 

\w-1-1",->m=-L{-<m$-K-Q$-`o-cu;-.-+{8m-3|k L{-<m$-#m-%{$-#m-K-Q$-#m-'$-0-+{-##=-

Q=-<m=-1m#-0U+-.8m-R}8m-+0$-#m=-/:-06#-.-+$-k L{-<m$-#m-$}=-,=-'$-0-9m,-

.8m-#(m=-3~#=-+#}=-.-W-0v-9m,-.8m-@m:k 

 

פרה. שני דברים חייבים להיות נוכחים כאן. כסוס או ופיע כעץ לה-מקרה שבו קוסם גורם למקלל ע חשבו

של  המקל, הוא משהו שקיומו נקבע על ידי התודעות ה שלסביבבסוס או פרה  של המופעכל,  ראשית

היות המופע חייב גם לשנית, על ידי מילות הקסם ואבקת הקסמים, מצידם הם. והאנשים שעיניהם הושפעו 

 משהו שבא מצד המקל.

 

##=-Q=-<m=-1m#-0U+-.8m-R}8m-+0$-#m=-06#-.-,m-+#}=-){k +{-1m-+#}=-,k 

##=-Q=-<m=-1m#-1-0U+-.8m-W+-1}-0=-<$-'$-0-+{-1*}$-+#}=-.-;-1-1*}$-08m-@m:k 

 

מילות הקסם ואבקת אנשים שעיניהם הושפעו משנקבע על ידי התודעות של הם וקי –הראשון  התנאי

מילות הקסם ואבקת לא הושפעו מהוא הכרחי, שכן אחרת, אותם האנשים בקהל שעיניהם  -מים הקס

 .שהם לא רואים אותו בעוד ,בהכרח רואים מופע זהיו ההקסמים 

 

+{8m-3|-L{-<m$-#m-$}=-,=-K-Q$-`o-'$-0-9$-+#}=-){k 1m-+#}=-,-L{-<m$-1{+-.8m-#6m:-

9$-L{-<m$-#m-%{$-#m-K-Q$-#m-'$-0-8&:-+#}=-.-;-+{-1m-8&:-08m-@m:k 

 

ובאותה הסיטואציה אף הכרחי שהסוס או הפרה יופיעו גם מצידו של המקל, שכן אחרת, המופע של סוס 

 בעוד שלא כך המצב. ;או פרה היה חייב להתקיים אפילו במקום שבו אין מקל

 

+{-06m,-`o-#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-R}-#,}+-1{+-<m-+0$-#m=-06#-.-9m,-){k R}-

#,}+-1{+-+$-1m$-+},-1*v,->m-1m$-#m-+0$-#m=-0)#=-.-9m,-.8m-@m:k 

 

וזאת  ;על ידי תודעה בלתי משובשת ומם נקבעקי –וכל שאר האובייקטים הקיימים  כך גם דברים פיזיים

 ת ושמות מתאימים. בלתי משובשעל ידי תודעה  שגיםוממשהם  משום

 

R}-#,}+-1{+-;-'$-08m-+0$-#m=-06#-.-1-9m,-.:-9v;-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-0&}+-

;v#=-<m-$}=-,=-1-Es0-%{k +{-Es0-,k #,=-;v#=-1*:-*v#-_p-Es0-+#}=k 
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+{:-Es0-,k R}-1-8Ds;-0-#,=-;v#=-1$},-=v1-`o-K}#=-.8m-U}0-.-8/#=-.8m-1(1-

#6#-9{-<{=-<m=-1$},-=v1-`o-K}#=-+#}=-.-;-1$},-=v1-`o-1-K}#=-.8m-@m:k 

 

מתוקף  שקיומם ייקבעמשל עצמם, מבלי  זהות ייחודיתים מצד עצמם מכוחה של איזו אלא שהם לא קיימ

 מחייב שיהיה להםהיה  זההיו קיימים באופן זה,  ילושא שום. וזאת מתודעה בלתי משובשת הופעתם בפני

, הם היו חייבים להיות משהו כלשהו טבע אולטימטיביואילו אכן היה להם  אולטימטיבי. טבע איזשהו

ס באופן ישיר על ידי מצב תודעה בלתי שוגה מסוים: החוכמה המדיטטיבית של אריות שהם עדיין לא שנתפ

 עובדה היא שזה לא המצב.הבודהות, ואשר תופסים ישירות את הטבע האמיתי של דברים. אך 

 

\w-1-1",->m=-L{-<m$-K-Q$-`o-cu;-.8m-3|k ##=-Q=-<m=-1m#-0U+-.8m-W+-1}-0-

M1=-;-L{-<m$-K-Q$-`o-'$-0-+$-6{,-.-#(m=-9}+k 

 

בסיטואציה זו, שבה הקוסם גורם למקל להופיע כסוס או כפרה, שני דברים חלים על האנשים שבקהל 

 והם מאמינים שזה כך. ;המקל מופיע כסוס או כפרהשעיניהם הושפעו ממילות הקסמים ואבקת הקסמים: 

 

\w-1-1",-:$-(m+-;-K-Q$-`o-'$-0-21-9}+-<$-k 6{,-.-1{+-##=-Q=-<m=-1m#-1-

0U+-.8m-@m=-<m-W+-1}-0-;-L{-<m$-K-Q$-`o-'$-6{,-#(m=-!-1{+-.-+{-06m,-`o-#7v#=-

=}#=-<m-&}=-M1=-<m-%{$-`o-'$-6{,-1m-8H-0-#=v1-8Ap$-%{k 

 

הוא לא מאמין בהם. ולאותם  ;התנאי היחיד שחל על הקוסם עצמו הוא שסוס או פרה מופיעים בפניו

אין שום  –אלו שעיניהם לא הושפעו ממילות הקסם ואבקת הקסמים  –אוחר יותר האנשים בקהל שהגיעו מ

סוס או פרה שמופיעים בפניהם, והם גם לא מאמינים שיש שם סוס או פרה. אותן שלוש פרמוטציות חלות 

 גם על דברים חומריים ועל כל שאר האובייקטים הקיימים.

 

%}$-(m+-K}#=-1-B}$-08m-=}-=}-[{-0}-M1=-;k #7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-0+{,-Es0-_p-

'$-0-+$-6{,-.-#(m=-!-9}+k 

 

הבה ניקח אנשים "רגילים": כאלו שטרם חוו לראשונה ראיה ישירה של ריקות. שני המצבים חלים 

עליהם בהקשר של דברים פיזיים וכל שאר האובייקטים הקיימים: הדברים האלו מופיעים בפניהם 

 שבו הם מופיעים. כקיימים באמת, והם מאמינים באופן

 

+#-=-;-#,=-.8m-A$-={1=-M1=-<m-I{=-*}0-<m-$}:-&}=-M1=-0+{,-Es0-_p-'$-0-9}+-

<$-6{,-.-1{+-+{k #,=-;v#=-1$},-=v1-`o-K}#=-.8m-U}0-.-8/#=-.-M1=-;k 

#7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-;-0+{,-Es0-<m-'$-6{,-#(m=-!-1{+-.8m-@m:k 
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ו לאחת מהרמות הטהורות. למרות שבמשך מה שאנו מכנים הבה ניקח כעת בודהיסטוות שכבר הגיע

"התקופה שאחרי" האובייקטים מופיעים בפני תודעתם כדברים שקיימים באמת, הם אינם מאמינים שהם 

אכן כאלה. וזאת משום שאף אחד מהמצבים האלו לא חל על אריות שהם עדיין לא בודהות, ואשר 

חומר פיזי ושאר האובייקטים לא מופיעים בפניהם כאילו  תופסים ישירות את טבעם האמיתי של דברים:

 הם קיימים באמת, והם גם לא מאמינים שאובייקטים אלו קיימים באופן זה.

 

0+{,-.:-Es0-.k 9$-+#-.:-Es0-.k +{-"}-,-(m+-`o-Es0-.k +},-+1-.:-Es0-.k 

+{-W:-Es0-.:-84n,-.8m-K}#-.-+$-0%=-.-M1=-+},-+1-;-+?}+-.8m-K#=-<m-+##-A:-

8+}+-.:-+0v-1-*;-:$-#(m=-!-13u$=-<$-k 

 

קבוצות המסקנה וקבוצת העצמאיים של אסכולת דרך האמצע מחזיקות באותה אמונה לגבי הדברים 

 שתי האסכולות מאמינות שהם מופרכים באמצעות טיעונים לוגיים שבוחנים את האולטימטיבי:  ;הבאים

 ;דבר שיכול להיות קיים באמת

 ;קיים באופן טהור דבר שיכול להיות

 ;דבר שיכול להיות קיים ככך

  ;דבר שיכול להיות קיים באופן אולטימטיבי
 והמחשבה שבה אנו מאמינים שיש משהו שיכול להיות קיים באחד מהאופנים האלו.

 

:$-Wv+-.-M1=-:$-$}=-,=-Es0-.k :$-06m,->m=-Es0-.k Q=-=v-Es0-.k :$-

#m-13,-(m+-<m=-Es0-.k #7v#=-=}#=-<m-&}=-M1=-+{-+#-_p-Es0-.:-84n,-.8m-K}#-.-

+$-0%=-.-M1=-+},-+1-.-+?}+-.8m-K#=-<m-+##-A:-1m-8+}+-+{k 

 

אלא שקבוצת העצמאיים לא מסכימה שהדברים הבאים הם דברים שמופרכים באמצעות טיעונים לוגיים 

 שבוחנים את האולטימטיבי:

 ;דבר שקיים מצד עצמו

  ;דבר שקיים לפי טבע

 ;כדבר ממשידבר שקיים 

  ;דבר שקיים לפי הגדרה

 והמחשבה שבה אנו מאמינים שיש משהו כגון דבר פיזי והשאר, שיכול להיות קיים באופן כזה.

 

#6m-Es0-,-Q=-=v-Es0-.-1-#)}#=-.8m-#6,-#=v1-`o-Es0-.=-=0k \o,-0)#=-;-

+}#=-.-%t$-7+-9}+k +$}=-.}-9m,-,-Q=-=v-Es0-.:-8+}+-.=-=0-.8m-@m:k 

 

כון מכיוון שהם מאמינים שאם משהו קיים, הוא חייב להיות קיים בתור השלושה שנשארים לאחר וזה נ

ששוללים דבר שקיים כדבר ממשי. יש קצת ויכוח ביחס לסטטוס של המשגות; אך הם מאמינים שאם 
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 .ימשכדבר ממשהו הוא דבר מתפקד, הוא חייב להיות קיים 

 

*;-:$-#(m=-!8m-;v#=-;-#,=-;v#=-=v-Es0-.k +},-+1-0+{,-.:-Es0-.k &}=-

(m+-`o-Es0-.-M1=-+},-+1-;-+?}+-.8m-K#=-<m-+##-A-1*:-*v#-_p-1m-06{+-+{k 

 

בקרב אלו המשתייכים לשיטת המסקנה או לשיטת העצמאיים, אין מי שמסכים שאחד מהדברים הבאים 

 טימטיבי:יכול להיות צורתו הסופית של הרעיון שמופרך באמצעות הלוגיקה שבוחנת את האול

 ;דבר שקיים באופן שדברים קיימים באמת
  דבר שקיים כמציאות אולטימטיבית;

 ודבר שקיים כטבעם האמיתי של דברים.

 

+},-+1-0+{,-.-9m,-,-+{-#=v1-`o-Es0-.=-=0-.8m-@m:-){k 

 

 וזה נכון, משום שאם משהו הוא מציאות אולטימטיבית, עליו תמיד להיות קיים גם כשלושת אלו. 

 

M1-0<+-+#}$=-.-:0-#=;-;=k :m#=-.-Hs#-%t-.8m-8E{;-.:-B$-8+=-\o,-Q}0-

0+{,-.:-#=v$=-.8m-+},k B$-8+=-+},-+1-.8m-0+{,-.:-9}+-.-R}-\o,-Q}0-.-;-

0W}=-,=-8'}#-+#}=-.8m-+},-`o-#=v$=-.-+$-k H$-${=-M1-8A{+-;=-<$-&}=-(m+-

&}=-(m+-`o-Es0-.:-#=v$=-.-+$-k 0!;-07$-1m#-8A{+-;=-<$-#,=-;v#=-=v-Es0-

.-21->m=-+},-+1-.:-Es0-1m-+#}=-.:-#=v$=-.8m-@m:k 

 

  –אומר ש  הכוונה האמיתית" תההסבר המושלם, האר", ראשית, משום שהוזה נכון

כוונתו היא שקיומה של  –מתאר נירוונה כמציאות כוזבת  לוגיקה' של פסוקים ל'שישיםהביאור כאשר 

כן גם  "שבין פשט ודר ההבחנ"ב. שוגהמצב תודעה ביחס לית אולטימטיבנירוונה נקבע כמציאות 

משהו העובדה שש נאמר "ברי המזלשל  עיניהםפקיחת "בו ;הוא הכךם מידברים קייאופן שבו שהנאמר 

 שהוא קיים באופן אולטימטיבי. תאוטומטי אין פירושה באופן טבעיקיים פשוט 

 

*;-:$-#(m=-;-+},-+1-;-+?}+-.8m-K#=-<m-+##-A-1*:-*v#-;-J-:#=-<m-=+-.:-+{-

W:-9}+-.:-8*+-+{k :$-Wv+-.-M1=-<m=-:$-Wv+-<m-#),-3n#=-06{+-.k #6,-

[{-06{+-.k Q=-=v-Es0-.-06{+-.-M1=-;=-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.-9}+-.:-06{+-

.8m-@m:-+$-k 
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ים יעצמאה קבוצת שלזו המסקנה וקבוצת של  הדק בין הגרסנו הבדל נכון לומר שיש אם כךיהיה זה 

ון קודם כל האולטימטיבי. זה נכשמופרך באמצעות הלוגיקה שבוחנת את הסופית של הרעיון  צורתולגבי 

על ידי שהם הגדרה, לפי דברים יכולים להיות קיימים ים מקבלת את הרעיון שיקבוצת העצמאמשום ש

ושמשהו  ;נה ממנו, שוממשהו אחר לצמוחשמשהו יכול מקבלים את הרעיון של נימוק לוגי בלתי תלוי; 

  .ממשי יכול להיות קיים כדבר

 

U}0-+.},-;{#=-X,-8A{+-<m=-\o,-0)#=-:$-#m=-13,-(m+-<m=-1-Es0-.-={1=-21-.=-

8"}:-;}-0:-.8m-+#}$=-.:-0<+-.-;-+##-.-W=-.:-0I}+-.-+$-k 6m-83~-90-N=-

#(m=-<m=-8"}:-;}-*-1=-0:-.8m-+#}$=-.-8E{;-08m-3|k \o,-0)#=-+},-+1-.:-:$-

#m-13,-(m+-<m=-1-Es0-%m$-k *-$+-`o-:$-#m-13,-(m+-<m=-Es0-.:-#=v$=-.8m-H$-

${=-8E{;-3u;-14+-.-;=-<$-Es0-.8m-@m:k 

 

יתר על כן, רעיון זה נתמך על ידי האופן שבו האסכולות מסבירות את הרעיון של מהו פשט ומהו דרש. 

Bhavaviveka Master  ק תודעה מסבירה, שהכוונה האמיתית אסכולת ראת הרעיון שבאריכות דוחה

 אשרוכפי הגדרה. ל מותהמשגות לא קייהרעיון שהיא  של גלגל הדהרמה סיבוב האמצעיהשל 

Shantarakshita  הסיבוב של הגלגל מפרש את הסיבוב האחרון בו שובנו הרוחני מסבירים את האופן

אופן אולטימטיבי, אך כן קיימות ב מסבירים שכוונתו היא שהמשגות לא קיימות לפי הגדרההאמצעי, הם 

 לפי הגדרה באופן נומינלי. 

******* 

 

נותן הוא (. 9a-10a , דפים)חלק חמישי "החוכמה שלמות של סקירה" מאותו הטקסט, לקוחלקט הבא ה

חלוקה של העדר עצמיות לשלוש דרגות שונות של ל מייחסתקבוצת המסקנה ש מידת התקפות לעלנו מושג 

 עידון.

 

+0v-1-*;-8>o:-0-M1=-,m-#$-7#-+$-&}=-<m-0+#-1{+-#(m=-+#-%}$-#6m-"}-,8m-"}-,=-

8'}#-#m=-+##-A-J-:#=-<m-"}-,=-1m-8'}#k 8+m:-,m-#(m=-!8m-"}-,=-8'}#k 

 

קבוצת המסקנה של אסכולת דרך האמצע עושה הבחנה בין העדר טבע עצמי של אנשים לבין זה של 

הם לא עושים שום הבחנה בין גרסאות מעודנות יותר או  ;דברים, אבל רק יחסית לדבר שהוא ריק מהם

פחות של הדבר שאותו אנו שוללים על ידי הלוגיקה שבוחנת את האולטימטיבי. אלא שכאן, באסכולת 

 העצמאיים, הם מכירים בשתי הבחנות אלו. 

 

+{8m-+0$-`o-A=-,k [{-8'm#-%,-9m,-,-:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-<m=-% }$-0=-1-=0-%m$-k 

#$-7#-9m,-,-+{=-% }$-0=-1-=0-%{k #(m=-!-;-9m+-<m-M1-.:-<{=-.=-1-${=-.8m-

@m:k 
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לעובדה זו הם יכולים לומר שזה לא בהכרח נכון שאם אובייקט מפגין תכונות של גדילה ובהתייחס 

ממשי העומד בזכות עצמו. הם גם יאמרו שרק  והיפסקות, אז הוא בהכרח ריק מלהיות קיים כאובייקט

הוא אדם, זה לא בהכרח אומר שהוא ריק מאותו סוג זה של קיום. וזאת משום ששני  בגלל שמשהו

 הדברים מופרכים באמצעות הדוגמה של המודעות של מחשבה. 

 

9m+-<m-M1-.:-<{=-.-#$-7#-,m-9m,-){k ;{#=-X,-8A{+-<m-;v$-:m#=-#(m=-!=-

0au0=-<m$-k U }0-+.},-8+m-9$-+{-+$-1*v,-.:-06{+-.8m-@m:k 

 

מכות תסזאת הן באמצעות המוכיח  Master Bhavavivekaעות של מחשבה ]נחשבת כ[ האדם: המוד

 והן באמצעות לוגיקה, והמאסטר שאנו עוסקים בו כאן, מסכים עמו. ביםהכתעל 

 

+{-W-,-+{-#),-;-80{0=-.-;-0=1-Ap$-#m-:m#=-.k "}1-Ap$-#m-M;-8A}:k 

0"}1=-.8m-8K=-0v-#=v1-;=k 

 

תירגול עמוק המבוסס על  ;ו במונחים של שלוש חלוקות: לוגיקה המבוססת על הרהורניתן לדון בשאלה ז

 . והתוצאה של מדיטציה זו ;מדיטציה

 

+$-.}-,mk ({:-;{,-<m-/v$-.}-&}=-%,k =}+-#$-7#-:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-<m=-%}$-%{k 

[{-8'm#-%,-9m,-.8m-@m:k +.{:-,k <m$-K-06m,k 

 

 הנה החלוקה הראשונה:

 .שקיבלנואת המצבורים  קחיהבה נ

 ;שקיים כאובייקט ממשי העומד בזכות עצמואדם  מלהיות יםהם ריק

 שהם מפגינים את התכונות של גדילה והיפסקות.  שוםמ

 לדוגמה, הם כמו כרכרה.

 

[{-8'm#-%,-9m,-,k #$-7#-:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-1m,-+#}=-){k #$-7#-#m-0+#-

9m,-,-[{-8'm#-%,-1m,-+#}=-.8m-@m:k +{-9m,-,-K#-#%m#-:$-+0$-%,-9m,-+#}=-.8m-

@m:k 

 

התכונות של גדילה והיפסקות, הוא לא יכול להיות משהו שקיים משהו מפגין את אם 

 ;כאובייקט ממשי העומד בזכות עצמו

משהו שמפגין להיות יכול הטבע העצמי של אדם, לעולם לא  שהואמשהו שום שמ
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 .והיפסקותתכונות של גדילה 

משהו בלתי  הוא חייב להיותסוג כזה של טבע עצמי, שום שאם משהו הוא ה נכון מוז

 משתנה, יחיד, ובלתי תלוי בדברים אחרים.

 

+{-W-0v8m-K#=-;-0K{,-,=-#$-7#-:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-<m=-%}$-08m-% }$-(m+-;-#=:-`o-

1m-Ut-08m-:m#-.-+{-(m+-#$-7#-#m-0+#-1{+-K}#=-.8m-I{=-+.#-3+-1-+$-k +{-K}#=-

.8m-0=1-Ap$-#m-:m#-.:-8'}#-#}k 

 

סוג הבה נבחן את מצב התודעה הטרי והבלתי שוגה שנובע מסוג זה של טיעונים לוגיים, ואשר תופס 

זוהי שעומד בזכות עצמו. ממשי אובייקט , שהוא העובדה שהאדם הוא ריק מלהיות של ריקותמסוים 

של טבע עצמי לאדם, ושאותה אנו  צורה דדוקטיבית של תפיסה תקפה אשר השיגה תובנה של העדר

 שנובעת מהרהור.מתארים בתור תובנה של ריקות 

 

#(m=-.-;k +{-K}#=-.8m-"}1-Ap$-#m-M;-8A}:->m-+},-+{-(m+-#2~-0}:-6m-[#-7v$-8K{;->m-

"}-,=-P{-#%m#-_p-"}1-.-9m,-.8m-@m:k 

 

ם אותה כסוג של תובנה הנה החלוקה השנייה, בנוגע לתרגול עמוק המבוסס על מדיטציה; אנו מתארי

האובייקט, שנובעת ממדיטציה: כזו שבה אדם העוסק בתרגול עמוק מודט באופן חד נקודתי על אותו 

 ומשתמש בעיקר בצירוף של שלווה וראייה.

 

#=v1-.-0"}1=-.8m-8K=-0v-9}+-+{k +{-W:-0"}1=-.=-+$}=-=v-#$-7#-#m-0+#-

84n,-\o,-0)#=-1$},->o:-0-(}$-k [,-[{=-<m-9$-ao=-.-:#=-.-(1=-.:-A{+-.8m-

@m:k 

 

מחסלים שבעצם אנו מכיוון  ,כזושלחלוקה השלישית, התוצאה של מדיטציה זו. ישנה תוצאה כעת נעבור 

גם פועלת להפחית עצמי של אנשים. המדיטציה  להאמין בטבעיה הנלמדת ישל הנט הגלויהאת הצורה 

 ה המולדת.הנטייאת הרובד הגס יותר של 

 

M;-8A}:->m-=-#(m=-.-;-9$-0=1-Ap$-#m-:m#=-.-=}#=-#=v1-;=k +$-.}-,mk 

#},-.}-&}=-%,k =}+-=}+-84n,-3+-1-+$-Q=-#6,->m=-%}$-%{k =}+-+{-+$-[,-%m#-

+1m#=-.-${=-.-9m,-.8m-@m:k +.{:-,-Om-;1->m-<{=-.-+$-+{8m-&$-0-W-0vk I{=-

+.#-=}#=-,m-#}$-#m-<{=kk 
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יה של יעבור הרמה השנקיימות גם הלאה,  ךוכ על הרהורוססת המבלוגיקה של  אותן שלוש חלוקות

 הנה הראשונה: .עמוקרגול ת

 צבע כחול. ניקחהבה 

 ריק מלהיות חומר נפרד מהתפיסה התקפה שתופסת אותו. הוא

 שהוא תמיד נמצא בצירוף יחד איתה. מכיוון 

 החלום. מהלךב אנו עלולים לחוותוכעס ש ,בחלום שיש לנו כמו המודעות הםלדוגמה, 

 הלאה, מתוך ההצגה הקודמת. ךשל התפיסה הדדוקטיבית וכ ,הפרטים יתרלהבין את  ניתן

 

#(m=-.-"}1-Ap$-#m-M;-8A}:-9}+-+{k +},-+{-(m+-6m-[#-7v$-8K{;->m-P{-#%m#-_p-"}1-.-

9m,-.8m-@m:k 

 

החד ה מדיטציהזו תהיה שכן  –שנובע ממדיטציה  עמוקרגול נו תכאן ישובאשר לחלוקה השנייה, 

 אובייקט הספציפי הזה.נקודתית שמשלבת שלווה וראייה, ומתמקדת ב

 

#=v1-.-0"}1=-.8m-8K=-0v-9}+-+{k ;=-=v-#7v$-84n,-Q=-*-++-`o-84n,-.8m-K}#-.-

1$},->o:-($=-){k #(m=-'$-8Ds;-0:-"}$-`o-&u+-0:-A{+-.8m-@m:k 

 

,פעולתהלבאשר : ישנה כאן ,התוצאה של המדיטציההשלישית, גם 
7
 הממומשתאת הצורה מחסלת היא  

וזה כך  ;נפרד מחומרשויים ומצבי התודעה הסובייקטיביים שתופסים אותם, עים טשאובייק של המחשבה

 שוגה. מכיוון שהמתרגל הבין את העובדה שמצב התודעה שתופס הפרדה הוא

 

#=v1-.-%}$-(m+-K}#=-.8m-M;-8A}:->m-=-;-#=v1-;=k +$-.}-,mk #(m=-%}$-#m-

<{=-.-&}=-%,k 0+{,-.:-1{+-+{k K{,-8K{;-9m,-.8m-@m:k +.{:-,-\w-1-06m,k 

@m-1-#(m=-#{k 

 

יש שלוש  להאת הריקות עצמה, גם  המתרגל רואה הבש עמוק, כלומר הרמה של תרגול הרמה השלישית

 :חלוקות. הנה הראשונה

 השניים".מ חופשי"שאת מצב התודעה  ניקחהבה 

 לא משהו שקיים באמת, הוא

 .התהוות מותניתון שהוא דוגמה למכיו

 לדוגמה, הוא כמו אשליה.

 הפרטים האחרונים מפורטים בהמשך. שני

******* 

                                                           
7
 ישיר" באופן", או DNGOS SUבמקראה הטיבטית, והכוונה ל  נפלה כאן טעותשיתכן  הערה של גשה מייקל: 
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קבוצת האופן שבו  את ועוזר לנו להבין(, 3bדף , חמישי)חלק  "סקירה"גם הוא מה לקוחהלקט הבא 

 .העדר עצמיותשלוש הרמות של על  של מדיטציהתפקיד התופסת את  העצמאיים

 

8}-,-:$-;v#=-;-a m0-#(m=-<m-Hm-1-(}$-3u;-'m-W:-A{+-$1-,k 0+#-1{+-J-:#=-

#=v1-:m1-.-06m,-`o-*}=-0=1->m=-#),-;-/0-,=-"}1-Ap$-#m=-0"}1=-.=-1$},-=v1-

`o-1*}$-0-,-(},-1}$=-.8m-am0-.-+$-k <{=-am0-:#=-.-+$-k <{=-am0-J-1}-#=v1-

P-0-,=-7+-.:-A{+-ao=-6{=-%},-.-9m,-.=k +$}=-e-0-8+}+-.-W:-Hm-1-0+{,-Es0-

"=-R$=-,=-(}$-0-1m,->mk Hm-1-0+{,-1{+-0"}1=-,=-Hm-1-(}$-0-9m,-,}-6{=-:$-

;v#=-<m-am0-#(m=-(}$-3u;-#2~-0}:-%},-.-9m,k 

 

במסגרת העמדה שלנו, את התהליך שעל פיו ניתן  ,נוכל לתארכיצד , "אם כך, ייתכן שתחשבו לעצמכם

 נאמר ש: " ?מכשוליםלחסל את מגוון ה

כלומר, את המכשולים של נגעים  –ניתן להשיג את היכולת לחסל לגמרי את השלושה 

אם  –כול -כול, ואת המכשולים העדינים לידע-רוחניים, את המכשולים הגסים לידע

נמדוט באמצעות החוכמה שנובעת ממדיטציה, ואשר רואה ישירות את שלוש הדרגות 

מביצוע התרגולים של לימוד ושל מדיטציה  של העדר טבע עצמי; וזה לכשעצמו נובע

 שת אלה.וכדי להשיג הבנה של של

כפי שמאמינים אלו הטוענים שדברים  –אין זה נכון שבמסגרת העמדה שלנו אנו מאמינים , לאור זאת

שאדם יכול לחסל מכשולים שהוא רואה כקיימים באמת. הציטוט הזה בעצם  –מתפקדים קיימים באמת 

העיקרי של האופן שבו השיטה שלנו מתארת את התהליך של חיסול שני העיקרון את  ממחיש

נעדרי הם  מכשולים אלו באמצעות מדיטציה על האופן שבו מכשוליםמחסלים שאנו המכשולים; כלומר, 

  כל קיום אמיתי.

******* 

 

ר העדתואמות לשלוש הרמות של שתרגול עמוק  לשל שלוש הרמות ש הרעיוןהבא מציג בקצרה את  לקטה

של החיבור  אמיתיתה הכוונהחכמים, ומאיר את המנעים למנחות, של ענן " מתוך לקוח הוא. עצמיות

וניתוח דיאלקטי של הפרק החמישי של  וליביאור מילצירוף של  שהוא, '"'עטרת התובנותהמכונה 

של  המהולל שהוא גם מחברם(, 1675-1748) צ'וני לאמה דראקפה שדרופ נכתב על ידיש ,החיבור

החלק  ,ACIPשל  קטלוג האלקטרוניב S0195מספר מסמך ) מנזר סרה מיי הטיבטירי לימוד של ספ

 (.11b-12aהחמישי, דפים 

 

k#(m=-.-:$-#m-;v#=-;k 6m-[#-7v$-8K{;->m-K{,-A{+-.8m-:m#=-=v-#,=-.8m-W-]}+-

#(m=-=v-@{-08m-W-08m-&:-#)}#=-.8m-1={,-.k M;-8A}:->m=-=8m-$}-0}-+$-k 

 

 . את מהות טבעה של רמה של תרגול עמוק ניתן להגדיר באופן הבא:שלנו האסכולהעמדת ה שנית, הנ

בתור ה, ושניתן לסווגו ילשילוב של שלווה וראי בסיס הווהשממהסוג הו מצב של ידע ז

 השקפות.ובין מעשים ש בחלוקההשקפה 
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+{-;-#=v1-`o-+A{:-9}+-+{k #$-7#-#m-0+#-1{+-K}#=-.8m-M;-8A}:->m-=k &}=-<m-

0+#-1{+-:#=-.-K}#=-.8m-M;-8A}:->m-=k %}$-(m+-K}#=-.8m-M;-8A}:->m-=-+$-

#=v1-9}+-.8m-@m:k 

 

רמות מסוג זה ניתן לחלק לשלוש: הרמה של תרגול עמוק שבה משיגים תובנה של העדר עצמיות של 

תרגול אדם; הרמה של תרגול עמוק שבה משיגים תובנה של העדר עצמיות גס של דברים; והרמה של 

 עמוק שבה יש תובנה של הריקות עצמה. 

******* 

 

לפירוט נוסף אודות התפקיד של השגת , Kedrup Tenpa Dargyeשל מאסטר  לעבודתונחזור כעת 

 (:8bק חמישי, דף התובנות של שלוש הרמות של העדר עצמיות )חל

 

8+m:-X}#-.8m-"}-,=-06m:-#=v$=-<$-$}-0}8m-" }-,=-M;-8A}:-=-;-#=v1-`o-E$=-${=-.-

9m,-){k I}+-A{+-0!8m-+0$-`o-A=-,8$-#=v1-`o-E$=-${=k 0" }1-A-0:-&+-1{+-

;1->m-+0$-`o-A=-,-9$-#=v1-`o-E$=-${=k I{=-=v-#7v$-A8m-#`o;-A8m-+0$-`o-A=-

,-9$-#=v1-`o-E$=-${=k ;#-I{=-<m-+0$-`o-A=-,-9$-#=v1-`o-E$=-${=-.8m-@m:k 

 

נן ארבע רמות שונות של תרגול עמוק; אך מנקודת המבט של טבען במונחים של הזהות שלהן, נאמר שיש

 בפועל, מספרן בדיוק שלוש, בשל הסיבות הבאות. 

יחסית ללימוד המבטא אותן, מילתו של הבודהה, מספרן הוא בדיוק שלוש. יחסית לדבר שעליו אנו 

כלומר, הדרך הבלתי מקוטעת –מודטים 
8
אמור להיות מובל המספר הוא גם שלוש. יחסית לתלמיד ש – 

 וכך גם באשר לסימן שהן משאירות: בדיוק שלוש. ;על ידן, המספר הוא שלוש

 

+$-.}-+{-W:-9m,-){k 8"}:-;}-:m1-.-#=v1-.}-+{=-:m1-.-06m,-`o-0+#-1{+-J-:#=-

#=v1-#),-;-80{0=k 8+m:-+{-#=v1-"}1-.8m-:m1-.-8&+-.8m-@m:k 

 

ששלושת השלבים של סיבוב הגלגל מציגים, בזה אחר זה,  הראשונה מבין סיבות אלו היא נכונה מכיוון

 את שלוש הרמות של העדר עצמיות; ומה שמוסבר כאן הם השלבים שבהם מודטים על שלוש אלו. 

 

#(m=-.-+{-W:-9m,-){k 8+m8m-M;-8A}:->m-=-#=v1-.}-+{-0+#-1{+-J-:#=-#=v1-K}#=-

.8m-W-08m-:m1-.:-8'}#-.8m-@m:k 

 

                                                           
8
 הראשון של דרך הראייה, במדיטציה ישירה של ריקות. זהו חלקה 
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ת נכונה מכיוון ששלוש הרמות של תרגול עמוק שמוצגות כאן הן בהתאם לסדר של השנייה מבין הסיבו

 ההשקפות השונות של המציאות אשר תופסות את שלוש הדרגות של העדר עצמיות. 

 

#=v1-.-+{:-*;k :m#=-%,-#=v1-.}-+{=-M;-8A}:->m-=-#=v1-.}-+{-:m1-.-06m,-`o-

0"}1-A8m-#2~-0}:-A=-,=-"}1-.8m-@m:k 

 

מכיוון שתלמידים משלושת הסוגים מתרגלים את המדיטציה שלהם על ידי נכונה  היאהשלישית הסיבה 

 שהם לוקחים בתור אובייקט המדיטציה העיקרי שלהם, את אותן שלוש רמות של תרגול עמוק, בהתאמה. 

 

06m-.-+{-W:-9m,-){k M;-8A}:->m-=-#=v1-0"}1=-.=-;1-<{=-#=v1-8*}0-.:-8>o:-

08m-@m:k 1+}:-,-M;-8A}:-=-;-#=v1-`o-E$=-${=-){k 8K=-0v-A$-&u0-&{,-.}-*}0-

.-;-=-#=v1-.}-+{-${=-.:-"}1-+#}=k am0-#(m=-(}$-08m-W-08m-&-;-+{-;=-1$-1m-

+#}=k ^p$-,-1m-8`o-08m-@m:k 

 

רביעית נכונה מכיוון שאנו משיגים את שלושת סוגי הידע של הדרך באמצעות מדיטציה על אותן שלוש ה

 ל תרגול עמוק. הרמות ש

לסיכום, מספר הרמות של תרגול עמוק הוא בדיוק שלוש, מכיוון שאנו חייבים לחלוטין למדוט על שלוש 

רמות אלו כדי להשיג את המטרה של ההארה הגדולה; דרושות לא יותר משלוש רמות אלו בתור חלקים 

 משלוש קבוצות. של ההשקפה המאפשרת לנו לחסל את שני המכשולים, ולא ניתן לסווגן לפחות

 

******* 

 

אותה העבודה מאפשרת לנו הבנה בנוגע ליחס בין שלושת הסוגים של העדר עצמיות )חלק ראשון, דף 

117a:) 

+{-9$-1m-8*+-+{k 8+m:-K}#=-.-9m-,m-&}=-Hs#-+$-k 6{=-=}#=-<m-!0=-=v-au0-.-

0%t-#=v1-0+{,-.=-%}$-.-*{#-&{,-au0-.8m-K{,-:$-06m,-#,=-:m#=-=v-0%,-.-;k 

#,=-!0=-:m#=-#=v1-+$-:m#=-%,-#=v1->m-+A{-0-1m-8*+-.8m-P}+-;,-14+-.-#$-

6m#k =}+-<m-+{-;-8K{;-1{+-.8m-@m:k 

 

"כאן ששת שאומר ש המשפטטקסט מופיע בזה יהיה שגוי, מכיוון שבנקודה שבה גם 

שהעובדה ששלושה עשר התרגולים ריקים  הוא ממחיש ,של תפיסה ו..."האובייקטים 

( 1בסיס לתרגול של הדרך הגדולה. בצומת זו ) מהווההטבע ש היאקיום אמיתי,  מכל

משתמשים בסתירה כדי לדחות את הרעיון שהחלוקה לשלושה סוגים ולאלו ששייכים 

 כאן.לאינה קשורה  המתנגדים של טענה( ה2אלו, היא שגויה. וש ) לשלושת הסוגים
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K#=-@m-1-+{:-*;k 0+#-1{+-J-:#=-#=v1-8#;-08m-@m:k 

 

 אינן מוכלות או כוללותששלוש הדרגות של העדר עצמיות  מפניחלקו השני של הנימוק שלנו הוא נכון, 

  ה.יהאחת את השני

******* 

 

, שבו הוא מתייחס לשאלה האם הדרגות הנמוכות יותר של צ'וני לאמהלקט הבא אנו חוזרים לחיבורו של ב

 העדר עצמיות הן ריקות אמיתית:

 

k"-%m#k Wv,-1*8m-0:-&+-1{+-;1->m=-#7v#=-+$-#7v#=-84n,-.8m-3+-1-Q=-

#6,->m=-%}$-.8m-% }$-(m+-1$},-=v1-`o-K}#=-.:-*;k +{=-+{-A-Q}#=-<m-!+-%m#-1-

#%m#-;-1$},-=v1-`o-K}#=-.8m-@m:k 

 

 שמישהו בא וטוען את הטענה הבאה:נניח 

ה, בסופו של זה חייב להיות המקרה שהדרך הבלתי מקוטעת בתודעתו של אדם משיג

נפרד לדברים  התהליך, תובנה ישירה של הצורה של ריקות שהיא ההעדר של חומר

 פה שתופסת את הדבר הפיזיים הללו, פיזיים ולתפיסה התק

 משום שהיא תופסת עובדה זו ישירות ברגע יחיד וקצר ביותר של פעולה. 

 

+{:-*;k +{=-+{-+{-W:-K}#=-ao=-.8m-@m:k 7{:-,k 1-=0k 

 

 [נימוק שלךעם המסכימים  ונניא]

 אינכם יכולים ]שלא להסכים[, משום שאכן יש לה את היכולת לעשות זאת. 

 תשובתנו תהיה שזה לא בהכרח נובע. 

 

8+}+-1m-ao=-){k *{#-&{,->m-0:-&+-1{+-;1-9m,-.8m-@m:k 

 

 הגדולה.  שבדרך קוטעתשאנו מדברים על הדרך הבלתי מ שום, מעמדתכםלא ניתן להסכים עם 

 

=0-%{k #7v#=-+$-#7v#=-84n,-.8m-3+-1-Q=-#6,->m=-%}$-.8m-%}$-(m+-+{-\o,-Q}0-

0+{,-.-9m,-.8m-@m:k 

 

 ]זה לא בהכרח נובע[
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משום שהריקות שמיוצגת על ידי ההעדר של חומר נפרד לדברים פיזיים  ע,לנבו חייבאלא שזה כן 

 כוזבת. ולתפיסה התקיפה שתופסת את הדברים הפיזיים הללו, היא מציאות 

******* 

 

אנו פונים כעת לדיון על ההבחנה בין שלושת המסלולים המוזכרים לעיל, ושלושת ההיבטים כפי שהם 

הספר (. הלקט הבא לקוח מתוך לאם רים)ה של הדרך המדורגת להארהמתוארים בלימוד על השלבים 

 ACIPני של )טקסט אלקטרו ג'ה צונגקפה( מאת לאם רים צ'נמו)ה הגדול על השלבים של הדרך

 (:58b, דף S5392מספר 

 

k+{-;-(,-*}=-+$-:$-=$=-W=-<m-*{#-.-;=-0P1=-){-'m-${+-%m#-#=v$=-.-*1=-%+-,m-

[{=-0v-8Km$-+$}=-=1-8K m$-+$-*v,-1}$-08m-&}=-"}:-`o-8`o-%{k [{=-0v-8Km$-,m-Nm+-.-

1*8-+#-;-[}-0-0[ {+-,=-Nm+-.-;=-E};-08m-*:-.-:$-#m-+},-`o-*}0-A:-A=-){-+{8m-*0=-

;1-0U0-.-#=v1-;-8'v#-.-9m,-.8m-@m:-){k 

 

את כל הלימוד שניתן מנקודת המבט של המסלולים של המאזינים והבודהות מכוח עצמם, ניתן לסווג 

כלימוד ששייך להיבט הבינוני עצמו, או כלימוד המשותף עם ההיבט הבינוני. זאת משום שאדם המשתייך 

שאט נפש מכל סוג של סבל בגלגל החיים, ופועל למען המטרה של להיבט הבינוני מגיע לתחושה של 

 את היעד של חופש, שבו שהוא משוחרר מהגלגל.  –עבור עצמו  –להשיג 

 

;1-a},-;=k Nm+-.8m-0+{-;-W0-@ }#=-<m$-k k&m#-.8m-;=-;=-X}#-0+#-(m+k 

k#$-6m#-:$-6m-21-+},-#({:k k[{=-0v-+{-,m-8Km$-6{=-Ak k6{=-#=v$=-.8m-@m:-:}k 

 

 נאמר: "אור על הדרךב"שוזה כך מפני 

 הבה ניקח אדם שפנה מעינוגי הגלגל,

 ואשר בו בזמן זנח

 כל מעשה שלילי.

 אדם השואף באופן זה להשיג

 מצב של שלווה לעצמו,

 הוא אדם שאליו נתייחס 

 כשייך ל"היבט הבינוני".

 

******* 

 

הוא עיקרי בתיאורה של קבוצת העצמאיים את מאחר ו ,''ממשי''להיות הערה על הרעיון של  הנה לבסוף

 Master Changkyaהקלאסי של חיבורו. הלקט הבא לקוח מתוך דםהצורה הגסה של טבע עצמי של א

Rolpay Dorje, " מספר ) "פילוסופיות של אסכולותהצגהACIP  האלקטרוניS0062 ,חלק שלישי ,

 .(26a-26bדפים 
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]m:-Q=-0)#=-<m-*-$+-#bo$-&{,-1}-M1=-;=-Ap$-0-,m-1$-`o-9}+-+}k ]m:-9}+-.-21-

;-Q=-9}+-`o-A-0-,m-#$-%m-9$-:v$-%{-9}+-,-,m-*1=-%+-Q=-=v-9}+-.-"}-,8}-6{=-.-W-0v-%{-

8+m8m-0S}#-@}#=-<m-0)#=-9}+-,m-0+#-#(m=-W-0v-\o,-K}#-#m=-9}+-.:-07v$-9$-9}+-.-

1m,-.-M1=-=}kk 

 

, אין עים הרבה בכתבי הפילוסופיה הגדולים. במובן כלליממשי" ו"מומשג" מופי" המונחים באופן כללי,

שמשהו קיים, הוא  ברגע: "במשפטבמילה "ממשי" ביחס לכל דבר שקיים, וזוהי הכוונה להשתמש  בעיה

 - משהו כמו שני הסוגים של טבע עצמי אשר ;מומשגמשהו שהוא יהיה ". ההפך מכך ממשיחייב להיות 

 אינם משהו שקיים באמת.הם  - הדמיון תבאמצעושהם נתפסים כקיימים  למרות

 

+},-A{+-ao=-.8m-Q=-9}+-,m-+$}=-.}-M1=-){k 8+m8m-0S}#-@}#=-<m-0)#=-9}+-,m-]m-

13,-M1=-=}kk 

 

ההפך מזה יהיו דברים  ;, מתייחס לדברים מתפקדיםלהיות מסוגל לבצע משהו" במובן של ממשי"

 "מומשגים" במובן של זהויות כלליות.

 

0K,-.-1m-8>o:-08m-Q=-9}+-,m-8`o=-1-A=-<m-,1-1"8-+$-=}-=}:-0K#=-8#}#-+$-=}-

=}:-0K#=-.-1-9m,-.8m-8#}#-.-M1=-){k 8+m8m-0S}#-@}#=-<m-0)#=-9}+-,m-1m-K#-

.-M1=-=}kk 

 

חלל ריק שלא נוצר; משתנה, מתייחס לדברים כמו  משהו שהוא יציב ובלתי" במובן של להיות ממשי"

בשל האנליזה האינדיבידואלית ]של ארבע האמיתות הנאצלות רצויים  לתיבהיפסקות של אובייקטים ל

הדברים שלא באמצעות אנליזה זו. רצויים  בלתיוהיפסקות של אובייקטים  ;[במהלך דרך הראייה

 דברים משתנים. הם "המומשגים" שהם ההפך מאלו,

 

:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-,m-+0$-<{=-<m-#7v$-A:->o:-.8m-#7v#=-+$-3u#=-*v0-<m-<{=-.-M1=-=}k 

k8+m8m-0S}#-@}#=-<m-0)#=-9}+-,m-X,-1m,-8`o-A{+-+$-\o,-0K#=-<m-&}=-M1=-=}kk 

 

באמצעות האובייקטים הנתפסים  כגוןמתייחס לדברים  בזכות עצמו," במובן של להיות עומד ממשי"

 דמותשגים" ביהיו דברים "מומ ממשי, או מצבי תודעה עצמאיים. ההפך מסוג זה של ת החושיםיומודעו

 המשגות של התודעה. וכןמנטליים,  אופיזיים אינם דברים משתנים ש
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+{-W:-,-@m-1-8+m-,m-Q=-0)#=-13,-(m+-.-+$-#-18m-Q=-9}+-M1=-,m-M1-E$=-<m-Q=-

9}+-+}kk 

 

 .בשם" רק ממשייםהסוגים הקודמים הם " ;הנכונה" היא ממשיהגרסה האחרונה של " רקש יוצא

 

@m-18m-Q=-9}+-<m-+},-,mk &}=-#$-6m#-:$-(m+-R}-9v;-`o-8&:-0-:$-;=-#6,-.8m-&}=-

<m-M1-.-R}-9v;-`o-8&:-.-;-W}=-1m-+#}=-.:-:$-+0$-`o-8&:-08m-3u#=-*v0-0}kk 

 

 ":ממשיהאמיתית של מובן אחרון זה של " המשמעותהנה 

 יכול שהואעצמו, במובן  בזכות( עומד 2ושהוא ) ;קייםדבר ש( 1שהוא ) דברכל 

בפני ופיע מ בו הואבתהליך ש תלוי, מבלי להיות עצמאיתודעה באופן פני הע בלהופי

 .בתודעה קודם לכןשל דברים אחרים  הופעתםת זכובהתודעה רק 

 

0)#=-.:-9}+-.8m-+},-,mk &}=-#$-6m#-:$-(m+-R}-9v;-`o-8&:-0-:$-;=-#6,-.8m-

&}=-<m-M1-.-R}-9v;-`o-8&:-0-;-${=-.:-W}=-+#}=-.8}kk 

 

  משמעות האמיתית של מובן אחרון זה של "מומשג":ה והנה

בתהליך של  מותנהחייב להיות ש( דבר 2ושהוא ) ;קייםש( דבר 1כל דבר שהוא )

 של דברים אחרים בתודעה קודם לכן. הופעתם זכותרק באך ולהופיע בתודעה 

 

******* 

 

 (:26b-27a , דפיםבאותו הטקסט )חלק שלישימופיעה נוספת של נקודה זו  הבהרה

 

8+m8m-:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-+$-#$-7#-#m-0+#-1{+-<m-!0=-<m-:$-V-*v0-.8m-Q=-9}+-

#(m=-+},-1m-#%m#-% {k 8+m-;-,m-:$-#m-$}-0}-R}-9v;-`o-8&:-0-&}=-#6,-#7v$-0-;-W}=-

1m-+#}=-.:-:$-+0$-`o-8&:-0-21-;-A{+-%m$-k %m#-<}=-,m-+0$-0\w:-A8m-/v$-.}-

M1=-;-1-W}=-.:-+{-+#-;-+0$-\w:-A{+-I{-0}-W-0v:-:$-V-0:-Es0-.-6m#-+#}=-.8m-@m:-

6{=-1"=-.-+#-#=v$-$}-kk 

 

 בזכותבמובן של עומד  ממשיכאן, והמשמעות של " עצמו" בזכותבמובן של עומד  ממשיהמשמעות של "

 רצינייםהוגים  –דבר הטבע עצמי של אדם, הן לא אותו העדר של מדברים על אנו עצמו" כאשר 

תודעה פני היכול להופיע בשרק כדי לתאר משהו  כאןמשתמשים  זה באופן הבא. בביטוי ןביניה מבדילים
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לאחר שאובייקטים אחרים תודעה רק פני הופיע בשבו הוא מבתהליך מבלי להיות תלוי , עצמאיבאופן 

 ובהוא, שוים ושל אדם מס במצבוריםשולט ש מישהוהשימוש האחר בביטוי מתאר  .הופיעו בה קודם

 עצמו. בזכותהעומד  מנהל מעיןמצבורים הנשלטים: , אינו תלוי בןזמב

 

#$-7#-#m-0+#-8#}#-.8m-:m#=-.-;-0K{,-,=-#$-7#-Q=-=v-9}+-.-0!#-.-,-#$-7#-

0)#=-9}+-`o-${=-.:-8>o:-0-+$-k +{8m-3|-0)#=-9}+-`o-${=-3u;-9$-+{-8H8m-:$-V-

0:-1{+-.:-:m#=-.=-0au0=-.8m-co#=-<m=-#$-7#-,m-3~#=-.-+$-Wv,-;-0)#=-.-21-

`o-K}#=-.:-8>o:-:}kk 

 

קיומו של טבע עצמי של אדם, ובכך את אפשרות  בנימוקים לוגיים שעוזרים לשלולמשתמשים אנו אם 

להיות חייב האדם  ללא כל ספק, הרי שאז,, שוללים את האפשרות שאדם יכול להיות קיים באופן ממשי

אכן משהו הוא  אדםהש לאמתכלשהי כדי דרך  כונןלנו עליאם כן, בנקודה זו,  משהו שהוא מומשג.

זה נעשה קודם כל על ידי שאנו מבססים לעצמנו שלא יכול להיות אדם מסוג זה שיכול להיות שג. ממו

אובייקט העומד בזכות עצמו; וכמסקנה מזה, אנו מגיעים להבנה שהאדם הוא אך ורק דבר שמומשג, על 

  גבי בסיס של אוסף או רצף של חלקים.

 

+{-W-0v8m-#$-7#-0)#=-.-21-9m,-;v#=-<$-#+#=-#6m-/v$-.}-+$-a-K}#-=}#=-;-1-

W}=-.:-#$-7#-#m-:$-X}#-R}-9v;-`o-8&:-1m-ao=-<m$-k +{-+#-<:-0-;-0K{,-,=-#$-

7#-#m-:$-X}#-R}-9v;-`o-8&:-+#}=-.-(m+-#$-7#-0)#=-.:-9}+-.8m-+},-`o-=}$-0=-#$-

7#-0)#=-9}+-9m,-.8m-+},-,m-!0=-8+m8m-0)#=-9}+-+$-+},-#%m#-_p-9}+-+}kk 

 

שהזהות הספציפית של האדם לא יכולה  הוא ,המשגהאך ורק כזה הוא שאנו אומרים שאדם האופן שבו 

 ךיחד עם מילים, מושגים וכב –ההמשגה )המצבורים(  שלעה מבלי להיות תלויה בבסיס להופיע בתוד

ות הספציפית של האדם יכולה להופיע בתודעה רק מומשג היא שהזה הואאדם המשמעות של כך שהלאה. 

בנקודה זאת בטקסט שלפנינו, משמעותה של הקביעה קודם. לכן, שמופיעים דברים אחרים  זכותם שלב

 זהה לכוונתנו כשאנו מדברים על דברים שהם מומשגים. אדם הוא "משהו מומשג" ש

 

Wv-13,-+{8m-@m:-8#}#-Wv8m-#$-7#-Q=-9}+-<$-0)#=-9}+-+{8m-0S}#-@}#=-=v->o:-.8m-

Q=-9}+-;-A-+#}=-.-,m-1*8-#6,-8#}#-.8m-:m#=-.=-Es0-.=-8+m8m-Q=-9}+-+$-#,+-

#%m#-#}k 

 

" שאת קיומו ממשיאדם "של ו משתמשים בה בהקשר " כפי שאנממשישמעות המילה "מאת מסיבה זו, 

באמצעות  קודה שמוכחתזוהי נ –"מומשג"  פך מי" שהוא ההמשיל "מ יש להבין כמתייחסת, שולליםו אנ

אנו ש "משיה"מ זהה לזו של המהותיתהנקודה  וכך,את הקיצונויות האחרות.  ששולליםלוגיים טיעונים 

 .מוצאים כאן
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 : מה הייתה כוונתו האמיתית של הבודהה15מס'  ACI  קורס

 (Prajna Paramitaשלמות החוכמה ) בלימודישלב שני 

 

ג'ה צונגקפה עצמו ש ומהו צת המסקנה,קבו על ביאורים :עשיריתמקראה 

  מאמין

 

האופן שבו מוסבר הרעיון של ריקות על ידי חסידי אודות  ועם זאת מעולההלקט הבא נותן תיאור קצר 

סקירה של דרך אסכולת המסקנה של דרך האמצע בבודהיזם )המדיאמיקה פרסנגיקה(. הוא לקוח מתוך ה"

בעל שם של  מחברKedrup Tenpa Dargye (1493-1568 ,) , מאת(dBu-ma spyi-donהאמצע )

 (. 125a-130a, דפים S0021האלקטרוני  ACIPספרי לימוד במנזר הטיבטי סרה מיי. )מספר 

  

&u-800-Pt$-;-9m-3#=-M#-R}-9$-k k6{=-=}#=-<m-!0=-=v-1*8-+?+-.-;k &u-

Pt$-M#-D#-_p-'$-08m-9m-3#=-<m-1m#-<{=-+$-k 0={-:v8m-,$-`o-`-<+-84#-.:-'$-

08m-:0-:m0-%,->m-1m#-<{=-+$-k =-#6m-!{$-:v=-<m=-=0-.:-'$-08m-!{$-:v=-#=;-

'$-%,->m-)m$-${-84n,-+$-0%=-.-M1=-<m-9v;-+{-+$-k +{:-9}+-1{+-M1-.-\o,-`o-

13u$=-=1-1m-13u$=-6{-,k 

 

[ רהלספי 650, מאסטר צ'אנדרקירטימאת , "שער הכניסה לדרך האמצעתוך "את ההצהרה ]מ כאן ננתח

 עם השאלה הבאה: " נתחיל....גם התודעה של רוח תאבה, שרואה מפל של מים כמוגלה.: "נאמר שבה

את האובייקטים של מצבי התודעה הבאים: מודעות הראייה של רוח תאבה,  הבה ניקח

נראה כמוגלה ודם; מודעות הראייה של אדם שיש לו מעין תבלול  של מים הרכשנ

שערה; ואותו סוג של  לבן נראה כאילו נפלה לתוכובעיניו, כשכיור חרסינה נקי 

כשאנו מדמיינים שפני האדמה כולה מכוסים  -מדיטציה שבו אנו מדמיינים שלדים 

מבחינת היותם , זה לזה לחלוטיןבעצמות של גוויות. האם כל האובייקטים האלו שווים 

 קיימים או בלתי קיימים? 

 

+{-;-0<+-A8m-;v$-8#}+-.-+$-k ;v$-#m-+},-0<+-.-#(m=k +$-.}-;k *{#-

0&q=-;=k 9m-3#=-`o+-8E}-1m-M1=-+$-k k[-M1=-'m-W:-:m#=-:m#=-=vk 
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k+$}=-#%m#-9m+-,m-*-++-@m:k k+},-1-Es0-.:-8+}+-.-9m,k k6{=-+$-k +{8m-

0<+-^:-+#{-0${,-02t,-.-$}-0}-(m+-1{+-.=-14+-.-;=k 

 

 של תקצירסקה. הנה הפסקה. הטקסט שנקרא "כתשובה נציג תחילה פסקה רלבנטית, ואז נסביר את הפ

 " אומר:הגדולה הדרך

 בעלי חיים,ללרוחות תאבות, ש מאחר

 יצורי עונג, לבני אדם, ול

 ישנן תפיסות שונות של דבר יחיד,

 כל אחד מהם לפי סוגו, 

 אנחנו אומרים שאין בו ממש.

Asvabhava ו. מילותיו מכילות את הקדוש, שהיה בעל נדרי חיים למי שאינו נזיר, ביאר פסקה ז

 הדברים הבאים: 

 שההבשלה שלרואה את מה  מהם מים, כל אחדשל  זרם, דבר יחידמסתכלים על כשהם 

מלא במוגלה  הזרםרואה את  רוח תאבההקארמה הספציפית שלו כופה עליו לראות. 

 ודם וכדומה. 

 

+{-(m+-;-`o+-8E}-;-=}#=-.=-#,=-<m-R}=-#,=-.:-A{+-.-+$-k 

 

שם את  בו, ובונה לחיותכדומה חושב על אותם מים כמקום או  בעל חייםת, לעומת זא

 ביתו.

 

1m-M1=-<m=-,m-1$:-0-+$-k 3$=-.-+$-k 0=m;-08m-&u:-K}#=-<m$-8*v$-$}-k 

kDs=-A{+-+}k k+{:-8'v#-#} 

 

ירים. הם מתוקים, צלולים וקר - כמים הדבר, ותופסים אותואותו מסתכלים על  בני אדם

 , והם שוחים בהם.הם מתרחצים בהם לוגמים מהם,

 

k,1-1"8-1*8-9=-[{-1&{+-;-$}1=-.:-bo#=-.8m-[-M1=-<m=-,1-1":-1*}$-%{k 

#7v#=-<m-8`o-<{=-M1-.:-0<m#-.8m-@m:-:}k k6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 חללמכנים 'העולם של השקועים במדיטציה עמוקה, ברמה שאנו אותם יצורי עונג 

התמוססה  פיזי כחלל ריק, שכן יכולתם להמשיג חומראינסופי', רואים את המים 

 לחלוטין. 
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#(m=-.-;v$-#m-+},-0<+-.-;k #6,-;v#=-+##k :$-;v#=-06#kP}+-.-(}$-0-

+$-#=v1-;=k +$-.}-;k 

 

 בשלושה צעדים:  נתקדםמשמעות הטקסט שציטטנו בתחילה.  שנית, נסביר את

  ,של אחרים עמדתם הפרכת. 1

 ואז העמדה שלנו,  קביעת. 2

 . התנגדותם סתירת. 3

 הצעד הראשון: הנה

 

"-%m#-,-:{k Wv-13,-+{-(m+-<m-@m:-,k &}=-*1=-%+-;-8+m-9m,-8+m-1m,-#$-`o-9$-

07v$-`o-1{+-+}k k6{=-7{:-,k =$=-W=-.8m-Es0-1*8-+$-k @m-:};-.8m-Es0-

1*8-;-07$-$,-+$-k 0+#-%#-#m-%},-.-+$-k @m-:};-.8m-%},-.-;-1&}#-+1,-

=}#=-1{+-.:-*;k 

 

 :יכול מישהו לבוא ולטעון את הטענה הבאה

 אחר.  זה אוככקיים באופן  דבראיננו יכולים יותר להתייחס לשום לעיל, קביעות לאור ה

אם כך, אתה
9
בעצם טוען שהשיטה של הבודהה היא זהה לחלוטין לשיטה של כל אמונה לא בודהיסטית  

בוודאי גם טוען שאיננו יכולים להצהיר שהמורה שלנו אחרת, ושאין שום הבדל במידת נכונותן. ואתה 

 היה המורה הנעלה ביותר, ושהמורים של הלא בודהיסטים, הם פחותים. 

 

&}=-*1=-%+-;-8+m-9m,-8+m-1m,-#$-`o-9$-07v$-`o-1{+-.8m-@m:k 8+}+-,k9}+-.:-*;k 

0+#-,m-%},-.-#6,-($=-,=k k=}+-;-[0=-=v-1&m-;#=-<mk k%m-U+-%{-,-={+-

(m+-,mk k[},-1m-1$8-6m$-9},-),-Q}#=k k6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 זה אוככקיים באופן  דברטענות אלו מתחייבות מדבריך, שכן הצהרת שאיננו יכולים יותר להתייחס לשום 
 אחר.

קיימים, כעת, אם אתה מסכים שאף אחד מההבדלים שהוזכרו לעיל אינו קיים, עלינו להשיב שהם אכן 

  אומר:שהפסוק וזאת בהסתמך על 

 כעת ויתרתי על כל המורים האחרים,

 ועתה אלך למקלט רק בך.

 הוא זהאתה רק מדוע? מכיוון ש

 .מעלהכל  ושהשיג, פגםכל  שאין בו

 

                                                           
9
 היריב הדמיוני שאיתו אנו מתפלמסים כאן. 
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9$-"-%m#k 0T,-6m$-#<{:-0-&u-/}:-.-#$-;k [-1m-9m-3#=-#=v1->m=-%m#-%:-`o-

0W=-.-+{8m-3|-,k 8E}-0-:$-:$-#m-$}-0}:-*+-!-*+-!:-0+{,-.=k 0T,-6m$-#<{:-

0-&u-/}:-.-#$-.}-+{k 9m-3#=-<m-$}-0}:-M#-D#-_p-0+{,k 1m8m-$}-0}:-&u:-0+{,-[8m-$}-

0}:-0`o+-Pm:-0+{,-.-9m,-,}k k7{:-,k 

 

 :מישהו אחר עשוי לטעון כך

: נוזלכוס מלאה ביחדיו ומסתכלים על , ורוח תאבה יושבים אדםיצור עונג, בן נניח ש

שדבר זה נתפס כממשי על ידי כל  ". מאחרם כ"רטוב ונוזליאותו אנו מגדירידבר שה

מוגלה ודם בעיני הרוח היא במציאות  נוזלירטוב ו נוזל, הכוס המלאה באחת מהישויות

 , ונקטר בעיני יצור העונג. אדםהתאבה, מים בעיני בן ה

 

+{8m-3|-,-8E}-0-#=v1-.}-+{8m-1m#-<{=-*1=-%+-3+-1-9m,-,1k 8#8-6m#-3+-1-9m,-.-

+#-;=-#$-9m,k +$-.}-W:-,-0T,-6m$-#<{:-0-&u-/}:-.-#$-.}-+{-M#-D#-;-=}#=-

.8m-+$}=-.}-#=v1-#-9m,-.-+$-k 8#;-0-;-1-8Ds;-08m-3+-1-9}+-.-+$-k /}:-

.-#$-.}-+{-&u-9m,-.-+$-&u-1-9m,-.-#(m=-!:-3+-1=-K}#=-.:-*;k +{8m-3|-,-8E}-0-

#=v1-.}-+{8m-1m#-<{=-*1=-%+-3+-1-9m,-.8m-@m:k 

 

במקרה זה אנו
10
במצב שתיארת זה עתה, האם מודעות הראייה של כל שלושת ה: שואלים אותך שאל 

 היצורים היא תפיסה תקיפה, או שרק אחת או שתיים מהן הן תפיסות תקפות? 

נניח שאתה אומר שכל השלוש תקיפות. אם כך, הכוס שיש בה משהו רטוב ונוזלי בהכרח מלאה במשהו 

הדברים: מוגלה ודם, וכל אחד מהאחרים. ובמקרה זה גם בהכרח אפשרי שיהיו כמה שהוא כל שלושת 

תפיסות שהן כולן תקפות, ואשר רואות דבר אחד באופנים שהם לחלוטין, בלתי תואמים זה לזה. ולבסוף, 

הכרחי גם שתהיה בנמצא איזו תפיסה תקיפה שתופסת נכון שהכוס מלאה במשהו שהוא בו זמנית מים, 

 איננו מים.  ובכל זאת

מדוע? משום שלפי השקפתך, שלושת המקרים השונים של מודעות של ראייה של שלושת היצורים 

 השונים, מהווים כולם תפיסה תקפה. 

 

8+}+-,-1m-8*+-.:-*;k M#-D#-;-=}#=-.8m-+$}=-.}-#=v1-.}-8#;-08m-@m:-+$-k 

&u-9m,-1m,-#(m=-.}-+{-/,-3u,-($=-8#;->m-+$}=-8#;-9m,-.8m-@m:k 

 

ואם תנסה להסכים לכל זה, הרי שאתה טועה, משום שהתכונה של להיות דם ומוגלה אינה קונסיסטנטית 

עם התכונה של להיות כל אחד משני החומרים האחרים שהוזכרו. יתרה מכך, התכונה של להיות מים, 

ת מתכונות אלו, אז והתכונה של לא להיות מים, מנוגדות לגמרי זו לזו, באופן שאם משהו קיים ואין בו אח

                                                           
10
 אנשי אסכולת פרסנגיקה מדיימיקה, שהיא "השיטה שלנו", שאותה אנו מחפשים לבסס בדיון זה. 
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 הוא חייב שתהיה בו האחרת. 

 

+{-;-"}-,-:{k 1m8m-1m#-<{=-3+-1-9m,->mk 8E}-0-#6,-#(m=-<m-1m#-<{=-3+-1-1-

9m,-){k +{-#(m=-;=-07$-$,->m-+0$-#m=-M#-D#-+$-k 0`o+-Pm-=}#=-=v-1*}$-0-

21-9m,-.8m-@m:k 7{:-,k 

 

 :מישהו עשוי להשיב עם הטענה הבאה

תפיסה תקפה, אבל מודעויות אכן  היא האדםר, מודעות הראייה של במקרה שהוזכ

 שני האחרונים רואיםאינן תפיסות תקפות.  האחריםהראייה של שני סוגי היצורים 

טובה במקרה  שהיא) שלהם משהו, כמו המוגלה והדם והנקטר, רק משום שהקארמה

 אחד, ורעה בשני( כופה זאת עליהם. ה

 

8}-,-1m8m-1m#-<{=-3+-1-1-9m,-.:-*;k 1m-;=-8Km$-.}8m-+0$-#m=-&u:-1*}$-0-21-

9m,-.8m-@m:k #6,-9$-k 1m-1-9m,-.8m-8E}-08m-Wv+-;-;v=-<{=-3+-1-+$-k 

(,-<{=-3+-1-9$-1{+-.:-*;k +{8m-Wv+-;-1m#-<{=-3+-1-1{+-.8m-@m:k +{:-*;k 

=}+-<m-P-08m-+1-0%8-8*+-.8m-@m:k 8+}+-,k 

 

יך, הרי שגם מודעות הראייה של בן האדם לא תהיה תפיסה תקפה. וכי אין אם נלך עם הגיון זה של דבר

זה נכון שבן האנוש רואה את המים אך ורק משום שהקארמה שלו )שבמקרה זה היא באמצע בין הקארמה 

 שהוזכרו כרגע( כופה זאת עליו?הטובה והרעה 

או מודעות שמיעה תקפה,  ,פהמישוש תקמודעות דבר כמו  כזהשאין  מרמז בדבריךהאם אינך  ה מכך.יתר

ראייה כמו מודעות  שאין כזה דבר אומר בעצם האם אינךאנוש?  ניב םשאינ יםבזרם התודעה של יצור

  ?אלושכ יםתקפה בזרם התודעה של יצור

בוודאי שאתה אומר זאת, משום שאתה מחשיב את עמדתך המקורית כנכונה. אם כן, הבה נניח כעת שאתה 

 אלה לא יכולה להיות מודעות תקפה שכזו. אכן מסכים שליצורים כ

 

8E}-0-+{-+#-#m=-${=-<{=-H}$=-.-+$-k a }-8+}#=-&}+-.-9$-1{+-.:-*;k 8+}+-

.8m-@m:k 8+}+-,k +{-+#-/,-3u,-#%m#-#m=-#%m#-$}-<{=-.-9$-1{+-.:-*;k 

8+}+-.8m-@m:k 

 

גיע למסקנה ברורה אודות האם במקרה זה אינך רומז שלא קיים שום מצב שבו יצורים אלה מסוגלים לה

משהו, או לנתח אובייקט? ואם כך, האם אינך רומז שלא ייתכן מצב שבו אחד מהיצורים הללו מסוגל 

 לזהות את האחר? בוודאי שאתה רומז כך, לאור עמדתך. 
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h #(m=-.-:$-;v#=-06#-.-;k 0T,-6m$-#<{:-0-&u-/}:-.-#$-;k ;=-%,-

>m-[-1m-9m-3#=-#=v1->m=-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|k &u-/}:-.-#$-.}-+{-+$}=-.}-#=v1-

>m-#6m-1*v,-.-1-9m,-.-+$-k +{8m-3|-3+-13u$=-#=v1-${=-.:-1m-+#}=-<m$-k 

0T,-6m$-#<{:-0-&u-/}:-.-#$-.}-+{-&-<=-#=v1-X,-`o-[{-0-+$-k 

 

 שנית, הנה הקטע שבו אנו מבססים את עמדתנו אנו. 

 -יצור עונג, יצור אנוש, ורוח תאבה, כל אחד עם הקארמה שלו  -נניח ששלושה סוגים שונים של יצורים 

יושבים יחדיו ומסתכלים על כוס מלאה במים,
11
הדבר שאותו מאנו מגדירים כ"רטוב ונוזלי". בנקודה זו,  

זה  במצבבו זמנית שלושה אובייקטים שונים. גם אין זה נחוץ  הואכוס הנוזלים היא לא דבר אחד ש

תקפות זהות. וכאשר הכוס המלאה בנוזל רטוב ונוזלי מופיעה, היא מופיעה  שתהיינה שלוש תפיסות

 כבעלת שלושה חלקים נפרדים. 

 

+{-9$-+$-.}:-Es0-21-,=-&-<=-#=v1-X,-`o-Es0-%m$-k 1*:-1-6m#-#m-0:-`o-&-<=-

#=v1-X,-`o-#,=-.-1-9m,-){k 0T,-6m$-#<{:-0-&u-/}:-.-#$-.}-+{8m-&-<=-#%m#-

#m=-({:-;{,-+$-k 9m-3#=-<m-;=-<m=-[,-%m#-A{+-V{,-A=-.-;-0K{,-,=-+{8m-&-<=-

#%m#-#m-:m#=-8H-@m-1-M#-D#-_p-[{-0-+$-k 

 

כוס המים כבר הייתה עם שלושת החלקים השונים, או שהם נשארים  -אלא שזה לא נכון שמרגע היווצרה 

הכוס המלאה בנוזל  עם כוס המים עד שהיא בסופו של דבר מתחסלת. מה שקורה הוא שאחד החלקים של

רטוב ונוזלי מספק סיבה חומרית, והקארמה של הרוח התאבה מספקת גורם תומך; ואז, על בסיס שני אלו, 

 הרגע הבא של חלק אחד של כוס הנוזלים מתחיל להיות דם ומוגלה. 

 

+{8m-&-<=-#%m#-#m=-({:-;{,-+$-k 1m8m-;=-<m=-[,-%m#-A{+-V{,-A=-.-;-0K{,-,=-

+{8m-&-<=-#%m#-#m-:m#=-8H-@m-1-&u:-[{-0-+$-k 

 

חלק אחר של כוס המים מספק שוב סיבה חומרית, והקארמה של בן האדם מספקת גורם תומך; ואז, על 

 בסיס שני אלו, הרגע הבא של חלק אחד של כוס הנוזלים מתחיל להיות מים.

 

9$-+{8m-&-<=-#%m#-#m=-({:-;{,-+$-k [8m-;=-<m=-[,-%m#-A{+-V{,-A=-.-;-0K{,-

,=k +{8m-&-<=-#%m#-#m-:m#=-8H-@m-1-0`o+-Pm:-[{-0-=}#=-9m,-.8m-@m:k 

 
                                                           

11
יש להבינו כמדגיש את של גשה מייקל: כאשר משתמשים כאן בביטוי ''רטוב ונוזלי'' )ההגדרה של יסוד המים(,  ההער 

 המושג הכללי יותר של נוזל, ולאו את המים שיצור האנוש תופס. 

  בהמשך התרגום נשתמש במונח "כוס נוזלים" כדי למנוע אי הבנה זו. –הלה -ה של לאמה דבורההער
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חלק נוסף של כוס הנוזלים מספק סיבה חומרית, והקארמה של יצור העונג מספקת גורם תומך; ואז, על 

 בסיס שני אלו, הרגע הבא של חלק אחד של כוס המים מתחיל להיות נקטר, וכך הלאה.

 

+{8m-3|-,-0T,-6m$-#<{:-0-&u-/}:-.-#$-.}-+{-&-<=-#=v1-X,-`o-9}+-<$-k #=v1-#=-

#=v1-#-1*}$-0-1-9m,-){k 9m-3#=-<m-;=-$,-.-0=#=-.8m-+0$-#m=-M#-D#-_p-

1*}$-k +$}=-.}-#6,-#(m=-1-1*}$-0-+$-k +{-06m,-`o-8E}-0-8}#-1-#(m=-;-9$-

<{=-.:-A-0-9m,-.8m-@ m:k 

 

. עם זאת, זה לא שונים שלושה חלקים זלי היא משהו שיש לובנקודה זאת, הכוס המלאה בנוזל רטוב ונו

נכון שכל שלושת היצורים רואים את כל שלושת החלקים. בגלל הקארמה הרעה שצברה, נכפה על הרוח 

התאבה לראות את כוס הנוזלים כמוגלה וכדם, והיא לא רואה את שני הדברים האחרים. יש להבין שאותו 

 ורים האחרים. הדבר קורה עבור שני סוגי היצ

 

+{-W:-8Ap$-0-+{-9$-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-.}-+{-0W-A-*v,-1}$-0-9m,-.8m-+0$-`o-

A=-.-9m,->mk 9m-3#=-<m=-;#-_p-R$=-,=-;}$=-]}+-.:-0P1=-.-+{8m-3|-,-=+-

&}=-#=v1-X,-`o-[{-0-1-9m,-){k +{8m-3|-,-9m-3#=-<m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-;}$=-]}+-A-

9m,-.=k :m#=-8H-@m-1-M#-D#-_p-[{-0-9m,-.8m-@m:k 

 

התרחיש שזה עתה תיארנו, מתרחש רק במצב שבו כוס של משהו רטוב ונוזלי היא אובייקט שאותו 

חולקים שלושת היצורים השונים בשעה שהם מסתכלים עליה יחדיו. אך כאשר הרוח התאבה אוחזת את 

א משהו בעל שלושה חלקים שונים; מאחר הכוס בידה ומתחילה לטעום מתוכנה, כוס הנוזלים היא כבר ל

 שבנקודה זו היא משהו שהרוח התאבה חווה לבד, הרגעים הבאים שלה מתחילים להיות מוגלה ודם. 

 

+$-.}:-#$-`o-#,=-.-+{-9$-8E}-0-#=v1-.}-+{8m-:$-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-;=-;-

0K{,-,=-Es0-.8m-' }+-<m-8'm#-K{,-#$-,=-R$=-.-+{-(m+-`o-Es0-.-9m,-){k 1m8m-*v,-1}$-

1-9m,-.8m-;=-;-0K{,-,=-Es0-.=-1m8m-8'm#-K{,->m-&u-3$=-<m$-0=m;-0-,=-R$=-,-+{-

(m+-`o-#,=-.-=}#=-9m,-.8m-@m:k 

 

מאחר שלכל אחד  ממנו היא נלקחה,שבעולם החיצוני  תלויקיימת במקור בו כוס הנוזלים שהאופן 

אם לקארמה הספציפית שהוא צבר. אם כוס הנוזלים משלושת היצורים ישנו עולם חיצוני שונה, בהת

עולם שנוצר על ידי הקארמה  -הייתה כוס של מים מתוקים וקרירים שנלקחה מעולם בני האדם 

 אז זה היה מצבה המקורי, וכך הלאה. -הספציפית של בני האדם שבקבוצה 
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9m-3#=-<m=-&u-Pt$-;-0W=-.-,-M#-D#-1*}$-0-+{-9$-9m-3#=-8#8-6m#-;-9m,->mk 

9m-3#=-*1=-%+-;-1-9m,-){k 9m-3#=-;-@m8m-am0-.-%,k ,$-#m-am0-.-%,k 

7=-!}1-(m+-;-9}+-.8m-am0-.-%,-`o-1-9}+-.8m-@m:k 

 

ודרך אגב, כשאנו אומרים שרוח תאבה מסתכלת על זרם של מים ורואה מוגלה ודם, אנו מדברים רק על 

מכיוון שישנם סוגים רבים של רוחות תאבות: חלקן סוגים מסוימים של רוחות תאבות, ולא על כולן. זאת 

בעלות מכשולים שקשורים לעולם שמסביבן, אשר מונעים מהן מלספק את תשוקותיהן; אחרות  בעלות 

 מכשולים שקשורים לחלקים בגופן; וחלקן עם מכשולים שקשורים לאוכל או למשקה עצמם.

 

0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-;=-%,->m-8E}-0-#=v1->m=-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|-,-

+$}=-.}-3+-1=-Es0-.-#=v1-[{-08m-+.{-9$-9}+-+{k U#=-#}$-+1:-80:-08m-&-<=-

#%m#-#m=-({:-;{,-+$-U#=-##=-<m=-[,-%m#-A{+-V{,-A=-.-;-0K{,-,=k U#=-

##=-0)0-.8m-;#-.=-:{#-.-+{8m-3|-,-3-08m-:{#-A-1m-B}$-:{#-A-#6,-6m#-B}$-0-+$-k 

U#=-##=-1-0)0-.8m-;#-.=-:{#-.-+{8m-3|-,k 3-08m-:{#-A-B}$-:{#-A-#6,-1m-

B}$-0-+$-k 

 

יש גם דוגמה שבה אנו יכולים להשתמש כדי להמחיש כיצד, כאשר שלושת סוגי היצורים בעלי שלוש 

הקארמות השונות מסתכלים יחדיו על כוס מלאה במשהו רטוב ונוזלי, מתחילים להופיע שלושה 

 מאומת על ידי תפיסה תקפה. נניח שיש כדור העשוי מפלדה מלובנתאחד מהם  אובייקטים שונים, שכל

; חלק אחד של הכדור מספק את הסיבה החומרית, וה'מנטרה של פלדה' מספקת גורם תומך. בשל ולוהטת

מבלי שיחווה שום תחושה של חום;  יכול לגעת בכדור מנטרת הפלדה על ידושהפעיל את שני אלו, אדם 

חווה תחושה אחרת. אדם שלא הפעיל את המנטרה על ידו, נוגע בכדור ואכן חש תחושה  במקום זאת, הוא

 של חום, ולא שום סוג אחר של תחושה. 

 

=}=-!8m-`o=-=v-S-08m-:{#-A8m-&-<=-#%m#-#m=-({:-;{,-+$-k 9m-3#=-<m-;=-<m=-[,-

%m#-A{+-V{,-A=-.-;-0K{,-,=k +{8m-;v=-<{=-<m-B}$-A:->o:-.8m-3-08m-:{#-A-[{-0-+$-

k +]o,-`o=-=v-(m-18m-:{#-A8m-&-<=-#%m#-#m=-({:-;{,-+$-k 9m-3#=-<m-;=-<m=-

[,-%m#-A{+-V{,-A=-.-;-0K{,-,=k +{8m-;v=-<{=-<m-B}$-A:->o:-.8m-E$-08m-:{#-A-[{-

0-9}+-.-W-0v-9m,-.8m-@m:k 

 

ת הסיבה החומרית, ואז, דוגמה נוספת היא הירח בזמן האביב; חלק אחד של מגע קרניו על הגוף מספק א

הקארמה של הרוח התאבה מספקת את הגורם התומך. בהתבסס על שני אלו, הרוח התאבה חווה תחושת 

 חום אשר נחווית על ידי מודעות הגוף. 

כך גם עם השמש החורפית; חלק אחד של מגע קרניה על הגוף מספק את הסיבה החומרית, ואז הקארמה 
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התומך. בהתבסס על שני אלו, הרוח חווה תחושה של קור הנחווית  של הרוח התאבה מספקת את הגורם

 על ידי מודעות הגוף.

 

+{-W:-[{-0-9m,-){k 0<{=-cm$-;=k  9m-3#=-M1=-;-=}=-!8m-`o=-=v-,mk 

kS-08$-3-;-+]o,-,m-(m-18$-E$-k 6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

 :נאמר ייה נאגרג'ונה[אר " ]שלמכתב לידידשכזו, שכן ב"תחושה חווים אכן הם העובדה היא ש

 עבור רוחות תאבות, 

 אפילו אור הירח באביב הוא חם, 

 ואפילו השמש החורפית היא קרה.

 

+{-9$-9v;-`o=-=+-.:-%,-+{-+#-#m-+0$-#m=-[{-0-9m,->m-]m:-+{-W:-[{-0-1-9m,-){k (m-

18m-%{$-`o-E$-08m-:{#-A-9$-1{+k S-08m-% {$-`o-3-08m-:{#-A-9$-1{+-.8m-@m:k +{:-

*;k (m-18m-%{$-`o-1v,-.8m-Q=-1{+-.8m-@m:k 

 

כל זה נגרם על ידי הנסיבות יוצאות הדופן של הזמן והמקום המסוימים, משום שבאופן כללי, זה לא קורה 

באופן זה: אין שום דבר שקשור בשמש שיכול להרגיש קר, ואין שום דבר שקשור בירח שיכול להרגיש 

 מקום על פני השמש שבו ישנו חומר המכונה 'מרחב מכוסה'. חם. גם זוהי עובדה, משום שאין שום

 

#=v1-.-+{-;-P}+-.-(}$-0-;k 0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-.}-;k ;=-%,->m-8E}-

0-#=v1->m=-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|k 0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-.}-+{k &-<=-

#=v1-X,->m-&-%,-`o-[{=-<$-k 8E}-0-#=v1-.}-+{=-:$-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-;=-

<m-+0$-#m=k 8E}-0-:{-:{=-+$}=-.}-#=v1-#-1-1*}$-0:-"=-R$=-.-;k 

 

 כעת בא החלק השלישי של ההצגה שלנו, שבו אנו מפריכים את התנגדותם של נציגי ההשקפות האחרות. 

יש לזכור שהעמדה שלנו מתארת מצב שבו יצורים משלושה סוגים שונים, כל אחד עם הקארמה שלו, 

ם יחדיו ומסתכלים על כוס המלאה במשהו רטוב ונוזלי. הכוס המלאה במשהו רטוב ונוזלי קיימת, יושבי

בנקודה זו, כמשהו בעל שלושה חלקים נפרדים. למרות זאת, אף לא אחד מהיצורים מסוגל לראות את כל 

 שלושת הדברים ששם, מכיוון שכל אחד מהם נתון לחסדי הקארמה המסוימת שהוא עצמו צבר. 

 באים נציגים של השקפות אחרות להתקיף עמדה הזאת.  כעת

 

"-%m#k +{-W:-8+}+-.-+{-1m-8*+-.:-*;k +.;-X,-&}=-<m-E#=-.8m-;v$-+$-

8#;-08m-@m:k +{:-*;k +{8m-#bo$-;=k #;-){-+{-9$-1*}$-1{+-;k k0K{,-
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,=-#7v#=-#6,-8Ap$-8>o:-,k k6{=-+E-#({,-#(m=-<m=-[{=-0v-#%m#-#m-#7v#=-;-

0W=-.-+{8m-3|-,k [{=-0v-+{8m-#7v#=-14|=-1m-14|=-#(m=-=v-#,=-<$-k #7v#=-

+{-+$-+E-#({,-#(m=-<m-0:-`o-;=-#7v#=-[ {=-.=k +E-#({,-#(m=-.}-+{=-#7v#=-

14|=-1m-14|=-#(m=-!-1-1*}$-0k E$=-%,->m=-"=-R$=-.-+{-8#}#-A{+-<m-:m#=-.-

"-(}=-.=-=}+-<m-+{-;-#,}+-.8m-@m:-7{:-,k 

 

 בא וטוען את הטענה הבאה: מישהו

 אשר אמרהיא נוגדת את עמדתך, כפי שזה עתה הוסברה, היא שגויה, מכיוון ש

[ הוא "ביאור על התפיסה התקפה"העיקרי ]המכונה  ו. בחיבורדהרמקירטי המהולל

 אומר:

 .צורה אחרתהן שגורמות נסיבות השאתה אומר שהם לא רואים זאת, ושנניח 

)או הנומריסטים  של [ת]הלא בודהיסטיה אסכולהשל אמונה ההוא מדבר כאן על 

שאויבו וידידו מסתכלים על צורתו הפיזית בו  המונים(. הם נותנים את הדוגמה של אדם

הם בו זמנית מושכת ומכוערת.  היאשל האדם  הפיזיתצורתו  - במציאותזמנית. 

 צורתו בין שצומחת, מסבירים שבמצב זה יש צורה פיזית נוספת, כזו שבאה מקארמה

גם כך,  שמסתכלים עליה. בשלאדם, ובין האויב והידיד התית של אותו יהאמ הפיזית

 בו זמנית.  רואים את המשיכה ואת הכיעור אינםהידיד האויב וגם 

ניתן להשתמש באותו זה, וטיעון לוגי כדי להפריך רעיון משתמש ב מאסטר דהרמקירטי

 שאתה טועה. להוכיחו, אתה בה נקטתשגד העמדה טיעון לוגי כנ

 

+{-1m-8*+-.:-*;k +{-W:-8+}+-.-+{-,m-&}=-<m-E#=-.8m-;v$-+},-+$-k @}#=-#-e-

0-.}8m-8+}+-.-#(m=-!-"}$-`o-1-&u+-.8m-[},-9m,-.8m-@m:k 

 

אלא שנימוק זה שלך הוא שגוי, משום שהאמונה שביטאת מראה שנכשלת בהבנת המשמעות של האמירה 

 העמדה שהוצגה לעיל.של כל  מאסטר דהרמקירטי, וגםשל 

 

+{:-*;k &}=-<m-E#=-.8m-;v$-+},-,mk E$=-%,->m=-W$-:m$-*v$-#m-#7v#=-;-

0W=-.-+{8m-3|-,k W$-:m$-*v$-#m-#7v#=-+$-k 1m#-<{=-#(m=-<m-0:-`ok ;=-

#7v#=-#=;-1m-#=;-[{-08m-+0$-#m=k #7v#=-#=;-0:-'$-1m-'$-8'}#-.-9m,-

>mk #7v#=-<m-M1-.-<:-08m-"}-,=-#7v#=-#=;-0:-'$-1m-'$-8'}#-.-1-9m,-6{=-

"=-R$=-.-;k +{-W-0v8m-;=-#7v#=-#(m=-.}-+{=-W$-:m$-*v$-#m-#7v#=-#(m=-.}-+{-

0am0=-=1-1-0am0=k 0am0=-,-1m#-<{=-<m=-#7v#=-#(m=-.}-+{-1-1*}$-0:-*;k 

+{=-+{-am0-.8m-@m:k 
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כדלהלן. אסכולת  רטי היאדהרמקי של מאסטרזה נכון, משום שהמשמעות האמיתית של האמירה 

הנומריסטים מתארת מצב שבו אנו מסתכלים על צורה פיזית, מרחוק או מקרוב. הם אומרים שבתלות 

במרחק שביננו ובין האובייקט, הצורה הפיזית הנוספת, שהיא תוצאה של קארמה, ושנמצאת בין מודעות 

קובע אם הצורה המקורית מופיעה הראייה שלנו ובין הצורה המקורית, תופיע ברורה או שלא. זה מה ש

בפנינו באופן ברור, או שלא. הם אומרים שזה לא נכון שהדבר שקובע האם הצורה המקורית מופיעה 

 בבהירות או לא, הוא המידה שבה יש לנו רושם ברור של צורה זו. 

 הנומריסטים: דהרמקירטי שואל את מאסטר בתשובה לכך,

הן מקארמה. האם  ותבאהפיזיות ש בינייםהת ושל צור הללוהבה נבחן את שני המקרים 

, או קרובההאחרת שאת שתי הצורות המקוריות, זאת הרחוקה ו הסתירמשמשות ל

לראות מסוגלת לא הייתה  שלנומודעות הראייה ש הריאותן,  סתירותהיו מ שלא? אילו

 על ידי האחרות. וסתרותממכיוון שהן היו את שתי הצורות המקוריות, 

 

1-0am0=-,k 1m#-<{=-+{=-;=-#7v#=-#(m=-+$-W$-:m$-*v$-#m-#7v#=-#(m=-.}-+{-

%m#-%:-`o-1*}$-0:-*;k +{=-+{-1-0am0=-.8m-@m:-6{=-0!#-.8m-+},-9m,-.8m-@m:k 

 

ונניח שאתה אומר שהן לא מסתירות אותן. במקרה זה, האם מודעות הראייה שלך לא 

ה, וגם את שתי הצורות הייתה רואה את שתי צורות הביניים שנוצרו על ידי קארמ

כולן בו זמנית? זה היה חייב לקרות, משום  –המקוריות, זאת הקרובה וזאת הרחוקה 

 שלפי דבריך צורות הביניים אינן מסתירות את אלו המקוריות. 

 זוהי הכוונה האמיתית בדבריו של המאסטר שבהם הוא סותר את האמונה הזאת של הנומריסטים. 

 

#(m=-.-+{:-*;k @}#=-#-1=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;k 8E}-0-#=v1->m=-

%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|-,k 0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-.}-+{k+$}=-.}-#=v1->m-#6m-

1*v,-`o-9$-"=-1-R$=k [{=-0v-#%m#-#m-#7v#=-14|=-1m-14|=-#(m=-!-9m,-.:-

9$-"=-1-R$=k 9m-3#=-<m=-1m#-<{=-+$-&u-Pt$-#m-0:-`o-M#-D#-#m-;=-#7v#=-

[{-0:-"=-1-R$=k 9m-3#=-<m-1m#-#m=-M#-D#-#m-;=-#7v#=-+$-&u-Pt$-#(m=-!-

1*}$-0:-9$-"=-1-R$=k ;=-<m-+0$-#m=-9m-3#=-<m-&u-Pt$-1-1*}$-0:-"=-

R$=-.8m-@m:k 

 

הנקודה השנייה שלנו ]ששוגה בהבנת העמדה שביטאנו לעיל[ גם היא נכונה לחלוטין. עמדתנו המקורית 

לושה סוגים שונים של יצורים יושבים יחדיו ומסתכלים על כוס מלאה במשהו רטוב תיארה מצב שבו ש

ונוזלי. אין זו עמדתנו שהכוס המלאה במשהו רטוב ונוזלי היא דבר אחד שהוא שלושה דברים שונים. ואין 

 זו עמדתנו שקיים מצב שבו המופע הפיזי של אדם הוא מושך ומכוער בו זמנית. 

תנו שהדם והמוגלה מייצגים סוג כלשהו של צורה פיזית שהיא תוצאה של קארמה, יתר על כן, אין זו עמד

ואשר מופיעה בין מודעות הראייה של הרוח התאבה ובין זרם המים. ואין זו עמדתנו שעיניה של הרוח 

 בו בזמן רואות גם את זרם המים.באה מקארמה, ואת המוגלה כמין צורה פיזית שרואות את הדם ו התאבה
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  המים. זרםמסוגלת לראות את  לאהרוח התאבה  ,הקארמה שלה שבשל היאעמדתנו 

 

#6,-9$-k +.;-&}=-<m-E#=-.8m-;v$-+$-=}+-8#;-0-9m,-){k =}+-<m-,+-T-+$-k 

8Ap$-0-T-+$-k #+},-T-+$-0%=-.-M1=k (},-1}$=-.-`o#-T8m-+$}=-8K=-=v-

"=-R$=k 1v-% {#=-A{+-<m-0+-!,-+$-8+}+-&#=-Wv-8K=k 1Dm=-.-+$-6{-&$-

Wv-8K=-=}#=-=v-"=-R$=-.-;k 0+-!,-+$-8+}+-&#=-I{=-=v-8E}-X}#-8Ds;k 

1Dm=-.-+$-6{-&$-I{=-=v-8E}-X}#-8Ds;-.=-+{-8#}#-A{+-<mk 8Ds;-@m:-Tt$-=}#=-

&}=-1-9m,k k6{=-.8m-#bo$-8+},-.-\w:-08m-"}-,=-=}+-;-#,}+-.8m-@m:-+$-k 8`o=-

1-A=-<m-,1-1"8-J#-+}#-#m-+$}=-8K=-=v-8+}+-.-1m-:m#=-.8m-@ m:k 

 

של דהרמקירטי המזהיר. אתה אימצת את העמדה שחמשת  ובכל מקרה, אולי זה אתה שסותר את דבריו

חמש  -החוליים, וחמשת היסודות, וחמשת השדים, הם כולם התוצאה הישירה של חמשת הרעלים 

נו קשר של סיבה בודהיסטים מאמצים את העמדה שאומרת שיש-הלאאשר המחשבות הרעות. אבל כ

יחה ותשוקה, ושיש סוג   מאסטר דהרמקירטי באקשר בין מרה וכעס, וכך הלאה, דומה של ותוצאה בין ל 

וכעס לא תמיד  בהתאם לליחה,ומפריך את עמדתם על ידי שהוא מוכיח שתשוקה לא תמיד באה והולכת 

אלה, שרוח וכדומה הם כ זה לא נכון: "ש מצהירבא והולך בהתאם למרה. הוא עושה זאת על ידי שהוא 

יכולנו גם אנו לסובב את ההצהרה הזאת ולומר שהיא הפריכה את  ."משום שהקשר לא תמיד מתקיים

עמדתכם; וגם להוסיף עד כמה זה שגוי לטעון שמרחב שלא נוצר יכול להיות תוצאה ישירה של קנאה. 
12

 

 

9$-"-%m#-,-:{k +$}=-#%m#-9m+-,m-*-++-@m:k k+},-1-Es0-.:-8+}+-.-9m,k 

k6{=-+$}=-.}-#%m#-;-'$-3u;-1m-8H-0-#=v1-8Ap$-0:-#=v$=-.-1m-8*+-.:-*;k 

=}+-W:-,-+$}=-.}-#=v1-;-'$-3u;-1m-8H-0-#=v1-8Ap$-08m-@m:k +{:-*;k 8E}-

0-#=v1->m=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|-,k +$}=-.}-3+-

Es0-.-#=v1-;-'$-3u;-1m-8H-0-#=v1-8Ap$-08m-@m:k 7{:-,k 

 

 מישהו אחר יכול לבוא ולטעון טענה נוספת:

 הבה נדבר על הציטוט דלעיל, שבו נאמר:

 ש]ליצורים השונים הללו[ יש מכיוון

 של דבר יחיד, תפיסות שונות

 אנו אומרים שאין בו ממש.

זה לא הוא שאובייקט אחד יכול להופיע בשלושה אופנים שונים.  כאןהרעיון שמבוטא 

                                                           
12
ו אודות : נראה שהנקודה היא, שלמרות שעמדתכם אודות המחשבות הרעות והעמדה המקורית שלנשל גשה מייקל ההער 

, או השל מאסטר, להוציאה מהקשר כלשהי ציטטה סובבל אפשר טבע תפיסתם של שלושת היצורים, שתיהן נכונות, תמיד

  שגויות. ןלפרשה לא נכון, ולנסות להראות שה
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אובייקטים שונים מופיעים בשלושה  , מה שקורה הוא ששלושהון מפני שלפי דבריךנכ

שבו שלושה סוגים שונים של  תיארת מצבוזוהי בוודאות עמדתך; זכור ש .אופנים שונים

 אתה אמרת. נוזלירטוב ושהוא מלאה במשהו ומסתכלים על כוס  יחדיויושבים  יצורים

תפיסה תקפה, ושהם מאומת על ידי אחד מהם שלושה אובייקטים שונים, שכל  שהיו שם

 הופיעו בשלושה אופנים שונים. 

 

8}-,k [{=-0v-#%m#-#m=-9,-;#-1m-8H-0-T=-A-0-1m-8H-0-T-A=-.-+{8m-3|-,k [{=-

0v-#%m#-#m=-A-0-1m-8H-0-T-A=-.-1-9m,-.:-*;k 9,-;#-1m-8H-0-T=-A-0-1m-8H-

0-T-A=-.8m-@m:k 

 

רבעת גפיו, ובראשו, כדי לבצע חמש פעולות שונות. לפי דבריך, לא ובכן, נניח שאדם משתמש בכל א

יהיה זה אדם אחד שמבצע חמש פעולות שונות, משום שחמש בליטות שונות של גופו מבצעות חמש 

 פעולות שונות.

 

A=-.-;-"}-,-:{k [},-1{+-+{k 9,-;#-T-.}-+{-[{=-0v-+{8m-&-<=-9m,-.=k +{=-

A-0-A=-.=-[{=-0v-+{=-A-0-A=-.:-8'}#-+#}=-.8m-@m:k 7{:-,k 

 

 בתגובה לקו זה של הגיון, מישהו עונה:

לא, אין כאן שום בעיה שכזאת. חמש הבליטות הן כולן חלקים של האדם האחד, כך 

כאשר החמש מבצעות פעולות מסוימות, האדם מבצע פעולות  –שעלינו לומר ש 

 מסוימות. 

 

#-1-9$-+{-+$-13u$=-){k M#-D#-;-=}#=-.8m-+$}=-.}-#=v1-.}-+{k 0T,-6m$-

#<{:-0-/}:-.-#$-.}-+{8m-&-<=-9m,-.=-+{-#=v1-'$-0-,k 0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-

#$-.}-+{8m-%{$-`o-'$-3u;-1m-8H-0-#=v1-'$-0:-8'}#-.8m-@m:k 

 

ובכן, המקרה שלעיל הוא בדיוק זהה לזה! שלושת הדברים שהוזכרו, הדם והמוגלה ושני האחרים, הם 

של הכוס המלאה במשהו רטוב ונוזלי. כאשר שלושתם מופיעים, אנו יכולים לומר שהכוס כולם חלקים 

 המלאה במשהו שהוא רטוב ונוזלי משמשת כבסיס, וששלושה אופנים שונים של מופע מוצגים על גביו.  

 

9$-"-%m#-,-:{k M#-D#-;-=}#=-.8m-+$}=-.}-#=v1-.}-+{-/,-3u,-#}-=-8#}#-.8m-

+$}=-.}-1-9m,-.:-*;k ;=-%,->m-8E}-0-#=v1->m-&u-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-.-

+{8m-3|-,k +$}=-.}-3+-Es0-.-#=v1-Nm+-.:-"=-R$=-.-;k 
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 מישהו אחר עשוי לבוא כעת ולטעון טיעון נוסף: 

אם אתה האחרים. ה יםשניוה: המוגלה והדם, הבה נדבר על שלושת הדברים הללו

אחד את השני מלחדור למרחב הים שיחסמו אובייקטה סוגמתכוון לומר שאלו אינם מ

 שלושת סוגי היצורים, כל מצב שבושכל אחד מהם תופס? אחרי הכול, אתה דיברת על 

אמרת ו בנוזלים,וס מלאה אחד עם הקארמה שלו, יושבים יחדיו ומסתכלים על כ

אומת מהם מכל אחד , שאפשרי שיהיו שם שלושה אובייקטים שונים שעמדתך היא שזה

 פיסה תקפה. על ידי ת

 

+$}=-.}-#=v1-/,-3u,-#}-=-8#}#-.8m-+$}=-.}-1-9m,-.:-*;-08m-:m#=-.=-1m-#,}+-+{k 

+{8m-3|-,-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-.}-+{k +$}=-.}-#=v1->m-#6m-1*v,-`o-9$-"=-1-

R$=k 3+-13u$=-${=-.:-+#}=-.:-9$-"=-1-R$=-.8m-@m:k 

 

שאנו מתכוונים ששלושת האובייקטים אינם מהסוג שחוסמים סוג זה של נימוק, שבו אתה מנסה להראות 

זה את זה מלחדור למרחב שכל אחד מהם תופס, לא יכול להפריך את העמדה שלנו. אין אנו מאמינים 

שבמצב זה הכוס המלאה במשהו שהוא רטוב ונוזלי היא דבר אחד שהוא שלושה דברים שונים. גם מעולם 

 כאן תפיסות תקפות זהות.  לא טענו שבהכרח היו צריכות להיות

 

9$-"-%m#-,-:{k (m-co-.8m-8E{;-0<+-U}0-+.},-`o;-0-[=-14+-.-;=k +{-;-M#-

#m-*m#=-.-8#8-9$-1{+-,-M#-#m=-#$-08m-Pt$-W-#-;-9}+k ;=-<m-M1-.:-*m,-.8m-

+0$-#m=-+{-+#-#m=-+{-1*}$-$}-k k6{=-#=v$=-.-+{-1m-8*+-.:-*;k 8E}-0-#=v1-

>m=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|-,k 9m-3#=-<m-1m#-<{=-

3+-1:-=}$-08m-M#-+$}=-#,=-.-9}+-.8m-@m:-7{:-,k 

 

 מישהו עשוי לטעון את הטענה הבאה:

 כך:  אומר  Master Vinitadeva", ביאור לעשרים הפסוקים" בעבודתו

נהר יוכל להיות שם  איךטיפה אחת של מוגלה, אז  אפילושם  איןאם 

הבשלת הקארמה  בשלשלם של מוגלה? נכפה עליהם לראות זאת, 

  שלהם.

היצורים  אשר שלושת סוגימשום שכ ,להיות שגויה חייבתהצהרה זאת לפי דבריך, 

ה של י, מודעות הראינוזלימלאה במשהו רטוב והכוס ומסתכלים על ה יחדיויושבים 

 ת. תפיסה תקפה, והמוגלה היא מוגלה אמיתי היאהרוח התאבה 

 

[},-1{+-+{k +{-W-0v8m-0G;-;,-'m-${+-%m#-A=-.-*1=-%+-@m-+},-8#}#-.8m-+0$-`o-

A=-.8m-@ m:k @m-+},-8#}#-.8m-3u;-9$-9}+-+{k #},-.}-@m-:};-+},-`o-Es0-,k 3u:-
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1*}$-#m-Wv+-<m-#},-84n,-+0$-.}8m-1$},-=v1-;k #},-.}-'$-0-,-#},-84n,-#-1-

8##=-.8m-3|k #},-84n,-@m-1-[{-08m-0#-&#=-06#-.-*m,-.-;-0K{,-,=k '$-0-

1-9m,-.:-#},-.}-@m-:};-,=-:$-8H8m-M1-.-#)+-.8m-"}-,=-'$-0-9m,-,k 8E}-0-

#=v1->m=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-,=k +$}=-.}-#=v1-'$-0-

+{8m-3|-,k :$-:$-#m-;=-<m=-0#-&#=-06#-.-*m,-.-;-1-0W}=-.:k +$}=-.}-

#=v1-.}-+{-:$-8H8m-M1-.-#)+-.8m-"}-,=-'$-+#}=k 

 

מנקודת  נובעיםלהעלות, הם כולם תרצה זה לא משנה כמה טיעונים מסוג . אלא שאין כאן שום קושי

הצבע  ילו: אהולכים באופן הבא של אובייקטים חיצוניים. הטיעונים האלה שמכחישה את קיומם המבט

בע הזה היה מופיע ישירות בפני תפיסה חושית שקולטת כאשר הצ כחול היה קיים כאובייקט חיצוני, אזה

את הצד הזה" ]שזה כינוי  רק רואיםאת בזרם המנטלי של מי ש"נמצצבע כחול, כלומר, בפני תפיסה ש

 הדבר הבא היה קורה: -חוו ריקות ישירות[ אחר לאלו שעדיין לא 

זרע מנטאלי שמבשיל  תלושהוא ש הוא מה שקורה בפועלשל תפיסת הכחול,  כאשר מסתיים רגע קודם

, אלא היה מופע מופע שכזההכחול לא היה שתפיסה של כחול. נניח השל אותה לרגע עתידי  יותר מאוחר

במקרה זה,  של איזה כחול חיצוני שמשדר דבר שדומה לו ומופיע באופן זה בפני תפיסה של מישהו.

נוזלי היה קורה משהו רטוב ו משהובמלאה הכוס ומסתכלים על ה יחדיויושבים אשר שלושת היצורים כ

לתפיסה  , משום שכל אחד מהאובייקטים היה משדרבפניהם. שלושת האובייקטים היו מופיעים אחר

בו הקארמה של כל יצור שתלה זרע שתהליך כל זה היה קורה ללא תלות ב. משהו שדומה לעצמו שלהם

 הבשיל ויצר את המופע של האובייקט.  שמאוחר יותרמנטאלי, 

 

+{-W:-'$-,-8E}-0-#=v1-.}-+{=-:$-:$-#m-*v,-1}$-1-9m,-.8m-;=-<m=-0#-&#=-06#-.-

*m,-.-;-0K{,-,=k +$}=-.}-#=v1-.}-+{-'$-0-1-9m,-.=k #$-7#-:{-:{=-+$}=-.}-

#=v1-#-K}#=-+#}=-.-;=-1-K}#=-.8m-@m:-6{=-0!#-.8m-@m:k 

 

היו מופיעים באמצעות תהליך שבו אילו היה זה האופן שבו שלושת האובייקטים מופיעים, הרי שהם לא 

הקארמה הספציפית והשונה שכל אחד משלושת היצורים צבר שתלה זרע בתודעתם, אשר הבשיל מאוחר 

יותר. במקרה זה היה על כל אחד מהיצורים הללו לתפוס את כל שלושת האובייקטים, בעוד שלמעשה אין 

 זה כך. 

 את השלילה של אובייקטים חיצוניים.  כל זה בא להפריך את הלוגיקה של מי שמסרבים לקבל

 

+{=-,-;v$-+{8m-+},-9}+-+{k 9m-3#=-;-'m-W:-'$-0-W:->m-@m-:};-+},-`o-Es0-.8m-M#-#m-

*m#=-.-8#8-9$-1{+-,k @m-:};-+},-`o-Es0-.8m-M#-#m=-#$-08m-Pt$-W-#-;-9}+k 

8},-<$-k 8E}-0-+{-+#-#m-;=-<m-+0$-#m=-M#-=}#=-1*}$-$}-6{=-0%,-.8m-@m:k 

 

 היא כדלהלן: הציטוט ממאסטר ויניטאדווהולכן, המשמעות האמיתית של 
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עבור הרוח קיימת  יאשל מוגלה, כפי שנראה שה אחת טיפהשאין בנמצא אפילו נניח 

נהר שלם מלא מוגלה אפשרי שיהיה  אם כןכאובייקט חיצוני. כיצד התאבה; כלומר, 

מוגלה וכדומה, משום את האים אכן רואלא שיצורים אלו קיים כאובייקט חיצוני? ש

 על ידי הקארמה שלהם.  נכפה עליהםזה ש

 

+{:-*;k +{8m-8}#-_p-M#-D#-@m-:};-+},-`o-1-Es0-%m$-k ={1=-21->m-0+#-(m+-9m,-

,k +{=-078-0_p$-#m-A-0-1m-ao=-.:-P}+-.8m-;,-`ok A-A{+-Om-;1-#,}+-.-8Hk 

k6{=-+{-@m-:};-+},-`o-1-Es0-<$-078-0_p$-#m-A-0-A{+-ao=-.-Om-;1-=}#=-+.{-`o-1=-au0-

.:-14+-.8m-@m:k 

 

המוגלה והדם לא היו קיימים כאובייקטים  ילוטקסט מישהו טוען שאאכן המצב, שכן בהמשך ה וזה

כמאכל או אז הם לעולם לא היו יכולים לתפקד  - רק חלק מהתודעה עצמהאך והם היו  ילוחיצוניים, וא

בחלום". הוא  פגיעהוהאובייקטים שלהם, הם כמו  מעשים: "אומר ווהובתגובה, מאסטר ויניטאד. שתייה

מאכל או לתפקד כאומר שלמרות שהמוגלה והדם אינם קיימים כאובייקטים חיצוניים, הם עדיין מסוגלים 

 חלום.  גון, כרבות דוגמאותבתוך שימוש את דבריו משקה. הוא מוכיח 

 

+{-W:-1-9m,-,-#7v#=-;-=}#=-.8m-[{-1&{+-M1=-1{+-.:-*;k +{-9}+-.:-%},-.8m-

1+}-H$-+},-+#}$=-.-%,->m-1+}-9m,-.8m-@m:k +{:-*;k (m-co-.8m-:$-8E{;-;=k 

+{-06m,-`o-0%}1-X,-8+=-<m-#7v#=-;-=}#=-.8m-[{-1&{+-9}+-.:-#=v$=-.-9$-+{-%},-

.=-8`o;-08m-[{-0}8m-&{+-`o-%{-0!8-+{-,m-+#}$=-.-%,-,}k k6{=-#=v$=-.8m-@m:k 

 

כלל לא קיימים. מדוע?  ,שדרכם מתפתחות התפיסותאחרים מלא כך, היה משתמע שצורה ופתחים איל

בחזקת דרש: סוטרות שיש לבארן כדי , הן שאז היית טוען שכל הסוטרות שמצהירות שהם כן קיימים מפני

 . תתייהאמ להבין את משמעותן

 ש:  היר" מצהפסוקים עשרים"ל הביאור העצמישוגם זה בוודאי נכון, מפני 

שבהן הוא אומר שצורה ופתחי תפיסה  של הבודהה המנצח קביעותאופן, הבאותו 

כדי מהוות דוגמאות לאותו חלק מדבריו שדורש ביאור בכן קיימים, אחרים מעין אלו א

 למענם של, אך ורק כדיבור מושאל דברים שנאמריםתית; יהאמ משמעותואת  לקבוע

  כאלו.שקוקים להסברים שאולי זתלמידים 

 

A=-.-;-"}-,-:{k [},-1{+-+{k @m-:};-+},-`o-Es0-.8m-#7v#=-=}#=-[{-1&{+-9}+-.:-

%},-.8m-1+}-H$-+},-+#}$=-.-%,-9m,-.8m-+},-9m,-.8m-@m:k 7{:-,k ;v$-#-18m-+},-

9$-13u$=-){k @m-:};-+},-`o-Es0-.8m-M#-D#-#m-*m#=-.-8#8-9$-1{+-%{=-.8m-+},-

9m,-.8m-@m:k 
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 ישהו עשוי לטעון:, מלכךבתגובה 

ופתחי מסבירות צורה כל מה שמתכוונים בכך הוא לומר שסוטרות ה אין כאן שום קושי;

נאמרו רק כדיבור מושאל, ויש  ,תפיסה דומים כקיימים בתור אובייקטים חיצוניים ממש

 לפרשן בכדי לקבוע את משמעותן האמיתית. 

של מוגלה אחת  טיפה אפילו אין" אומרת ש: היא ואם כך, משמעות הקביעה המקורית היא לגמרי דומה

  קיימת כאובייקט חיצוני."ש ודם

 

9$-"-%m#k 9m-3#=-<m=-&u-Pt$-;-0W=-.-+{8m-3|k &u-Pt$-0!1=-.-;-3+-1:-

=}$-08m-+{8m-1m#-<{=-+$-k 8K=-0v-%,->m-V},-.-;-0W=-.-+{8m-3|k 8K=-0v-1{+-.-

;-3+-1:-=}$-08m-+{8m-1m#-<{=-3+-1-9}+-.:-*;k 8E}-0-#=v1->m=-0T,-6m$-#<{:-

0-/}:-.-#$-;-0W=-.-+{8m-3|k M#-D#-+$}=-#,=-.-;-3+-1:-=}$-08m-9m-3#=-<m-

1m#-<{=-3+-1-9}+-.8m-@m:k 

 

 ניתן להמשיך ולהעלות טענה נוספת:

של מים, ורואה נהר מסתכלת על תאבות הבה ניקח את המקרה שבו אחת מאותן רוחות 

רואה עץ עמוס פרי, אך לוטין. או אחרת שמתבוננת באותו כקרקעית של נהר יבשה לח

חייבת אלה לחלוטין. במקרה זה מודעות הראייה של שני יצורים  ענפים עירומיםאותו כ

נחזור למקרה של שלושת היצורים המסתכלים על  משום שאםתפיסה תקפה.  להיות

של  ודםלפי דבריך, המוגלה והדם היו מוגלה הרי ש; נוזליכוס מלאה במשהו רטוב ו

: מודעות הראייה שלה הייתה תפיסה נכונה, ותפיסתם על ידי הרוח התאבה הייתה ממש

 תקפה. 

 

7{:-,-1-=0-%{k +$-.}:-9m-3#=-<m=-&u-1-1*}$-,-@}#=-+{:-;}$=-]}+-.8m-@m:k 

8E}-0-9$-1m-8*+-.=-+$-.}:-&u-1*}$-9$-k @m=-;=-<m-+0$-#m=-&u-1-1*}$-0:-8}#-

#6m-E1-N{#-21-6m#-1*}$-6m$-k +{8m-I{=-=v-K}#-.=-&u-0!1=-.:-6{,-.-+$-k +{-

06m,-`o-+$-.}:-V},-<m$-#m-8K=-0v-1*}$-9$-@m=-;=-<m-+0$-#m=-8K=-0v-1-1*}$-0:-

9;-#-21-6m#-1*}$-6m$-k +{8m-I{=-=v-K}#-.=-8K=-0v-1{+-.:-6{,-.8m-@m:k 

 

 הרוח למלאכל מקרה. אבכון נ האחר, אין פירושה שאותו הדבראמרנו זאת לגבי המקרה העובדה ש

לאותו כיוון בכדי לנסות וליהנות ללכת  בשבילהגיוני היה זה ה, לא מלכתחילהמים שם  התהתאבה רא

בהמשך, נכפה עליה על ידי קצת מים.  מקצת מים. לכן, מה שקרה הוא הדבר הבא: בהתחלה היא ראתה

נוצר אצלה הרושם שגרם ה. ואז חשופה ויבש אדמהקארמה שלה להפסיק לראות מים, והיא ראתה רק ה

 . התייבשוים לה לחשוב שהמ

המקרה עם עץ הפרי הוא זהה. למרות שבתחילה הרוח התאבה רואה עץ עמוס בפרי, בהמשך הקארמה 

שלה כופה עליה להפסיק לראות פירות, וכל מה שהיא רואה הם ענפים עירומים. ואז היא מקבלת את 
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 הרושם שלעץ כבר אין יותר שום פרי.

 

+{8m-3|-,k 9m-3#=-<m-1m#-<{=-<m-am0-A{+-<m=-&u-Pt$-1-1*}$-0=k 8}#-#6m-E1-

N{#-1*}$-0-9m,-){k 1m8m-1m#-<{=-<m=-<$-am0-A{+-<m=-&u-Pt$-1-1*}$-,k 8}#-#6m-

E1-N{#-1*}$-+#}=-.-W-0v-9m,-.8m-@m:k 

 

את נהר המים, ולכן כאשר כל זה קורה, המכשול במודעות הראייה של הרוח התאבה מונע ממנה לראות 

היא רואה קרקעית נהר יבשה וצחיחה. אותו הדבר נכון לגבי מודעות הראייה של האדם: אילו היה לו 

מכשול דומה, הוא היה מונע ממנו מלראות את נהר המים, ואז היה עליו לראות קרקעית נהר צחיחה 

 ויבשה. 

 

M1-.-#%m#-_p-,k 9m-3#=-<m=-&u-Pt$-;-0W=-.-+{8m-3|-,-+{-1-0!1=-<$-k :$-

#m-0W-A:->o:-.8m-&u-Pt$-+$-k ;}$=-]}+-A:->o:-.8m-&u-Pt$-0!1=-.-9}+-+{k 

8E}-0-#=v1->m=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|-,k ;=-<m-

+0$-#m=-M#-D#-=}#=-+$}=-.}-M1-.-#=v1-%m#-%:-`o-Es0-.-6m#-9}+-.8m-@m:k 

 

יש נהר שהתייבש,  כןלא התייבש כשהרוח התאבה מתבוננת בו; אולם מנקודת מבט אחת, נהר המים 

. זה הרוח מסוגלת ללגום, או נהר המים שממנו הרוח מסוגלת לראותאותו שכאשר מדברים על נהר המים 

משתמע, משום שכאשר שלושת סוגי היצורים יושבים יחדיו ומסתכלים על כוס מלאה במשהו רטוב 

ה, יש שם שלושה סוגים שונים של אובייקטים בו זמנית: המוגלה והדם, ונוזלי, הרי שמכוחה של קארמ

 והשניים  האחרים. 

 

+{-W:-A=-,k 7=-!}1-(m+-;-9}+-.8m-am0-.-%,->m-9m-3#=-<m=-;}$=-]}+-.-;-1-

0P1=-<m-0:-`o-078-0_p$-+$}=-9m,-<$-k +{=-;}$=-]}+-.:-0P1=-.-,k 7=-

+{8m-:m#=-8H-@m-1-M#-D#-_p-[{-0-9m,->mk M#-D#-_p-'$-08m-'$-0-21->m=-078-

0_p$-#m-A-0-A{+-.-1-9m,-){k +{-9m,-,-;=-8K=-;-!q:-0-0)0-.:-8>o:-08m-@m:k 

+{:-*;k +{-W-0v8m-9m-3#=-<m=-;=-8K=-;-!q:-0-0)0-.:-8>o:-08m-@m:k 

 

זה תאבות בעלות מכשולים הקשורים למזון ולמשקה עצמם. במקרה  רוחותבהינתן כל זה, הבה ניקח 

ברגע . הםה לאכול או לשתות מנסשבו הרוח התאבה מ לרגעומשקה, עד אוכל  אכן הםהאוכל והמשקה 

וזה לא משהו שמופיע כמוגלה דם. למוגלה ומתחיל להפוך ל מנסה לעשות זאת, הרצף של האוכל שהיא

תיה היו כך, הרי שחוקי הקארמה ותוצאו ודם אך יכול לתפקד כמשהו שניתן לאכול או לשתות. אילו היה

צריכים להיות פחות ממה שהם באמת; אילו הייתה בנמצא מן רוח תאבה שכזאת, זה היה מייצג כישלון 

 של חוקי הקארמה ותוצאותיה. 
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#6,-9$-k '$-#6m:->o:-.8m-M#-D#-1{+-%m$-+{:-'$-08m-'$-0-21->m=-078-0_p$-

#m-A-0-A{+-,k :0-:m0-%,-;-0={-:v8m-,$-`o-`-<+-'$-0=-8&m$-0-+$-k +{-;-'$-

08m-d$-0v=-;v=-7-0-+$-k *m#-Wv8m-&u=-&u8m-A-0-A{+-ao=-.-=}#=-9m,-.:-*;k 

'$-#6m:->o:-.8m-M#-D#-1{+-<$-k M#-D#-_p-'$-08m-'$-0-21->m=-078-0_p$-#m-

A-0-A{+-ao=-.8m-@m:k 

 

בעצם  אךשנראה כמוגלה ודם מופע רק  הוא מוגלה ודםמה שמופיע כש , כדבריך,נניחאם  כך.יתרה מ

 פורצלןעל כיור  אז היה עליך גם להיות מסוגל לסרק שערהאו  ,משקהולתפקד כמאכל איכשהו יכול 

ומי המירא'ז היו  וזבוב שהופיע בפני אותו אדם היה יכול לעקצו; שמופיעה כקיימת עבור אדם בעל תבלול;

אין שם  ,פי דבריךשלמכיוון . מדוע זה כך? מסוגלים לתפקד כפי שמים רגילים מתפקדים, וכך הלאה

יכול לבצע את  מוגלה ודםכמוגלה ודם; לפי דבריך, מופע של משהו שנראה כ שמופיעיםמוגלה ודם בכלל 

 ם שאנו אוכלים ושותים. של דברי כל התפקודים

 

0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-[-1m-9m-3#=-`o+-8E}-=}#=-<m=-%m#-%:-`o-0W=-.-+{8m-3|-

,k [-9m-0`o+-Pm-'$-08m-'$-0-;-3+-1:-=}$-0-+$-k 9m-3#=-;-M#-D#-'$-08m-

'$-0-;-3+-1:-=}$-0-9}+-<$-k '$-#6m:->o:-.8m-M#-D#-=}#=-1{+-,k ={1=-

%,-+B;-08m-1m#-<{=-+{=k +B;-08m-U#=-N{#-+$-k :;-Em8m-,#=-3;-+$-k 

1{-3~#=-;-=}#=-.-'$-08m-'$-0-21-;-3+-1:-=}$-0-9}+-<mk +{-+#-+$}=-#,=-.-

;-3+-1:-=}$-0-1{+-.:-*;k =}+-<m-+1-0%8-8*+-.-#$-6m#k Wv-13,-13u$=-

.8m-@m:k 

 

הבה ניקח שוב את המקרה שבו יצור עונג, בן אדם, רוח תאבה ובעל חיים או כדומה, יושבים כולם יחד 

ומסתכלים על כוס מלאה במשהו רטוב ונוזלי. לפי דבריך, כאשר משהו שרק נראה כמו נקטר מופיע בפני 

עליו להיות אמיתי, וכאשר משהו שרק נראה כמו מוגלה ודם מופיע בפני רוח תאבה, עליו  יצור העונג,

להיות אמיתי, אבל לא יכולים להיות מוגלה ודם שמופיעים כמוגלה ודם. ואילו זה היה נכון, אז אם ניקח 

משהו  את מודעות הראייה של יצור במדורי הגיהינום, הרי שהייתה זו תפיסה תקפה אילו הופיע בפניה

שרק נראה כמו הפלדה המלוהטת של מדורי הגיהינום, או של משהו שרק נראה כמו יער של חרבות, או 

של משהו שרק נראה כמו אש גדולה, וכך הלאה. לבסוף, ליצור הזה לא יהיו שום תפיסות תקפות ביחס 

ן, זה היה מתחייב, לאף אחד מהדברים הללו בתור אובייקטים ממשיים. מדוע כל זה? אילו היה טיעונך נכו

 משום שההיגיון כאן זהה לשלך. 

 

8+}+-,k U#=-N{#-;-=}#=-.=k +{:-[{=-.8m-8E}-08m-;v=-N{#-.-+$-k 

#_p0-.-;-=}#=-.-+$}=-#,=-.-6m#-1{+-.:-*;k 8+}+-.-+{8m-@m:k 8+}+-,k 
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+B;-08m-&q#-0#;-1{+-.:-*;k 8+}+-.-+{8m-@m:k #6,-9$-+{-W:-%m#-%:-`o-

0W=-.-+{8m-3|-,k 1m8m-1m#-<{=-3+-1:-=}$-08m-&u-+$}=-#,=-.-1{+-.:-*;k +{8m-

3|-,-M#-D#-+$}=-#,=-.-1{+-.8m-@m:k 

 

ונניח שאתה מסכים שליצור הגיהינום הזה לא יכולות להיות שום תפיסות תקפות מהסוג שהזכרנו. 

פעולה ממשית: במקרה זה, הפלדה המלוהטת והאובייקטים האחרים לעולם לא היו מסוגלים לבצע שום 

הם לעולם לא היו מסוגלים לשרוף את גופם של האנשים שנולדו שם, הם לעולם לא היו יכולים לבתר 

אותם, וכך הלאה. מדוע? בגלל מה שהסכמת לו כרגע. ונניח שאתה מסכים לכך שהם לעולם לא מסוגלים 

ים. וזכור גם את המקרה לבצע שום פעולה ממשית. יוצא מדבריך שייסורי הגיהינום עצמם בכלל לא קיימ

שבו היצורים השונים יושבים יחד ומסתכלים על אותו הדבר. בוודאי גם תטען שהמים עצמם, הדבר אשר 

לגביו מודעות הראייה של האדם מהווה תפיסה תקפה, כלל אינם קיימים. מדוע? משום שלפי דבריך, גם 

 אין שום מוגלה ודם ממשיים באותו המצב.

 

"}-,-:{k +{8m-3|-,-&u-+$}=-#,=-.-9}+-+{k &u=-;v=-8Ds+-.-+$-83~+-.:-A{+-.-1m-

:$-#m=-B}$-0=-8Es0-.8m-@m:-7{:-,k 8}-,k +{8m-3|-,k M#-D#-+$}=-#,=-9}+-

.:-*;k +{8m-3|-,k M#-D#-;-;}$=-] }+-.-+$-k W}-0-+$-1Em,-.-;-=}#=-.-

83n#-.-9m-3#=-:$-#m=-B}$-0=-8Es0-.8m-@m:k 

 

 ולטעון: מישהו עשוי כעת לבוא

לאשש את קיום המים מסוגל האדם ש מכיווןשם מים אמיתיים. זאת  אכן ישבמצב הזה 

הוא כש - מיםמבצעים את כל התפקודים של הם אשר , כהתנסותו האישיתבאמצעות 

 משתמש בהם לרחוץ את עצמו, או כשהוא משתמש בהם כדי לבשל משהו. 

אותו המצב הרוח משום שב, אמיתיים מוגלה ודםשם  חייבים גם להיות באותה סיטואציה, אולם במקרה זה

 -מבצעים את תפקודיהם  , כשהםהתנסותה האישיתאת המוגלה והדם באמצעות  לאשש יכולה התאבה

 בשעה שהיא לוגמת מהם, כאשר הם צורבים בגרונה ובבטנה, וכך הלאה. 

 

A=-.-;-"}-,-:{k 1m-13u$=-){k 9m-3#=-;-+{-W:-8Ap$-0-+{k 9m-3#=-:$-#m-

R}=-T }1-.-21-9m,-.8m-@m:k 7{:-,k +{=-,-1m-;-9$-+{-W:-8Ap$-0-1{+-+{k +{-1m-

:$-#m-R}=-T }1-.-21-9m,-.8m-@m:k 

 

 מישהו עשוי להשיב לטיעון הזה בטענה הבאה:

 שני המקרים אינם זהים. כשכל זה קורה לרוח התאבה, זה אך ורק פרי דמיונה. 

 רות לו, משום שאין זה אלא פרי דמיונו.אם כך, מה שקורה לאדם גם כן לא יכול לק
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A=-.-;-"}-,-:{k 1m-;-;v=-8Ds+-.-=}#=-+$}=-#,=-.-1{+-.:-*;k +{-1m-:$-#m-

R}=-T }1-.-21-9m,-.8m-@m:k 7{:-,k 

 

 מישהו עשוי להגיב לכך בטענה נוספת:

כאשר האדם מתרחץ במים וכך הלאה, הם בוודאי לא משהו ממשי, משום שהם אך ורק 

 נו.פרי דמיו

 

9m-3#=-;-9$-W}-0N{#-.-=}#=-+$}=-#,=-.-1{+-.:-*;k +{-9m-3#=-:$-#m-R}=-

T }1-.-21-9m,-.8m-@m:k 8+}+-,k 9m-3#=-<m-&q#-0#;-1{+-.:-*;k 

 

אז האם אתה אומר, אם כך, שכאשר המוגלה והדם צורבים בבטנה של הרוח התאבה, וכך הלאה, זה לא 

אינו אלא פרי דמיונה בלבד. האם אתה מסכים? אם כך, אז  יכול להיות משהו אמיתי? מכיוון שגם זה

 בוודאי שגם סבלן של הרוחות התאבות כלל לא קיים. 

 

"}-,-:{k +{-W:-%m#-%:-`o-0W=-.8m-3|k M#-D#-+$}=-#,=-.-1{+-.:-*;k 

:0-:m0-%,->m=-0={-:v-;-0W=-.-+{8m-3|-0={-:v8m-,$-`o-`-<+-1{+-.-#$-6m#k :0-:m0-

+$-X,-+0$-.}-%,-13u$=-.k k&u-800-Pt$-;-9m-3#=-M#-R}-9$-k k6{=-#=v$=-

.8m-@m:k 7{:-,k 

 

  יכול מישהו לטעון האופן הבא:

אין שם משהו, יחדיו ומסתכלים על שלושת היצורים יושבים אשר אין זה נכון שכאם ה

אדם אשר כמכיוון שהאם אין זה נכון, ראשית כל, ש? בכלל שום מוגלה ודם ממשיים

ושנית,  בעצם אין בכיור שום קווצה של שיער?פורצלן, מביט בכיור עשוי  תבלולבעל 

 אומר: עצמובדהרמקירטי[  הטקסט ]של מאסטראין  האם

 בדומה למקרה של אדם

 חושיו, אבריב תבלול שיש לו

 של רוח תאבה תודעתהכך גם 

 מים כמוגלה.של רואה זרם היא שכ

 

[},-1{+-+{k +0v-={1=-#(m=-+},-<{=-9}+-1{+-13u$=-1m-13u$=-+?}+-.8m-!0=-9m,-

.8m-@m:-+$-k 9m-3#=-<m-1m#-<{=-;-&u-Pt$-M#-D#-_p-'$-08m-3|-,k +{-W:-'$-08m-

1m#-<{=-3+-1-1-9m,-.-+$-k &u-Pt$-;-0W=-.-+{8m-3|-,k M#-D#-+$}=-#,=-.-

6m#-9}+-.-1m-8#;-08m-@m:k 
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ו בוחנים את השאלה האם, באסכולות של אלא שאין כאן שום קושי, שכן ציטוט זה מופיע בחלק שבו אנ

דרך האמצע ורק תודעה, האובייקט והתפיסה שלו חייבים להיות שווים מבחינת היות שניהם קיימים או 

כמוגלה ודם למודעות הראייה של  מים מופיעשל  זרם לא קיימים. וישנה עובדה נוספת אודות המצב שבו

מודעות הראיה שרואה דברים באופן זה אינה תפיסה הרוח התאבה. זה לא יהווה חוסר עקביות לומר ש

אכן קיימים שם מוגלה ודם של  -תקפה, ובו בזמן לומר שכאשר הרוח התאבה מסתכלת על זרם המים 

 ממש.

 

9$-"-%m#k 8E}-0-#=v1->m=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-.8m-3|-

,k M#-D#-+$}=-#,=-.-1{+-.:-*;k +B;-08m-U#=-N{#-;-=}#=-.-+{:-[{=-

.8m-={1=-%,->m-'$-0-21-9m,->mk +$}=-#,=-=v-Es0-.-1{+-.8m-@m:k +{:-*;k 

+{-8H8m-A{+-.-.}-=v-9$-1{+-.8m-@m:k +{:-*;k ]}+-8'v#-;=k U#=-N{#-=-

#6m-=v-9m=-A=k k1{-3~#=-+{-+#-%m-;=-Ap$-k k+{-8H-+{-+#-*1=-%+-<$-k 

&m#-={1=-9m,-.:-*v0-.=-#=v$=k k6{=-#=v$=-.8m-@m:k 7{:-,k 

 

 מישהו אחר עשוי לבוא ולומר את הדברים הבאים:

ומסתכלים  יחדיויושבים סוגים שונים שלושה מ יצוריםבו ש המצבאת שוב  הבה ניקח

שום מוגלה ודם של שם  שאין אין זה נכוןהאם . נוזלימלאה במשהו רטוב והכוס על ה

ך הלאה שבמדורי הגיהינום היא מלוהטת וכשהפלדה ה ממש? משום שהאם אין זה נכון

האובייקטים  ושאין שם בעצם שום דבר שהואנולד שם, רק משהו שמופיע בפני יצור ש

שהלך ויצר את כל הדברים האלה? אף אחד אין זה נכון שאין משום שהאם האלה? 

 " אומר: הרוח ללוחם המדריךשהטקסט של "משום , האם אין זאת בעצם עובדהו

 פלדה מלוהטת בתחתית גיהינום? מי הוא זה שיצק בסיס

 מקורה של האש העזה אשר שם תלחך?מה 

  גם אילו וגם דומיהם, כך לימד זה רב הסגולות,

 הלוא הם כולם הפירות של מחשבת עוון.

 

[},-1{+-+{k +{8m-+},-U#=-N{#-;-=}#=-.-+{-+#-+0$-@p#-K#-.-=}#=-<m=-R}8m-#9}-

0-#},-`o-0)$-,=-A=-.-1-9m,-.:-+{:-[{=-.8m-8E}-08m-&m#-={1=-A{+-.-.}:-0%,-.8m-

@m:k 

 

אלא שאין כאן שום קושי. המטרה של ציטוט זה היא להצביע על כך שהפלדה המלוהטת וכך הלאה אינם 

משהו שנוצר על ידי איזו ישות בוראת בלתי משתנה, או משהו מעין זה; על ידי ישות שקודם חשבה 

ו להראות לנו שמה שבאמת יצר את כל הדברים האלו הם עליהם, ואז באה ובראה אותם. השורות נועד

 מצבי התודעה הלא טהורים שיש ליצורים שנאלצים להיוולד במקומות אלו. 
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+{-W:-1-9m,-,k +#{-0-0%t-;-]}+-.8m-[{=-0v-+1-.-1*}-:m=-=v-[{=-,=-+{8m-0+{-0-B}$-

0-+$-k 1m-+#{-0%t-;-]}+-.8m-={1=-%,-+1,-.-$,-=}$-`o-[{=-,=-+{8m-&q#-0#;-B}$-

0-#(m=-;k 8Ds;-'$-07$-$,-21-1-#)}#=-;v=-<m=-0+{-&q#-B}$-1m-B}$-#m-=+-

.:-1{+-.:-*;k =}+-<m-:m#=-.-+{-8*+-.8m-@m:k 

 

אך נניח שזה לא המקרה, וניקח את האנשים הקדושים שמנהלים את חייהם בהתאם לעשרת המעשים 

ואז חווים את העונג של העולמות האלה. והבה  הטובים, ואשר נולדים בעקבות כך בעולמות הגבוהים,

ניקח גם את אותם אנשים אומללים, החיים את חייהם בהתאם לעשרת המעשים הרעים, ואשר נולדים 

בעקבות כך לתוך העולמות הנחותים, ואז חווים את סוגי הסבל בעולמות אלה. האם ההבדל ביניהם 

של תפיסה שגויה, ולא בכך שהם חווים עונג או  מתבטא רק בכך שיש להם סוג יותר טוב או פחות טוב

 כאב? אם ההיגיון שלך נכון, זה מה שהיה מתחייב ממנו. 

 

8+}+-,k 1*}-:m=-<m-0+{-0-+$-k $,-=}$-#m-&q#-0#;-1{+-.:-*;k 8+}+-.-+{8m-

@m:k 

 

האם  ונניח שאתה מסכים שמדובר רק בעניין של תפיסות שגויות שהן טובות יותר או גרועות יותר. אז

אתה טוען שסוגי העונג בעולמות הגבוהים, וסוגי הסבל בעולמות הנחותים אפילו לא קיימים? אתה בהכרח 

 אומר זאת, אם זה מה שאתה טוען. 

 

+{=-,k ;=-%,->m-8E}-0-#=v1->m=-0T,-6m$-#<{:-0-/}:-.-#$-;-%m#-%:-`o-0W=-.-

+{8m-3|k 3+-13u$=-${=-.:-+#}=-.-1-9m,-){k +#}=-,k /}:-.-#$-.}-+{8m-,$-

`o-#,=-<m-R}=-#,=-<m$-k *-1;->m-1m#-<{=-<m=-1m-07}+-.8m-N}#-&#=-J-1}8m-1m#-

<{=-<m=-<$-k +{8m-3+-1:-8E}-+#}=-.-+$-k W-13~8m-,$-,-#,=-.8m-N}#-&#=-

J-1}8m-1m#-<{=-<m=-<$-k W-13~8m-3+-;-3+-1:-8E}-+#}=-.-+$-k [-1-9m,-

8#8-6m#-;k 13~,-&-/}:-#$-'$-+#}=-.-;-=}#=-.8m-[},-9}+-.8m-@m:k 

 

וכעת לסיכום, הבה ניקח שוב את שלושת היצורים הללו, כל אחד עם הקארמה שלו, כשהם יושבים יחדיו 

ומסתכלים על הכוס המלאה במשהו רטוב ונוזלי. זה לא בהכרח נכון שחייבות להיות להם תפיסות תקפות 

לושת היצורים המסתכלים על זרם המים היו צריכים שהן זהות זו לזו. אילו זה היה המקרה, הרי שש

לתפוס את המים כמקום לחיות בו, כפי שהיה תופס אותו יצור החי במים. שלושת היצורים גם היו צריכים 

יצורים זעירים, שלא ניתן  –לתפוס את המים באותו האופן שבו יצורים מיקרוסקופיים החיים במים 

אותם באמצעות מודעות הראייה שלהם. ואז גם, מודעות הראייה  רואים –לתפסם במודעות ראיה רגילה 

של יצורים מיקרוסקופיים שחיים במעמקי האוקיינוס הייתה צריכה להיות תפיסה תקפה החלה על כל 

אלים היו צריכים לראות כלי נשק ככוסות של מים, -מרחבי האוקיינוס. ובנוסף, סוגים מסוימים של חצאי

 חות אלו מובילות לקשיים רבים. הנ–וכך הלאה, וכך הלאה 
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+{8m-3|-,k 3+-13u$=-${=-.:-1m-+#}=-<$-k 3+-13u$=-#=v1-9}+-.-Nm+-.-9m,-

){k ;=-<m-+0$-#m=-+$}=-.}-3+-Es0-.-#=v1-0[{+-ao=-.-#:->m-:m#=-.=-8Es0k 

+{-0[{+-ao=-,k ;=-<m-+0$-#m=-'}+-3+-13u$=-#=v1-[{-0-9}+-.:-9$-13u$=-.8m-

@m:k 

 

שהן אכן אפשרי זה זהות,  הןהתפיסות התקפות למרות שאין זה הכרחי ש. קח שוב את אותו המצבהבה ני

יהיו זהות. זאת מכיוון שכפי שכבר ביססנו באופן לוגי, זה אפשרי שמכוחה של קארמה מתחילים 

להתקיים שלושה אובייקטים שונים, שכל אחד מהם מאומת על ידי תפיסה תקיפה. ומכיוון שזה אפשרי, 

רי שבאותה מידה אפשרי שמכוחה של קארמה יתחילו להתקיים שלוש תפיסות תקיפות שהן שקולות זו ה

 לזו.

 

M#-;-=}#=-.8m-+$}=-.}-#=v1-.}-+{-]m:-#}-=-8#}#-ao=-<m-+$}=-.}-9m,-<$-k +{-W:-

0W=-.-+{8m-3|-,-#}-=-8#}#-A{+-<m-+$}=-.}-1-9m,-.-1m-8#;-){k :m-:0-Es-06m-+$-k 

St1-.}-;-=}#=-.-/,-3u,-#}-=-8#}#-ao=-<m-+$}=-.}-9m,-<$-k :m-:0-#%m#-#m-#}-=-,k 

+{-#(m=-!-9}+-.-Nm+-.-W-0v-9m,-.8m-@m:k U#=-#}$-+1:-80:-0-3-0-9m,-<$-k 

U#=-##=-0)0-.8m-;#-.=-:{#-.8m-3|k +{8m-B}$-A:->o:-.8m-:{#-A-+{-3-08m-:{#-A-

1-9m,-){k 3-0-1-9m,-.8m-:{#-A-9m,-.8m-@m:k 

 

מהסוג הם דברים  - המוגלה והשניים הנוספים - באופן כללי, כל אחד משלושת האובייקטים שהוזכרו

שבמצב  אין זו סתירה לומראלא ש .תופסיםהם עצמם ש החלללתוך מלהיכנס אובייקטים אחרים שחוסם 

לחלל  נסמלהיכדברים אחרים  םחוסמהסוג שאובייקטים  הם לא, לכיוון הזההיצורים מסתכלים זה שבו 

  הסיבה הבאה. בשל. זה נכון תופסיםהם ש

הר מרכזי בעולם שצורתו רבועה, והר מרכזי בעולם שצורתו עגולה, וכדומה, הם אובייקטים מהסוג 

תפסו י ודברים אלשחוסם דברים אחרים מכניסה למרחב שאותו הם תופסים. למרות זאת, אפשרי ששני 

מלובנת הוא דבר חם, אבל מה קורה -. כדור מפלדה אדומההחלל שנתפס על ידי הר מרכזי אחד בעולם את

תחושה של חום;  התחושה שהוא חש אינה ?על ידו של פלדה המנטרשהפעיל את הכשאדם נוגע בו לאחר 

 להיפך, זו תחושה של משהו שאינו חום. 

 ". הזרםבכך מסתיים החלק של הטקסט שנקרא "

******* 

 

, הוא עשה מאמצים גדולים להדגיש ופטן רינצ'ןת גשהעל יד נלמד  "הטוב תמצית ההסבר"כשהטקסט של 

. רבמעבכמה מלומדים קבעו כפי ש ,של אסכולת רק תודעה באמונותעצמו דגל  ג'ה צונגקפהשזה לא נכון ש

לקוח מתוך הדפים  . הלקטקבוצת המסקנהאנשי באמונתם של , כמובן, דגל הואש הבא מראה הלקט

דפי פוליו  ,ACIP של קטלוג האלקטרוניב S5396מספר קסט טשל טקסט המקור שלנו ]המסיימים 

[112a-11. 
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k+-,m-8+m-Hm-0:-A-%{-%m-<m$-K-&{,-.}8m-3u;-#(m=-<m=-#=v$-:0-<m-H$-0-+$-${=-.8m-+},-M1-

.:-@{-0-+$-k +{-+#-#m-+#}$=-.-1"=-.8m-+0$-.}-M1=-<m=-=}-=}:-0C;-08m-"}-1$-

`o-'$-,-=}+-%#-+{-#(m=-<m-+#}$=-8E{;-1",-.}-#$-#m-I{=-=v-8K$=-,=k ${=-.8m-

+},-`o-06#-.-#$-;-1*:-*v#-.8m-+},-`o-8+}+-.-0I}+-.:->m=-<m#-%{=-8Hm-,k 

 

 כעת, נניח שאתה בא ושואל את השאלה הבאה:

עושות את  הגדוליםלנו כיצד השיטות של שני המחדשים  הראיתיש לנו שאלה אליך. 

מבין כל המילים שנאמרו כדיבור מושאל, ואלו של הנעלות  החלקיםאותם ההבחנה בין 

שיש לקחת כפשוטן. וישנו מספר רב של אופנים שבהם הוגים גדולים ביארו את הכוונה 

בעקבות מי מבין המפרשים המאסטרים האלה  -כעת לנו  אמורהאמיתית של שני אלו. 

ומהו הדבר שאתה מאמין יש לקחת כפשט? אתה עצמך מחליט מה  כיצדאתה הולך? 

 שהוא האולטימטיבי? 

 

k841-Qm$-1"=-.8m-W,->o:-8+m-M1=-<mk 

k;{#=-0<+-\o,-;-$ m$-,=-]o=-1}+-<$-k 

k8"}:-8+=-K{,-8Ap$-1m-Ut8m-#),-3n#=-<m=k 

k13,-84n,-+1m#=-#)+-*1=-%+-8'm#-A{+-.k 

 

 אנו עונים באמצעות השורות הבאות:

 כבוד את הני יכול להכחיש נאי

 ,ליבי מעומק ,שאני רוחש

 למדולכל המילים המצוינות ש

 חכמי העולם; ביןשהגדולים  מאורותה

 ,תלויהקיום השל  היגיוןאלא שה

 החל על כל מה שיש בגלגל 

 , ועל כל מה שיש מעברו

  הנטייהפועל על מנת להרוס את 

  אילו היודברים כאת הלראות 

 .שהם מפגינים תכונותהלפי 

 

kS-0-;=-8}$=-;{#=-0<+-8}+-+!:->m=k 

kR}-1m#-\o,-)8m-3;-:0-@{-08m-3|k 

k=$=-W=-0[$=-<m=-0%,-.8m-;1-1*}$-,=k 

kPt-au0-;v#=-07$-#2~-0}:-1m-84n,-=vk 
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k6{=-"}-0}-%#-,m-+{-!+-`o-e8}kk 

 

  המעולה,ביאור הוכאשר 

ירח,של אור לבן וטהור 
13
  

 , הליליפתח לרווחה את הלוטוס 

 הבינה, ה שלעיניאת 

  את הדרך ניתן לראותסוף סוף ו

 על ידי בודהפליטה, שנפרשה

 כמרכזיתשלא ישמור  הומי

 גרג'ונה?נשל  עולהאת דרכו המ

 

+{-W:-#:-0<+-.8m-3u;->m=-#=v$-:0-<m-H$-${=-@{-,=-+{-"}-,-(m+-#),-;-80{0=-.8m-

<m$-K8m-N};-#(m=-.}-8+m-,m-/-:};-_p-@m,-.8m-*{#-.8m-!0=-=v-W=-1}+-<$-k #=$-

##=-<m-#bo$-8E{;-08m-.bm-)-+$-k Es0-*}0-M1=-<m=-<$-+{-#(m=-#$-:v$-%m#-+$-

1*v,-.:-+{-"}-,-(m+-<m-+},-#),-;-80{0=-.-;=-#6,-.8m-/v$-#=v1-1{+-.=-3u;-8+m-,m-

#=v$-:0-1+}-##=-1*8-+#-#m-+{-"}-,-(m+-#),-;-80{0=-.8m-;1-`o-<{=-.:-A8}kk 

 

לים הן אלו אשר נפוצו למרחקים; השיטות של שני המחדשים הגדו -וכך, בהקשר של דרך השלמויות 

באופנים לפשט ולדרש, שיטות שבאמצעותן המשמעות של הנעלות מבין המילים שנאמרו מתחלקת 

לקבוע מהו הכך באמת. גם אותם חכמים שפירשו את הכתבים הגדולים של כדי שתיארנו לעיל, וזאת ב

המשמעות של הכך תוך שהם דבקים דרך המילה הסודית, והמתרגלים יוצאי הדופן של דרך זו, הציגו את 

שתי אלו. עליך להבין, אם כך,  מלבדבאחת מבין שתי שיטות אלו או בחברתה; אין שיטה שלישית 

ששיטה זו היא הדרך לקביעת המשמעות של הכך, עבור כל אחד ואחד מהכתבים של הדיבור הנשגב 

 ביותר, בין אם המדובר בלימוד הפתוח, או בלימוד הסודי. 

 

+},->m-#,+-&{-;}$-21-`o-1-6m#-1*}$-9$-9m+-1m-3n1-.:-<m$-K-&{,-.}-M1=-<m=-#=v$-

:0-W-08m-1m#-_p-@m,-.8m-:m#=-.8m-#,+-J-:#=-M1=-;-;{#=-.:-8Hm=-.:-A=-,=k 

#=v$-:0-<m-W-&{-0-+$-70-.-+$-70-.-;=-<$-&{=-70-.8m-70-#,=-M1=-#),-;-

80{0=-.-;-0P},-.-&u-0}8m-Wv,-W:-P}1-6m$-k 

 

מבלי להסתמך על שיטה שנלמדה על ידי אחד  הכךאת משמעות  לגלותסה מנאדם ש ה לדמייןנס

מאוד בר מקום ללא הנחייה, שרץ לעוור יאדם עאדם זה משול לשל שתי השיטות.  הגדוליםמהמחדשים 

  מסוכן.

 

                                                           
 נדרה בסנסקריט( הוא אזכור למאסטר צ'נדרקירטי.)צ' ה"ירח" כאן, 13
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'm-21-<{=-.-+{-21-`o-au0-.-$m$-.}:-A=-){-W;-08m-0%,-.-:m$-`o-#,=-.:-8+}+-.8m-M1-

+?}+-%,-M1=-;-"}-0}=-;{#=-.:-0<+-.8m-$ m$-.}-8+m-#)1-`o-A=-=}kk 

 

ונניח שאדם אכן רוצה להסתמך על אחת משיטות אלה, אך אינו טורח להקדיש את הזמן הדרוש בכדי 

להכיר את ספריהם הגדולים. ובפרט, נניח שהוא מסתמך רק על מספר קטן של תיאורים קצרים בכדי 

של הבודהה שהוא דרש, וזה שהוא פשט, מבלי שתהיה לו הבנה נכונה של לקבוע את ההבדל בין הלימוד 

הנקודות העדינות והעיקריות של הלוגיקה הקשורה בכך. אנשים כאלו לוקחים מקלט במילים בלבד; 

 ואפילו אם הם ינסו לדון על הכך, יהיו אלו מילים בלבד, ללא כל מהות. 

 

+},->m-#,+-&{-;}$-21-`o-1-6m#-1*}$-9$-9m+-1m-3n1-.:-<m$-K-&{,-.}-M1=-<m=-#=v$-

:0-W-08m-1m#-_p-@m,-.8m-:m#=-.8m-#,+-J-:#=-M1=-;-;{#=-.:-8Hm=-.:-A=-,=k 

#=v$-:0-<m-W-&{-0-+$-70-.-+$-70-.-;=-<$-&{=-70-.8m-70-#,=-M1=-#),-;-

80{0=-.-;-0P},-.-&u-0}8m-Wv,-W:-P}1-6m$-k 

 

אפילו בהבנתן של רבות מבין הנקודות היותר בולטות ומכריעות  נסו להבין מדוע כל זה נכון, ואל תסתפקו

בשאלות הללו. הקדישו את המאמץ הדרוש להכיר היטב את המפתחות הגסים והעדינים יותר של ההיגיון 

ששני המחדשים הגדולים העניקו לנו, מפתחות שהם כמו עיניים להביט דרכן אל תוך הלימוד של הבודהה. 

להמשיך ולזרום, בזרם איתן, והשיגו הבנה של הנקודות המעמיקות של המסורות ואז, אפשרו למאמציכם 

 יותר, בלימודו של הבודהה. -עוד-מרחיקות הלכת, והמסורות המעמיקות, ואלו המעמיקות

 

'm-21-<{=-.-+{-21-`o-au0-.-$m$-.}:-A=-){-W;-08m-0%,-.-:m$-`o-#,=-.:-8+}+-.8m-M1-

+?}+-%,-M1=-;-"}-0}=-;{#=-.:-0<+-.8m-$ m$-.}-8+m-#)1-`o-A=-=}kk 

 

תמצית את " שלכם. האישי התרגול הרוחניאותו לעצם ליבו של  ם, ועשואת כל מה שהבנת ולבסוף, קחו

לראות את הלימוד של הבודהות  שואפיםה בעלי התבונה, למען אנשים כמוכם:כתבתי  "ההסבר הטוב

  לדורי דורות.המנצחים נשאר בעולמנו 

 


