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  וכחת חיי עתידה: 4' מס ACIקורס 

  
  

  תוכנית הקורס

  

  : מקראה ראשונה

  .ההיסטוריה של הלוגיקה הבודהיסטית ומטרתה, סקירת הקורס  : הנושא

על דברי בודהה  )Gyaltsab Je )1364-1432ביאורו של  ,"אור על הדרך לחֹפש"מתוך  : כתב המקור
  .13Bפוליו  ;על הצורך בלימוד לוגיקהַשְקיָמּונִי 

-נולד ב( Geshe Yeshe Wangchuk ביאורו של , "עטרת המחשבה הנכונה"הקדמה ל

  .1-9עמודים , IIפרק , התקפה תפיסהמושג העל ) 1928

  

  : הימקראה שני

והסברו של מאסטר , משפט הפתיחה של מאסטר דיגנאגה, רמות של מציאות  : הנושא
   .חה הזהדהרמקירטי למשפט הפתי

 Gyalwa, טבלה על רמות של מציאות שהורכבה מדבריהם של הדלאי לאמה הראשון   :כתב המקור

Gendun Drup )1391-1474(; Kedrup Je  )1385-1438(; Purbuchok Jampa 

Gyatso  )1825-1901.(   

ידי מאסטר דהרמקירטי -כפי שהוסברו על) לספירה 440(דבריו של מאסטר דיגנאגה 
 Geshe Yeshe ביאורו של , "עטרת המחשבה הנכונה"שנלקחו מ, )לספירה 630(

Wangchuk )פרק , )1928- נולד בII , 1-2עמודים.  

  

  : מקראה שלישית

  .תפיסה נכונהאו , פראמנהפירוש המושג     : הנושא

כפי שהוסברו  ,תקפהתפיסה ת של הסברו של מאסטר דהרמקירטי על המהות והאיכו   :כתב המקור
עמודים , IIפרק , "עטרת המחשבה הנכונה"בספרו  Geshe Yeshe Wangchukידי  -על
  .17-ו 7

  

  

  : מקראה רביעית

  .וכיצד, פראמאנהלמי יש     : הנושא

לפתח עליו היה וש, בעל פראמאנהוא שהבודהה המאסטר דהרמקירטי של  יעונוט   :כתב המקור

עטרת המחשבה "ב וק'צגשה ישה וונגידי - טקסט המקור כפי שהוא מוסבר על ;אותה

   .19-20עמודים , IIפרק  ,"הנכונה
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  : מקראה חמישית

  .ומה כן ,כל- ידעל לא נחשב מה    : הנושא

, יודע- כלבורא  שמפריך את אפשרות קיומו שלשל מאסטר דהרמקירטי  הסברו   :כתב המקור

גשה ישה ידי -טקסט המקור כפי שהוא מוסבר על. כל אמיתי-והמאפיינים של ידע
   .40-41, 21-23עמודים , IIפרק , "עטרת המחשבה הנכונה"וק ב'וונגצ

  

  : מקראה שישית

  .גדולההחמלה המתפתחת  כיצדו, ר לפניםודיהראשון מבין ארבעת הנימוקים של הס    : הנושא

  .ין'ה גשה לובסנג תרצ'מאת קן רינפוצ, טקסט על ארבעת הנימוקים   :כתב המקור

היותה  תהתנגדויות לטענהו, המושלמת כוונותהתבריו של מאסטר דהרמקירטי על הד
גשה ישה ידי -מקור כפי שהוא מוסבר עלטקסט ה ;רבים גלגולי חייםמפותחת לאורך 

   .44-47עמודים , IIפרק , "עטרת המחשבה הנכונה"וק ב'וונגצ

 

  : מקראה שביעית

  .ידי שלילת אפשרויות אחרות-הוכחות לקיום חיי עתיד על    : הנושא

-Kedrup Je Gelek Pel Sangpo )1385קטעים מתוך ספרו של    :כתב המקור

  . "דות שבעת הספרים על התפיסה התקפהביעור העלטה בתודעה או", )1438

  

  : ותשיעית מקראה שמינית

  .קיומם של חיי עבר ועתידלהוכחות     : הנושא

סט המקור כפי שהוא טק ;הוכחות לקיום חיי עתידדבריו של מאסטר דהרמקירטי על ה   :כתב המקור
   .52-57עמודים , IIפרק , "עטרת המחשבה הנכונה"וק ב'גשה ישה וונגצידי -מוסבר על

  

  : מקראה עשירית

  .האופן שבו השתוקקות שמקורה בבורות מביאה את הלידה הבאה    : הנושא

  )Kedrup Tenpa Dargye )1493-1568הסקירה על הקיום המותנה מאת  לקט מתוך   :כתב המקור

מאת מאסטר , "הביאור לתפיסה התקפה" ביאור על ,"עטרת המחשבה הנכונה" לקט מתוך
מן המנזר הטיבטי של ) 1928-נולד ב(וק 'י גשה ישה וונגציד-נכתב עלש, דהרמקירטי

  . סרה מיי
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  הוכחת חיי עתיד: 4' מס  ACIקורס

 

 
מדברי בודהה ַשְקיָמּונִי על הצורך בלימוד : 'חלק א, מקראה ראשונה

   לוגיקה

 

 

 
 

קיומו של מה שאינו -מדוע יש צורך בטיעון המוכיח את אי מתוך הביאורההסבר שלהלן מופיע כחלק 
  .מופיע

 

 
 

ֹ לקט מתוך   חיבור ל, )Gyaltsab Darma Rinchen )1364-1432 ביאורו של פשאור על הדרך לח

  ].Master Dharmakirtiמאת , Pramanavartika[. על התפיסה התקפה

 

 
  

  :ציטטה מתוך הסוטרה ].ל "הנ ביאורמתוך ה[ והרי החלק השלישי ... 
  

 נפולשכן , וזולתאת אדם רגיל לשפוט אל לו ל. אני או מי שדומה לי יכול לשפוט אדם"

  ."לייפו

  

  :מה שהבודהה אומר כאן הוא. משפט זה עצמו מבטא את טעמו של הטיעון

  

לאדם זה יש " :כגון יםדבר לעולם אל לך לומר, ולתך לראות דברים לאשורםביכ אם אין"
  ."אותו ל, לפלוני יש יתרון זה וזה: או אפילו. ולזה אין שום מעלות, מגרעות שכאלה
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ולעומת זאת כל הכתבים הגלויים והנסתרים כאחד טוענים שהוצאת , אין ביכולתנו לדעת מיהו אדם קדוש
משום . בתו של אדם קדוש היא אחת הדרכים הטובות ביותר להתגלגל לאחת מצורות הקיום הסובלותיד

  .תהום של אש בוערתכמי שצועד על סף , כך כל אדם שתבונה בלבו ינהג בזהירות מרובה בנושא זה

 

 
 

אורים הנעלים אודותיה היא שעלינו לאמץ לעצמנו חשיבה יהמסקנה המתבקשת מן הסוטרה לעיל ומן הב
בתוך השקפת עולם  רולהישאעלינו לשאוף . אושרולהבטיח להם כל , ששואפת לעזור לכל היצורים

פחות אז יהיה טוב אם תוכלו ל, זאת אם אינכם מסוגלים לעשות. טהורה שבה אחרים נראים לנו כטהורים
  .בגנותם של אחרים להפחית מנוהגכם לדבר
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 

 Geshe Yesheהקדמה לספרו של : 'בחלק , מקראה ראשונה

Wangchuk 
   "עטרת המחשבה הנכונה" 

  

  

 )  Pramana; tsad-ma(חשוב וחדש על המושג של חשיבה תקפה  חיבורהנו " עטרת המחשבה הנכונה"

 Seraשל ' מלומד חשוב מן הקולג, Geshe Yeshe Wangchuk המחבר הנו .בפילוסופיה הבודהיסטית

Mey ת של מונאסטיאשר באוניברסיטה הטיבטית הSera .זה כבר מצא לו את מקומו הראוי  חיבור

  .במסורת הפרשנות של הספרות הבודהיסטית

  

  נושא החיבור

  

שכן תפיסה זו היא , הוא בעל חשיבות רבה מאד בפילוסופיה הבודהיסטיתהלימוד על תפיסה תקפה 
בין אם זה כאב , הימלט מן הכאבלקבוע את הטבע האמיתי של העולם המקיף אותנו ובכך לשמאפשרת לנו 

  .מוות עצמוב וכלה, שהוא בלתי רצוי טאובייקאו כל , או חרדה, ראש קל
  

אלא גם , םוהמנטאליילא רק באמצעות חושינו הפיסיים  את טבעו האמיתי של העולםמוטל עלינו לתפוס 
כגון המעלות להבין מושגים חשובים המאפשרות לתודעתנו , ןההיגיוישירות כמו -שיטות בלתיבאמצעות 

ואלו  –של החשיבה הלוגית משום כך ישנו קשר בין הלימוד על תפיסה לבין הלימוד . של שמירת המוסר
שהוא הטקסט הקלאסי אשר ספר זה , אור על התפיסה התקפהיבב את לבו של נושא הלימוד  מהווים
  .מסביר

  

  מסורת הפרשנות

  

בן ארבעה  חיבורהנו  ,(Pramanavarttika; tsad-ma rnam-'grel) על התפיסה התקפה ביאורה 

מעט מאד ידוע  ,בדומה לחכמי הבודהיזם הראשונים. Dharmakirtiשל החכם הבודהיסטי ההודי פרקים 

אלא שגם , לספירה 630מלומדים במערב מעריכים שחי בערך בשנת ; חי ןעל חייו ואפילו על השנים בה
 ,קובץ על התפיסה התקפהה , לחיבור אחר תמתייחסשבכותרת לחיבורו " תפיסה התקפה"ה. זה אינו וודאי

) Pramanasamuccaya, tsad- ma kun-btus( , וחיבורו של מאסטר דהרמקירטי הוא למעשה הגנה

  . על טקסט זה

  

, לוגיקה הבודהיסטיתהמסורות של השב לאבי חשנ, Master Dignagaעצמו חובר על ידי  קובץ ה

פי -ועל, וודאות-גם כאן יש מידה רבה של אי. לספירה 440ואשר מלומדים במערב מעריכים שחי בשנת 

 Masterהנחשב למורהו הישיר של , Master Isvarasenaהמסורת היה הוא מורה ישיר של 

Dharmakirti.  
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המוצגים במשנתו של נתן למעשה ביאור על המושגים של תפיסה ולוגיקה  דיגנאגההפילוסוף 

Shakyamuni Buddha , מן הבודהה, אם כך, המסורת נמשכת .ספירהפני הל 500אשר חי בשנת ,

ים ההודים המוקדמים על מאסטר ביאורומשם אל ה, דהרמקירטיאל מאסטר , דיגנאגהאל מאסטר 
  .העצמי שלו ביאורכולל ה, דהרמקירטי

  
על טיפוסי הוא לפרשן טיבטי מודרני במסורת הגלוקפה לבסס את עבודתו , במבט לאחור מתקופתנו אנו

כחלק מתכנית הלימודים של  18- או ה 17- אשר רבים מהם נכתבו במאה ה, יםמונאסטיאחד הכתבים ה
- מבוססים בעצמם על הדור הקודם של ביאורים שחוברו במאה הספרי לימוד אלו . כלשהו מונאסטי' קולג

  .או על ידי אחד מן המלומדים שהיו תלמידיו הישירים, )1357-1419(על ידי צונגקפה הגדול  15

  

, מאת הדלאי לאמה הראשון )tsad-ma rigs-rgyan( ןההיגיועטרת שתי עבודות חשובות כאן הן 

Gyalwa Gendun Drup (1391-1474) ,הארת הדרך לחופש -ו )thar-lam gsal-byed(,  על ידי

Gyaltsab Je )1362-1432( , טקסטים . ה צונגקפה'והגדול של האסכולה של גשהיה העוצר הראשון

וכך נמשכת כל מסורת הפרשנות , לעבודתו של מאסטר דהרמקירטיים ההודיים ביאוראלו מבוססים על ה
למן ימיו של בודהה שקיימוני ועד לחכמי הפילוסופיה הטיבטיים של ימינו , במשך אלפיים חמש מאות שנה

  .אלה

  

  אודות המחבר

  
ועל כן אנו ברי מזל , את הביאור על התפיסה התקפהמעטים האנשים בימינו אלה המסוגלים לקרא ולבאר 

לכתוב ביאור הפותח בפנינו שיש לו הכישורים , Geshe Yeshe Wangchukמיוחד על שיש לנו את 

  .פתח מסע לאחור אל ההסברים הקודמים שהם קשים ביותר

  

תלמידים שרק קומץ , הוא כה עמוק ועמוס בניתוחים, הארת הדרך, שלמל,  Gyaltsab Jeספרו של 

וזאת , אל מעבר לפרק השני בספר בן ארבעה פרקים מגיעת המסורתית מונאסטיבתכנית הלימודים ה
שמדי שנה מוקדש לספר חודש שלם של פולמוס אינטנסיבי במהלך לימודי הפילוסופיה למרות העובדה 

ים ההודים המוקדמים ללא ביאורקשה לתפוס נכון את משמעותם של ה. שמשכם כעשרים שנה, של הנזיר
  .וללא אלו קשה ביותר להעריך את עמקן של הסוטרות המקוריות, יםביאורזה של דור 

  

Geshe Yeshe Wangchuk  ונכנס למנזר בגיל , במזרח טיבט, טרלם שבקם באזור 1928נולד בשנת

שנחשבה , רהת של סמונאסטיי שבאוניברסיטה הסרה מי' נסע ללהאסה הבירה ונכנס לקולג 15בגיל . 8
  .לאחד ממוסדות החינוך המעולים ביותר בטיבט

  
וזכה בציוני , ללימוד אינטנסיבי של הטקסטים הקלאסיים של הבודהיזםשנה הוא הקדיש עצמו  17במשך 

והפגין בהצלחה את בקיאותו , הוא הפך לפולמוסן מצליח. של הלימוד המסורתיהצטיינות בכל תחום 
בשלב מוקדם מאד בקריירה . של הגלוקפה הגדוליםבמבחנים ציבוריים בעל פה בכל אחד מבתי הספר 

  .רכש תלמידים משלושלו  מלומדתה
  

במגרש הפולמוסים הפומביים הוא הקדיש שעות ארוכות ללא לאות . את הידע שלו לא רכש ללא מאמץ
. בויכוחים פילוסופיים לוהטיםרם היומי עויפרחי הנזירים לחזרה על שבו נפגשים ש מקום, של בית הספר

שהיא דרישה מסורתית באימון , זמנו הפנוי הוקדש כמעט כולו לשינון הטקסטים הפילוסופיים הגדולים
ועל מנת שלא , עמוק אל תוך הלילה ןהזיכרוהוא נהג לצטט את הטקסטים שלו מן . המסורתי של הנזיר

רדמות יהיה יהיכן שהעונש העצמי של ה, או על סלע גדול, נהג לשבת בין ענפיו הגבוהים של עץ םיירד

אלפי עמודים של  ובזיכרונלשמור  Geshe Yeshe Wangchukבאופן זה הצליח . חמורהנפילה 

  .למעין אנציקלופדיה מהלכת והפך, יצירות המקור

  

הוא זכה באותות ההצטיינות הגבוהים , ובשל האוצר הבלום שלו של ידע, תו בפילוסופיהכתוצאה מחריפו
  .מאסטר בפילוסופיה בודהיסטית, במבחני הגמר המציינים את סיום פרק הזמן הארוך לתואר גשהביותר 
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בעת המהפכה , הוא נכלא לזמן מה ואז. וק רבות'סבל גשה וונגצ, בתקופה הקשה שלאחר אבדנה של טיבט
שם הקדיש , הוא מונה למשרד של שימור התרבות 1977בשנת . הושם בעבודות כפייה" תרבותית"ה

ועם הפשרת חלק מן , הוא נסע לסין בהזדמנויות אחדות. בכתבעצמו למחקר של עתיקות פיזיות ו
  .קר ביפן ובהודויב, ההגבלות

  

חק יהוא ש. בודהיסטית בטיבטהדת הוק מאמצים יוצאי דופן לשמר את 'בשנים האחרונות עשה גשה וונגצ
שרת כפרופסור לפילוסופיה בודהיסטית , תפקיד מפתח בשיקום הספרות הקלאסית של המדינה

בלהאסה ובחלקים תוך שהוא מלמד תלמידים רבים פקד כלאמה מסורתי יתוכן , ינג'באוניברסיטה בבייג
  .אחרים של טיבט

  

נזירים רבים שנכלאו במהלך ן לאמה המנוח במאמציו להשיג את שחרורם של 'נצאהוא גם סייע לפ
  .ההפגנות לשחרור טיבט

  
שעשה לטובת נזירים  וק את מעשי הנדיבות המסורתיים'כולל גשה וונגצ, בין האירועים הבולטים בחייו

לעזור בבניית מקדשים למרות אמצעיו המצומצמים הוא נתן תרומות . ומנזרים במהלך מסעותיו להודו
בחייו של כל בודהיסט הוא יחסים החלק החשוב ביותר . חדשים ולתמיכה בנזירים פליטים במצוקה

את לימודיו עם כשלושים מורי וק 'ובאוטוביוגרפיה שלו מתאר גשה וונגצ, מוצלחים עם מוריו הרוחניים
זלזלתי או המעטתי ולם בחיי לא אוכל לומר שמע זכותיל" :כהרגלו בדרכו הצנועה הוא מסכם. דת נעלים

  ."כראוי אף לא אחד מהם ששרתיאך לחובתי אומר שאיני חש ; בערכו של אף אחד ממורי

  

ה צונגקפה ומאמרים על נקודות 'הלל לגבימיו כסטודנט כתב . חבר עבודות מקוריות רבות קו'וונגצגשה 
המאמרים הללו נשמדו  כל; מחשבה הבודהיסטיתקשות באסכולות המדיימיקה והוויבאשיקה של ה

  .במהומות בעת אבדנה של טיבט

  

ובהו  ובתוהאלא ששוב נשרפו כתבים אלו , הוא המשיך לכתוב על נושאים שונים 60- במהלך שנות ה
מחקר ופרסם עבודות על , מאז אותו זמן היה הוא סופר פורה". תרבותית"ה ששרר מהלך המהפכה

מנזרים טיבטיים  21על מאמר היסטורי ; השוואתי של האסכולות הפילוסופיות הקלאסיות בבודהיזם
של וסיכום ; עתירות ותפילות מחורזות ללאמות חשובים; בודהיסטיים םבביטאונימאמרים רבים ; גדולים

  .של סרה מיי' שנה של הקולג 5,000בת  הההיסטורי
  

ותרם רבות , הוראה ממושכיםוק רשות לצאת אל מחוץ לטיבט במסעות 'בשנים האחרונות קבל גשה וונגצ
בשנה האחרונה הוא נתן הרצאות פומביות . לתלמידים ולמורים של קהילת הפליטים הטיבטיים בהודו

דורגת השלבים בדרך המאו  םיר-הלםאור נרחב של ית, מתנת השחרור בכף ידךנרחבות על כל הטקסט של 
הוא גם מצא זמן לתת שעורים פומביים . 1ן נינגפו'דצ, ה המהולל'שנכתב על ידי פבונגקה רינפוצ, להארה

מן החופש  תליהנואנו מקווים מאד שימשיך . על הנושאים של לוגיקה ותפיסה תקפה המוצגים בספר זה
  .והבריאות להמשך עבודתו הנפלאה

  

אוטוביוגרפי שלו המוצא כעת לאור  חיבורסוכמו מתוך וק 'על חייו של גשה וונגצהנזכרים כאן הפרטים 
העמודים האחרונים של טקסט זה מכילים פסוקים יוצאי . של סרה מיי' על ידי ההוצאה לאור של הקולג

ת להמחיש א, ולא יהיה זה בלתי ראוי לכלול כמה מהם כאן, רגולויהמתארים את חייו ותדופן בייחודם 
  :של צניעות בחשיבתו של אדם גדולהערך 

  

  הרי זה דבר נפלא

  שהקניתי לאחרים

  את היכולת ללמוד ולהפוך

  ;יצוריולעולם הנסתר על כל 

  
  אלא שדבר מעציב הוא

                                                
1

  .תמצית העונג הרב: פרוש שמו הוא 
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  עצמיהצלחתי אני שלא 

  יחיד בחזיוןולו  לפגוש

  ;את פני המלאך

  

  הרי זה דבר נפלא

  שעליתי לרגל

  לכל המקומות הקדושים
  ;מאמץבלי שחסכתי שום 

  
  אלא שדבר מעציב הוא

  עלי השפעה זה ללכ ההייתשלא 
  ,היום, והריני כאן

  ;בדיוק כפי שהייתי קודם
  

  הרי זה דבר נפלא

  לי ההזדמנות השהיית

  לדרוש ולקבל את ברכתם

  ;של אלפים רבים של לאמות

  

  אלא שדבר מעציב הוא

  על שכאן אני נותר

  כבול עץ חלול

  .שלא ניתן כלל לברכו

  

  נפלא הרי זה דבר

  שאני לבוש בחברה

  בגלימה הנאה
  ;של נזיר בודהיסטי

  
  אלא שדבר מעציב הוא

  על שמבפנים
  ,יש מטר קבוע של חטא

  .מחשבות של עוולה ורע
  

  הרי זה דבר נפלא

  שעטיתי גלימות של טקס

  ונטלתי בידי השרביט

  .והפעמון של מלאכת הקודש

  

  אלא שדבר מעציב הוא

  שנשארתי בתפיסת העולם

  שהוא שגרתישל עולם 

  .ואשר איננו גן עדן

  

  הרי זה דבר נפלא

  בשעה שהבריות מסיחים בי

  תוך מתן כבוד ותארים
  ;שלהם אינני זכאי

  
  אלא שדבר מעציב הוא
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  חהכושאין בי למעשה 

  את אשר ולשמור לבדוק

  .אומר ואשר אעשה

  

  הדבר שאם נכון

  ,מקרוב, לא תביט בי היטב

  עשוי אתה לראות בי
  ;נזיר השומר נדריו

  
  אלא שדבר מעציב הוא

  שאם תביט מקרוב
  תמצא שאין בי אף שמץ

  .בו אוכל להתפארשל דבר 
  

מוכיח עצמו כאחד הבקיאים הגדולים וק 'ובעבודתו הנוכחית גשה וונגצ, אך כמובן שיש לו במה להתפאר
  .ביותר בין בני דורנו במסורת של הלוגיקה הבודהיסטית

  

  אודות הטקסט

  

שזהו השג מדהים , על התפיסה התקפה ביאורהלכל ארבעת הפרקים של  פירושוק השלים 'גשה וונגצ
העובדה כל זה בשל ; בהתחשב בעובדה שכל פרק הוא למעשה יצירה פילוסופית קלאסית בפני עצמה

להשלים הסברים , מסיבות שונות, הצליחו הפרשנים, זושבמשך כל הדורות של מפרשים רבים של יצירה 
מאסטר דהרמקירטי בעצמו לא הצליח להשלים את ביאורו העצמי  –של היצירה  רק לפרק אחד או שניים
  .ליצירתו במהלך חייו הוא

  

החדש של סרה מיי בדרום ' וכן בקולג, שני הפרקים הראשונים של הפירוש הנוכחי יצאו לאור בטיבט
והגלופות לכרך הראשון , בספרים אלו נפלו כמה שגיאות דפוס חמורות דיין להצדיק מהדורה חדשה .הודו

  .ויפורסמו בקרוב, של הספר הנוכחי נמצאות כעת בהגהתו של המחבר עצמו

  
ובשל קושיו של הטקסט נדרשה כמות , זוהי הפעם הראשונה בה יודפס הפירוש לפרק השלישי והרביעי

תלמידו של , Geshe Thupten Rinchenעריכה זו התבצעה בידי צוות בהנהגתו של . רבה של עריכה
נו אחד המלומדים המוכשרים יואשר הוא עצמו ה, של סרה מיי' שבקולג Tsangpaוק מבית 'גשה וונגצ

  .של פילוסופיה בודהיסטית החיים בקרבנוביותר 
  

והיה ביכולתו , לבקר בהודו בטרם מועד ההוצאה לאורוק עצמו רשות 'למרבה המזל קבל גשה וונגצ
  .תיקונים אחדים בעצמו הכניסול הלסקור את העבודה בשלמות

  

. ACIP (Asian Classics Input Project)בחסות , במרכז המחשבים של סרה מייהספר סודר לדפוס 

, את הספרות החשובה של אסיה תדיגיטאלינועד לשמר בצורה , פרויקט זה שהוא ללא מטרת רווח

 Khen Rinpocheהנו ACIP העורך הראשי והמייסד של . ולהפיצה בעולם באמצעות דיסקים של מחשב

Geshe Lobsang Tharchin  , מנזר סרה מיי ראשמי שהיה.  

  

 ACIP מטעם החל במענקPackard Humanities Institute  , ו– David and Lucille Packard 

Foundation  .כולל , שונים ממוסדותמקבל עתה תמיכה  הפרויקטNational Endowment for the 

Humanities (NEH) ומ - Buddhist Cultural Exchange Research of Yuisho Ji, Japan  . אנא
  .בדף זכויות היוצר של פרסום זהACIP  - ל NEHבדקו את פרטי התמיכה של 

  
 Classics of -מ Mr. Praveen Sareenהושלמה בהנהגתו המיומנת של ההדפסה עצמה של הספר 

India Publications, Delhi, India. 
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  הקדשה

  

נזיר , הנכבד Lhatsun Rinpocheנטל על עצמו ) עותקים 500מעל (מרבית ההוצאות על פרסום זה 
 לתאררגל עמידתו בבחינות ל, של סרה מיי' בקולגShungpa מבית צעיר ומלומד שהוא גלגול של לאמה 

Rikchung  הוא מקדיש את החסד של מצווה). 2119שהיא השנה המלכותית הטיבטית ( 1992ביוני של 

  .זו להיותו מסוגל לשמר את העבודות הגדולות של גלגוליו הקודמים

  
לכל בני משפחת תלמידיו ואלו , ולמהצוונג דר, ולאמו, מפה סופה'ג, הוא גם מתפלל שחסדו יעזור לאביו

הוא מבקש להכיר ולבטא את , לבסוף. על עצמם ושייטללנחול הצלחה בכל משימת צדקה  ,התלויים בו
ומתפלל להגשמה האולטימטיבית של , בהכנת עבודה זו לפרסום' הוקרתו למאמציו של מייקל רואץ

  .משאלותיו
  

רגל עמידתו במבחני ל, הנכבד  Lhundrup Ledkenעל ידי עותקים נוספים של העבודה מומנו  200
Hlarampa Geshe . ולפוריות חייהם של מוריו החסד של מצוותו זו לאריכות  חכוהוא מקדיש את

, והמכשולים הרוחניים של היקרים לו שהלכו לעולמםכל המעשים הרעים הוא מתפלל לסילוק . הרוחניים

לבסוף תפילתו היא גם . והוא גם מתפלל שהדבר יביאם להארה מלאה Sonam Kyipa, החל מאמו
מפני , וכל שאר ידידיו ובני משפחתו שהם עדיין בעולמנו , טנזין, שמעשה טוב זה יעזור לשמור את אביו

  .בעלי עומק רוחניויביא לכל אחד מהם חיים ארוכים , כל רעה
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 
  טבלה על רמות של מציאות: 'חלק א, מקראה שנייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

תפיסה תקפה 
על מבוססת , דדוקטיבית

  אמונה

  

 שגויהבלתי תפיסה 

התופסת וטרייה 
חבוי תוך  טאובייק

שימוש בנימוק טוב 
  .המבוסס באמונה

  

שהם חבויים  םאובייקטי
ושניתן לבססם , ביותר

אך ורק באמצעות 
  .סמכותם של הכתבים

  

כתבים כגון  חניקאם 
נתינה "אלו הטוענים 

ושמירת , שפעלביא ת
אין הם , "המוסר לאושר

טועים באשר למה שהם 
משום שהם , מלמדים

כתבים שאומתו 
שלושת  באמצעות
  .המבחנים

  

תפיסה תקפה 
מבוססת על , דדוקטיבית
  מוסכמה

  

 שגויהתפיסה בלתי 
וטרייה התופסת 

חבוי תוך  טאובייק
שימוש בנימוק טוב 
  .המבוסס במוסכמה

  

שמבוססים  םאובייקטי
  .מה שנבחראך ורק ב

  

לדוגמה את  חניקאם 
, "התמונה של השפן"

, תוכל לטעון שזהו הירח
מכיוון שזה משהו 

  .שאתה יכול להמציא
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 
  דיגנאגהמאסטר אמר ש הדבר ומה: 'בחלק , מקראה שנייה

  

 
  

  מה אמר מאסטר דיגנאגה
  

 
  

של פומרה של ' וק מן הקולג'מאת גשה וונגצ, לתפיסה התקפה ביאורה על עטרת המחשבה הנכונהמתוך 

  :המנזר הטיבטי של סרה מיי

  

 
  

, סה את התפיסה הדדוקטיביתאשר כ, לתפיסה התקפה ביאורה עד כאן הסברנו את הפרק הראשון של

  .המוכיח את תקפותו של הבודהה, כעת נסביר את הפרק השני. האמצעים להשיג את מטרותיך אתה
  

 
  

זהו ההסבר אודות מהו שאנו מבקשים ; במתווה לכל היצירה ההשניי תהעיקריהנקודה  מן זה מתחילפרק 
, הנושא העיקרי: יש כאן חלוקה לשניים. אותנו לשם חשתיקוהדרך , כל-חופש והמצב של ידע: לתפוס

  .מסוימיםונושאי משנה 

  

 
  

הסביר המחבר מתארים כיצד , דיגנאגהאלו מראים מהו שאמר מאסטר ; לנושא העיקרי יש שלושה חלקים
  .וממחישים את הכוונה האמיתית בכל אחד מאלו, אמירה זו ביאורהשל 
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  :דיגנאגהלהלן אמירתו הקלאסית של מאסטר . והרי הראשון

  

 
  

  ,אמיתישהפך  זהל קידתי

  ,אשר משאלתו לעזור לברואים

  .ןמגל ,הלך לעונגשלמי  ,מורהל

  

  שגויההיא שחשיבתם באהבתי לברואים 

  להשיג את האופן בו ניתןאסביר 

  .נכונהתפיסה שהיא 

  

 
  

  ...שורות אלו מהוות מתן שבח והלל וכן הבטחה לחיבור היצירה , הארת הדרך לחופשוכפי שמוסבר ב 
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 
  ההגדרה של תפיסה נכונה : לישיתמקראה ש

 

 

 
 

 ביאור בהסברו ל, וק'מאת החכם המלומד גשה וונגצ הנכונהעטרת המחשבה הלקט הבא לקוח מתוך 

  .מאת מאסטר דהרמקירטי ,לתפיסה התקפה

  

 
  

 המורהמתוארת הדרך שבה  סידור לפניםאמצעות הב. אמיתי יש שני חלקיםשבעל הסגולה הוא להוכחה 

  .מתוארת ההוכחה שהוא אמנם הופיע באופן זהבאמצעות הסידור לאחור . הופיע

  

 
  

לנו  נותןובכך  ,"הפך אמיתי"הראשון מסביר את משמעות המילים . לחלק הראשון שלושה חלקים משלו
ובכך , ר ארבעת המרכיבים שבאמירהיתהשני מסביר את . של אדם שהוא אמיתי לחלוטין אפיינתדוגמה 

  .זה בדרכו למצב מתקדםהשלישי נותן את הדרך שבא אדם . נותן הגדרה של אדם שהוא אמיתי לחלוטין
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על חלה אמנם והמחשה שהגדרה זו , באופן כלליתפיסה נכונה של הגדרה . לראשון בין אלו יש שני חלקים
  .פירוט ייחודיוכן , תן את תמציתהינ, באשר להגדרה. בעל הסגולה

  

 
  

. זו ניתייאופדוא שההגדרה חלה על דוגמה יוו, ניתייאופדוגמה , תמצית ההגדרה מכילה את ההגדרה עצמה
של תחולה פשרות אלשלול את ה, "להיות בלתי שוגה"לצורך ההגדרה עלינו לברר תחילה מה פירוש 

  .וכן לשלול את האפשרות של תחולה ממצה מדי, בלתי ממצה

  

 
  

  :נתון בטקסט המקור "להיות בלתי שוגה"זיהוי של מה פירוש ה

  

  ;הטועידיעה שאיננה  היאתפיסה נכונה 

  ,אחרלמען  הפעוליכולת של  מצב

  ..".הוגבלתי ש"זה הפירוש של 
  

 
  

של לידה את הקיום מבקשת לתפוס הוא הדבר שאותו התפיסה הנכונה הוא שומה שמלים אלו אומרות 
ישות בעל הסגולה הוא ומאחר ש. םואת האופן להשיג, בעולמות הגבוהים וכן את הטוב האולטימטיבי

מצב "נוכל לומר שזהו , הרי שאם תתמה מהי הגדרתה של תפיסה נכונה, שאיננה טועה ביחס לכל אלו
  ".ובלתי שוגהתודעה שהוא טרי 
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ואז מסתבר ', לשרוף וכו, להרתיחבעל יכולת כאתה תופס משהו נניח ש "?בלתי שוגה"ומה פירוש 
  "].בלתי שוגה"אז פירושו שתפיסתך היא [. הוא בהתאם למה שתפסת המצבש
  

 
  

  :מתוך טקסט המקורבששה פסוקים , הפירוט של ההגדרה, שנית... 

  

  .מה שטרם נתפסגם להאיר את עליה 

  ,ו של דברהתפיסה של עצם מהות בעקבות

  .כללית יותרשהיא  התנסות ישנה

  בשעה שמדובר בתפיסהשזאת משום 

  ,מוגדר טאובייקשטרם ישנה ידיעה של היא הכוונה 

  .המוגדר טהאובייקבחנה של הונוצרת 

  

 
  

אין בו די כדי להשלים " בלתי שוגה"שההסבר לעיל שעליה להיות שש שורות אלו היא מאחורי ש ההכוונ
ועל , את מה שלא היה ידוע קודם לכן שעליה גם להאירזאת משום . תפיסה נכונהאת ההגדרה של 

ידיעה "ההגדרה של תפיסה נכונה היא , ולכן. טרייה, שהיא ראשונית ידיעהם להזכיר לחוד ג ההגדרה
  ".שהיא חדשה ובלתי שוגה
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הבה . טהאובייקשל  הטרייהינה הארה תפיסה נכונה ש קבליםנניח שאנו מ": ויטען דהוייתכן כי יבוא מאן 

שכן , הרי שזוהי תפיסה נכונה, לעיל על פי הנאמר. של צבע כחולתפיסה זכרות שיש בה יהאם כן  חניק
זהו מצב תודעה התופס מחדש את התמונה  ,ואמנם !דבר מה בתפיסה חדשהזהו מצב תודעה התופס 

  ".של צבע כחול תהמנטאלי

  

 
  

ובעקבות , "כחול"הייחודית של  המהותעצם תפיסה ישירה של  ההייתבעבר . אלא שאין כאן כל בעיה
אלא שתפיסה . של הצבע הכחול תמנטאלישבה התודעה אוחזת בתמונה  התנסות כללית יותרישנה  זאת

, ר מה הוא תפיסה נכונהבאם ד. היא בלבד הבכוח טהאובייקמאוחרת זו אין ביכולתה ליצור אבחנה של 

שהיא נסמכת על או , קודם לכן היה ידועטרם אשר  מוגדר טאובייקתפיסה טרייה של עליו להיות 
  .הותו הואמקיים בשנזכר לעיל ניתן להבין כ" המוגדר טאובייק"ה. תפיסה שכזו
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האיכויות שבהגדרת  ישאכן המחשה שלבעל הסגולה : רביעיתמקראה 

 תפיסה נכונה

  
  

 
 

 המחשה שלבעל הסגולה ישנן האיכויות שבהגדרת תפיסה נכונה
  

 
  

של פומרה של ' וק מן הקולג'מאת גשה וונגצ, לתפיסה התקפה ביאורעטרת המחשבה הנכונה על המתוך 

  :הטיבטי של סרה מיי המנזר

  

 
  

קישור בין הסבר זה והמשמעות : וזאת בשני צעדים, שנית נראה כי הבודהה הוא בעל התכונות שבהגדרה
הראשון בין אלו מובע בפסוק ". שהפך"והסבר על משמעות המילים , שכבר הוסברה של תפיסה נכונה

  :יחיד בטקסט המקור

  

  ,בעל תכונות אלו הוא המנצח

  .ה הנכונההוא עצם התפיס
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  .המנצח, את בעל הסגולה חניקהבה 

  ,ביחס לכל התופעות נכונה תפיסההוא ניחן ב

  .עצמווזה הוא , ובלתי שוגה ביחס לכל התופעות הטרייידיעה  בעלשכן הוא 

  

 
  

את כל התופעות , עצמה חמכו, כל הוא תפיסה נכונה הרואה ישירות- הנקודה העיקרית היא להראות שידע
בכך גם להפריך את האמונה שלישויות . כל-אותו ידע בעל הסגולה ישלוכן להראות ש, שהןכמות , שיש

  .של חכמה יהמנטאל התפקודמוארות שהן בודהות אין 
  

 
  

מתוך הניסוח . ים מציגים את הטיעון הבאמונאסטיומספר טקסטים  הארת הדרך לחופש, בהקשר זה
אך נתפס , כל-אשר איננו נתפס ברגע הראשון של ידע טאובייקשבטקסט המקור משתמע שקיים איזה 

  . ונניח לרגע שאנו מקבלים זאת. כל-באופן טרי ברגע השני של ידע

  

  .מעין זה טאובייק חניקהבה 

  .כל-זה יהיה נתפס למן הרגע הראשון של ידע טשאובייקמן ההכרח הוא 

את כל , בתפיסה ישירה, הראשוןכל הוא ידע התופס למן הרגע -וכן משום שידע, זאת משום שהוא קיים
כל תופס - שידע" [איני מקבל זאת"ואם תטען . כל-שכן המדובר בידע, כך נובע. התופעות שקיימות

זוהי הדרך ]: "של מאסטר אסנגה עטרת ההארהמתוך [הרי לראייה הציטטה , ]קיים טאובייקישירות כל 
  ".שמהותה ידיעת כל סוגי התופעות הקיימות
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  ].הוא דבר קיים  טשהאובייקהאומרת [ נניח שאינך מקבל את הקביעה שבטקסט המקור 

  

פס ברגע השני של ידע כל אך לא נתפס ברגע תשכביכול נ טהאובייקאותו . [ זה שנית טאובייק חניקהבה 
  ].הראשון של ידע כל 

  .זה חייב שיהיה קיים טאובייק

  .כל- אשר נתפס באופן טרי ברגע השני של ידע טאובייקזאת משום שהוא 
  .אתה סותר את עמדתך אתה, ואם אינך מקבל זאת

   

 
  

כמצב " ידיעה שאחרי"מגדירים את ה]  blo rig[ בספרי הלימוד שלנו המלמדים את תורת התודעה 
של אחרים אומרים שההגדרה ] של מנזרים [ ספרי לימוד . תודעה התופס את מה שכבר נתפס קודם לכן

הארת . ואשר תופס את מה שכבר נתפס קודם לכן, היא מצב תודעה שאיננו תפיסה נכונה" ידיעה שאחרי"

  : אומר הדרך לחופש

  

לא נמצא תחושה , עד כמה שלא נתבונן אל תוכנו פנימה ונהרהר בכך
או שתפיסה נכונה איננה תפיסה , כל איננו תפיסה נכונה-המאשרת שידע

  .שהיא טרייה

  
כל וכל הרגעים שלאחר מכן הנם תפיסות טריות של -אם תעיין בציטוט זה תמצא כי הרגע השני של ידע

  .שלהם םהאובייקטי
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 ההייתהרי שלא , ]עתיד , הווה, עבר[ כל רואה את שלושת הזמנים - אלמלא היה הרגע הראשון של ידע
אזי משתמע שהוא , ם רואה אותםואם הוא אמנ. זמנית-כלל בנמצא חכמה התופסת שלושה זמנים אלו בו

, ולכן אין תופעה שאותה רואים ברגע השני ובכל הבאים אחריו. שיקרו בעתיד םהאובייקטירואה את כל 

הבדל בין קבוצת התופעות שרואים ברגע שום ועל כן אנו מאמינים שאין . אשר לא נראתה כבר קודם לכן
קבוצות אלו הן זהות שו, וברגעים שאחריוכל לבין הקבוצה שרואים ברגע השני -הראשון של ידע

  . לחלוטין

  

 

 
  :ולומר איכול מישהו לבו

  

   .כל-את הרגע השני של ידע חניקהבה 

  . זהו מצב תודעה התופס דברים אשר כבר נתפסו קודם לכן

- דברים אשר כבר נתפסו ברגע הראשון של ידעהבדיוק  הםתופס  הדברים היחידים שהואשכן 

  .כל

  
תופס את הדברים כפי שתואר כל -אמנם נכון הוא שהרגע השני של ידע. אלא שאין אנו מקבלים טענה זו

  .בכוחו הוא טהאובייקכי אם הוא תופס את , הרגע הראשוןאין הוא תופס אותם בכוחו של אך , לעיל
  

 
  

ואז נדון , "שהפך"הנחיצות של לומר נתאר את  תחילה ."שהפך"שנית נסביר את משמעות המילים 
  :הנקודה הראשונה מתוארת בשלוש שורות מתוך טקסט המקור. רלתיאובכמה התנגדויות 

  

  "הפך"הוא נאמר שם ש

  ,שכלל לא צמח והשבניגוד למ

  .גההישלמידת  ביחסשיהיה וראוי 
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את המלים  דיגנאגהמזכיר מאסטר  הקובץ על התפיסה התקפהבפסוק של מתן הלל הפותח את ספרו 
לאפשרות שאדם של  בניגוד הן נאמרותכאן ; בגלל הצורך להוציא משהו מכלל אפשרות" שהפך"

   .תותומסיבות נא שכלל יצמחיכול היה להתפתח בלי  תפיסה תקפה

 
  
  

הגעה לשלמות על ידי אך ורק  תפיסה נכונהלהבין שאדם מתפתח להיות בעל והיא ישנה סיבה נוספת 
  . מצב זה השגתהמשמשות להסתמכות על התרגול ההדרגתי של השיטות השונות האולטימטיבית תוך 
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כל -טיבו של ידע על מוטעותהפרכה של דעות : 'חלק א, חמישיתמקראה   

 
  

 
  

גשה  ו שלביאור, לתפיסה התקפה ביאורעטרת המחשבה הנכונה על ה מתוךלקוחים הקטעים הבאים 

  .דהרמקירטישל מאסטר  לתפיסה התקפה ביאורהעל  וק מן המנזר הטיבטי של סרה מיי'וונגצ

  

 
  

נפריך את הדעה שמי שיצר כל דבר שניתן לדעת  .יעונים העומדים בסתירה לעמדתנונבוא ונפריך ט שנית
הוא ישות בעלת  ,כל דבר שניתן לדעתקיים בו ופס ישירות את האופן תשונוכיח כי מי , כל-הוא בעל ידע

  .כל-ידע

  

 
  

ונפריך את הנסיונות להוכיח את , היוצר הכלאת עצם מהותו של איזה ריבון רב כוח בחלק הראשון נפריך 
    .קיומו

  

 
  

  .וכן נפריך את קיומו של זה שהוא משתנה, זה שהוא בלתי משתנהובראשון מבין אלו נפריך את קיומו של 
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  :פסוקים מתוך טקסט המקור 7נביא , באשר לזה שהוא משתנה

  

 
  

  ;בלתי משתנהשהיא  נכונהלא תתכן תפיסה 

  ;של דבר מתפקד נכונהזאת משום שהיא תפיסה 

  ,משתנהומאחר שהדבר הנתפס 

  .בלתי משתנהלא יכולה להיות  תפיסהההרי שגם 

  דברים הנוצרים בהדרגה

  ,לא יכולים לבוא ממה שאינו משתנה

  .כהלכה מותניםדברים  הםן אי וכן

  

 
  

הקיים ייצור  ,שהוא בלתי משתנה ,הריבון של הכוח ,ישנן אסכולות הטוענות שקיים ייצור שברא הכל
ומאחר שהם טוענים כי ריבון שמימי זה הוא בעל תפיסה נכונה ביחס . נכונהעל תפיסה ושהוא ב ,מעצמו

  .מתפקדיםשקיימים ו דבריםלכל הביחס  תפיסה נכונההרי שחייב שתהיה לו גם , לכל התופעות
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 על ידה נתפסהשכן האובייקט , מטיבה בלתי משתנהזו תהיה  תפיסה נכונהשלא ייתכן , בתור שכזו
גם המציאות הוא שייב וחמבה במידה , משתנה משום שאם האוביקט הנתפס הוא מטיבו, כך נובע .משתנה

  .בלתי קבועהשתופסת אותו תהיה  נכונהשהתפיסה ה
  

 

 
  

חייבים גם לקבל , שידיעתו משתנההרי שאם מקבלים  ,הוא בלתי משתנהואם עתה נניח שאותו רבון עצמו 
שכן  ,שכזו לא תתכן שתתעורר בתודעתו של ריבון שהוא בלתי משתנהידיעה אלא ש. מתעוררתשהיא 

שכן , להתעורר בתלות בתנאיםידיעה זו גם לא יכולה . היא חייבת להתעורר בהדרגה מרגע אחד למשנהו
  .כהלכהמותנה הוא אין דבר שהוא בלתי משתנה ואשר בו בזמן 

  

 
  

הרי שסתירה היא , אם האוביקט הוא משתנה: מנומקת מחשבהאוקינוס של , נאמר בביאור הגדולגם כך 
מן אין זה , לעומת זאת אם האוביקט הוא בלתי משתנה; היא בלתי משתנהלומר שהתודעה שתופסת אותו 

  .ההכרח שהתודעה התופסת אותו תהיה בלתי משתנה

  

 
  

אם נניח שהיא ? לסירוגיןהיא עסוקה בו או שמא , יפותם התודעה עסוקה באובייקט הנתפס על ידה ברצאה
  .וזו סתירה לכך שהאובייקט הוא משתנה, הרי שהאוביקט חייב שיהיה שם כל העת, עסוקה בו ברציפות
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ועל כן היא , הרי שהתפיסה של האובייקט מותנית בסיבות ותנאים, לסירוגיןואם נניח שהיא עסוקה בו 
  . חייבת להיות משתנה

  

אין זה מחייב שהתודעה התופסת אותו תהיה אף היא בלתי , ואם נניח שהאוביקט הוא בלתי משתנה
  .מותנית בסיבות ותנאיםזאת משום שתפיסת האוביקט על ידי התודעה . משתנה

  

 
  

את עובדת היותה בלתי משתנה של תפיסה יכול מאן דהו לבוא ולטעון כי מה שאנו מפריכים כאן הוא 
   אם כך. קונבציונאליתתקפה 

  .הבה ניקח תפיסה תקפה אולטימטיבית

  .על פי טענתך לא ייתכן שיהיה לה אובייקט שהוא משתנה

גמורה נמצאות אם כך בסתירה כל הוא בלתי משתנה -אותן האסכולות כאן בארץ השלגים הטוענות כי ידע
  .זה של תורת ההגיון רםלעבודתו הגדולה של ריבון 

  

 
  

  .שהוא משתנה ] הריבון של הכח [ שנית נפריך את 
  :טקסט המקור מציג זאת בשני פסוקים

  

  ,משום שאין כלל מה שלו יעזור

  .משתנה אין הוא נכוןגם אם הוא 
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 .משתנהאמנם  הואשהריבון של הכח  ניםוטוע, לשאת את הטיעונים שלעיל יםיכול םנניח שיש מי שאינ

מבלי שהיה עליו לעבור בגלגל , כל-חפשי מכל תשוקה ובעל ידעהם גם יטענו שרבון זה היה מלכתחילה 
  . תיקונם שלל ותרגאז להסתמך על הו' ולהתנסות בתשוקה וכוזמנים ה

  

 
  

ריבון כוח שכזה מן  ןיכל שמוצאו במ-ו של ידעאת קיומ לבססאין שום תפיסה נכונה היכולה אלא ש
כלל על ידי  נעזר ואשר לא, לא היה כלל נתון לנגעים רוחניים בשעה ששהה בגלגלאשר רבון כוח . העבר

  .שפע משום דבר מעין זהואשר כלל לא הו, הצד הטהור של קיום
  

 
  

בלתי משתנה יבוא מתוך סבות  משהושמתחיל בכך שלא ייתכן  הביאור הגדול, לגבי שני פסוקים אלו
, הם אמנם מאשרים כי ייתכן שיהיה משתנה, באשר להפרכת המקרה של רבון שהוא משתנהו ,מסוימות

, זובהסתמך על הצגה , יהיה זה קצת מרחיק לכת אם כן. כל- זה אפשרי שיהיה בעל ידעאלא שאז אין 

  ". הפרכת זה שהוא משתנה"חלק זה לקרא ל
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 
  ?כל-טיבו של ידע מהו אם כן: 'חלק ב, חמישיתמקראה 

 
  

 
  

ביאורו של גשה , עטרת המחשבה הנכונה על הביאור לתפיסה התקפה מתוךהקטעים הבאים לקוחים 

  .של מאסטר דהרמקירטי לתפיסה התקפה הביאורוק מן המנזר הטיבטי של סרה מיי על 'וונגצ

  

 
  

  :טקסט המקור של מאסטר דהרמקירטי אומר. כל-ידע בא לזהות מה פירושו להיות בעלהחלק השלישי 

  

  הוא זה היודע את עצם המהות

  ,של מה שיש לתרגל ומה שיש לזנוח

  ,ומחזיק גם האופן בו יש לפעול
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  ,אותו נקבל כישות של תפיסה נכונה

  ,יכולתו לראות למרחקולא מתועיל 

  ,כי אם ראייתו את עצם משאלתנו

  אילו הייתה התפיסה הנכונה 

  ,מאופיינת על ידי ראייה למרחק

  אז בוא נא וקח לך את העיט

   .להיות לך למורה
  

 
  

  .הבה ניקח את בעל הסגולה המבורך

        .הנכונה התפיסהראוי הוא שכל מי שלדרור שואפים יראו בו מי שהוא עצם 
 מהאת  ,וראה ישירות את מה שכולא אותנו ומה מאפשר להימלט, הוא הגיע לקצה כל הידעזאת משום ש

השתיים של סבל : לזנוחשעלינו  מהוכן את , השתיים של סיום הסבל והדרך אל הסיום: לתרגלשעלינו 
  . ביחד עם האופן שבו יש ליישמם, והמקור לסבל

  

 

 

אין בה די להביא לשחרור מלא , כל האבנים שבתחתית האוקיינוס והיצורים אשר שם, הכרת כל הדברים
המורה המבורך ראוי הוא , בין אם לאו יכול הוא לראות למרחקבין אם . של מי ששואפים אל החופש

.של השאיפה אל החופש המשאלההמטרה של  עצםשכן הוא ראה את , להורות את מי שלדרור שואפים  
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הרי , התפיסה הנכונהכל שנדרש על מנת לזהות מי שהוא עצם  יכולת ראייה למרחקה אילו היית
 בואו וקחו לכם את העיט: "מן הראוי היה לייעץ לשוחרי החופש, שמכיוון שהעיט יכול לראות למרחק

".להיות לכם למוריםודומיו   

 

 

 

אך מי שראוי שניתן לו שבחים הוא , אנשי העולם מדברים על איזה ייצור בורא עולם שהוא גם כל יודע
וזהו , ואת אשר עליהם לזנוח, זה היודע ללא כל טעות את אשר צריכים אלו שלחופש שואפים לתרגל

. הטבע האמיתי של ידע כל  

 

 

 

  :בחיים הבאיםוהשואפים למטרות ש, למען אלו שאין להם אחיזה בחיים אלו

  

 

 

האופן . מורה רוחני שהוא מיומן, בלבכם ובמעשיכם, הדבר שהוא הכי חשוב מכולם הוא לשרת כראוי
כיד להגיע למטרה אשר לה , בדיוק באופן הראוי, למצוא מורה שכזה הוא לחפש מי שיכול ללמד אתכם

לחלוטין על ידי אדון מתואר בצורה מושלמת  -שהוא מה שאתם מחפשים באמת -מפתח זה. אתם שואפים
  .כל ההיגיון בפסוק שלעיל
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 
  ר לפניםדארבעת הנימוקים של הס: 'חלק א, שישיתמקראה 

  

 

  , שנכתב על ידי הישות הנעלה" ר לפניםארבעת הנימוקים של הסד"חיבור על 

  .לשעבר ראש המנזר של סרה מיי, ין מסרה מיי'גשה לובסנג תרצ

  

 

  

זה שהפך "הכוללות את המילים , על התפיסה התקפה" סוטרה"כעת נעסוק באותן השורות מתוך ה
בהצגת ההוכחה לכך שהמורה הפך . 'וכו" אשר משאלתו לעזור לברואים, לישות של תפיסה נכונה
והסידור , המראה את הדרך שבה הוא הגיע, הסידור לפנים: נציג שני שלבים, לישות של תפיסה נכונה

  .ור המביא ראיות שהוא אומנם יכול להגיע באופן זהלאח

  

 

  :והרי השלב הראשון

  ]המוכיח שהבודהה הפך לישות של תפיסה נכונה לחלוטין" הנימוק של המגן"הנימוק הראשון הוא [

  .הבה ניקח את המורה

  . הוא הפך לישות של תפיסה נכונה



32 

 

על ידי כך שהוא מלמד את ארבעת : משום שיש לו הסגולה של היותו מגן שאין נשגב ממנו
  . הוא מגן על כל היצורים מן הסבל, האמיתות

  

 
 

  ]המוכיח שהבודהה הפך למגן" של מי שהלך אל העונג - הנימוק של סילוק הנגעים"הנימוק השני הוא [

  .הבה ניקח שוב את אותו האחד
  . ל היותו מגן שאין נשגב ממנואמנם יש לו הסגולה ש

  .משום שהוא כילה וזנח לחלוטין את כל הנגעים
  

 

  .]המוכיח שהוא הלך אל העונג -"הנימוק של המורה"הנימוק השלישי הוא [

  .הבה ניקח שוב את אותו האחד
  .אומנם נכון הדבר שבעבר הוא כילה וזנח לחלוטין את כל הנגעים

ופעל למען ', הוא תרגל בהתמדה על העדר עצמיות וכו, משום שבשעה שהיה הוא על דרך התרגול
  . ובכך השלים את הדרך עד עצם תומה, הברואים בכל דרך שיש

  

 

  .]המוכיח שהוא המורה -"הנימוק של החמלה הגדולה"הנימוק הרביעי הוא [

  .הבה ניקח שוב את אותו האחד
  .פן זה למען הברואיםיש סיבה לכך שהוא תרגל באו

  . זאת משום שהוא השלים את החמלה עד תומה

  ]בסיכום[ 

  . הבה ניקח שוב את אותו האחד

זאת משום שהוא הפך . אין הוא ישות של תפיסה נכונה שהיא בלתי משתנה ואשר באה מתוך עצמה
במהלך  ,הן אלו שבגלגל והן אלו שמעבר לגלגל, לכזה על ידי תרגול ממושך מאוד בשיטות רבות

  .תוך שהוא מונע כל העת בכוחה של חמלה, גלגולי חיים רבים
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 
  הסבר על החשיבה המושלמת: 'חלק ב, שישיתמקראה 

  

  

 
  

על ידי שנסביר את יתר , והדרך להגיע למצב זה, שנית נמחיש את ההגדרה של ישות של תפיסה נכונה
  . ארבעת החלקים של הציטטה

 

  

ואז נראה כיצד התפיסה הנכונה , תחילה נוכיח את ארבע הסגולות הייחודיות: זאת נעשה בשני שלבים
האופן שבו הפעולה , תיאור של המחשבה המושלמת: לראשון מבין אלו יש שלושה חלקים. נובעת מהן

  . והאופן שבו משתי אלו נובעת התוצאה המושלמת, המושלמת נובעת ממנה

  

 

  

נראה המחשבה המושלמת היא הדבר הראשון שעוזר להשיג : לו שני חלקים משלולראשון מבין א
  .ותחילה הראשון בין אלו. ונשלול טיעונים השוללים אותה, ]תפיסה נכונה[
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  :אומר] של דהרמהקירטי[טקסט המקור 

  החמלה הקדושה מושגת על ידי התרגול

. הגדולה היא ראשונה ובאה תחילה הקדושההחמלה , המצב של ישות של תפיסה נכונה השגתבאשר ל

זאת משום שעליך להפוך למורה על ידי שתחילה מתעוררת בלבך החמלה השואפת לשחרר את הסך של 
  . את השיטות שמשחררות מן הסבל מתרגלובעקבות זאת אתה , כל היצורים מן הסבל

  

 

  

במקרה . לה ובאות לפניה היא מצידה מושגת על ידי תרגול של צורות שדומות, חמלה גדולה שכזו
  .חד הן" החמלה הגדולה"ו " החמלה הקדושה הגדולה", שלפנינו

  

 

  

  :שער לדרך האמצעל הביאור העצמימתוך 

וגם לא , ולא החמלה הקדושה הגדולה, אין להם המכלולים של חסד ושל חכמה
, ולכן הם פחותים מבודהות שהם מוארים לחלוטין', האספקטים של ידע כל וכו

  "בינוניים"כן הם נחשבים ועל 

של מנזרנו טוענת שאפילו בתודעתם של  האנליזה של דרך האמצע, בהסתמך על ציטטה זו
  .הבודהיסטוות אין חמלה קדושה גדולה
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מובאים שמונה הבדלים בין חמלה ) Abhidharma Kosha( אוצר החוכמה הגבוההבפרק השביעי של 
חמלה קדושה גדולה מצויה אך ורק בזרם התודעה של ישות  נאמר שם כי. גדולה וחמלה קדושה גדולה
  :אוצרוכך אומר טקסט המקור של ה. בעלת תובנות שהיא בודהה

  . תודעה כוזבת, החמלה הקדושה הגדולה

  ,אובייקט הפעולה, האספקט, המכלול

  ,בשל ההשפעה הרבה, בשל איזון

  . להבדל ביניהם היבטים יש שמונה
  

 
  

והחמלה הקדושה הגדולה , ההבדל בין החמלה הקדושה הגדולה והחמלה הגדולה הוא עצום, בהתאם לאלו
  . איננה דרך לתרגול בתחילתה של הדרך הגדולה

  

 

  

מרבית הטקסטים של המנזרים השונים טוענים שאין חמלה גדולה בזרם התודעה של , בדומה לכך
וענים שאמנם יש חמלה גדולה בזרם התודעה של אלא שהטקסטים שלנו ט. מתרגלים של ההיבט הצר

  . אוטרה טנטרהל  Darביאור של הם מבססים זאת על ציטוט מתוך ה. משמיד האויב מבין המאזינים
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הם טוענים שלמרות שאותם משמידי האויב חסרים את החמלה השואפת להגן על כל , יתרה מכך
בכל זאת יש להם אותה החמלה הגדולה שמשאלתה לראות את כל היצורים חופשיים , היצורים מפני סבל

  . מכל סבל

  

 

  

חמלה גדולה זו היא שמאפשרת להתחיל את "נאמר כי  ההסבר המטיל אור על הדרך לחופשובטקסט 
  ".התרגול של הדרך הגדולה

  

 

  

  :ת ההגיוןאוקיינוס של מחשבה ,ביאור הגדולגם נאמר ב

כל אדם שבזרם תודעתו מתעוררת החמלה השואפת לשחרר את כל היצורים מן 
  ".בודהיסטווה"הרי שנוכל לדבר אודותיו ולקרוא לו בשם , הסבל

  

 

  :נאמר שםכמו כן 

מוצגת החמלה הגדולה בתור תחילתה של הדרך , במסגרת הסידור לפנים
  . הייחודית של הדרך הגדולה
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  :כתוב שם, בנוסף לכך

שהיא שאיפה שאיננה מעושה , מרגע שמתעורר בזרם התודעה האספקט של החמלה
החמלה הקדושה "הרי שלתודעה זו אנו קוראים , לשחרר את כל היצורים מן הסבל

נוכל לדבר עליו , ומרגע שזו מתעוררת בזרם התודעה". החמלה הגדולה"או " הגדולה
  . הייחודית להשגת ידע כל תודעה שכזו היא ראשיתה של הדרך". הדרך הגדולה"כעל 

  

 

  

החמלה "ו " החמלה הקדושה הגדולה"ו ,כתחילתה של הדרך הגדולה, אם כן, החמלה הגדולה מתוארת
  . הם שני שמות שונים לאותו הדבר" הגדולה

  

 

  

הסוטרה שנתבקשה על ידי אוקיינוס של מובא סיפור מתוך  ספר הגדול על הדרך המדורגת להארה - ב

חמלתם של המאזינים ושל . ושבו בנו האהוב ביותר של בעל בית מסוים נופל אל תוך ערמת דומן ,תבונה
חמלתו . אלו שהגיעו בעצמם מושווית לזו של אם והקרובים של הילד השואפים בלבם כי יחולץ מן הדומן

  . של הבודהיסטווה דומה רק לדאגה שבלב אביו של הילד
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אותה החמלה בלבם של . בספרי המנזר שלנו צודק בנקודה זו נראה שמה שנאמר, על פי תאור זה
הריהי תואמת במלואה את ההגדרה של , שהיא כזו של אם לבנה, המאזינים והבודהות שהגיעו בעצמם

  .החמלה הגדולה

  

 

  

, "יפה"יחד עם זאת יש לזכור שטרם התפתחותה של החמלה הגדולה חייבים לבוא השלבים של אהבה 

  . 'וכו, זכירת החסד זיהוי הבריות כאימותינו, דרצון לגמול על חס

  

 

 

  .מתרגלים שלבים אלואכן לברר האם באמת המאזינים או הבודהות שהגיעו בעצמם  ותרונ

  

 

  

ראשית נציג את הטיעונים עצמם ואז . שנית נפריך את הטיעונים שהמחשבה המושלמת אינה קיימת
  . נפריכם

  

 

  :מטקסט המקורהראשון בין אלו מוכל בשני פסוקים 

  משום שהתודעה מסתמכת על גוף

   .הרי שאין השג הבא מתרגול
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  :ארוואקה טוענים כדלקמן'בני אסכולת הצ

הנפרש לאורך , הטיעון שעל פיו ישות של תפיסה נכונה מתפתחת תוך תרגול של חמלה
 וההכרה של התודעה, זאת משום שאין חיי עבר או עתיד. איננו תופס - גלגולי חיים רבים

  .מסתמכת על הגוף

  

 

  

היא ; בדומה ליכולת שיש לאלכוהול להפוך אותנו לשתויים, הם טוענים שהתודעה היא יכולת של הגוף
  .כמו מנורה והאור שלה, והיא תוצאה של הגוף; בדומה למדגם על המדגם ,טבעו של הגוף

  

  .חדל הרי שהיא חדלה בשעה שהגוף, הם גם טוענים שמכיוון שתודעה מסתמכת על הגוף

  

 
  

 עטרת התפיסה הנכונה ו". החידלון והשניות מוסברים באמצעות מטפורות"אומר ש  הביאור הגדול

  :אומרת

  

  ,אין הם מאמינים בהישג של תרגול
  :בשל שלושה אופני הסתמכות

  ,התודעה היא עצם מהותו של הגוף
  ,ותכונה של הגוף, תוצאה של הגוף
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 
  תיואפשרוה סקירת כלהוכחה על ידי : תיביעשמקראה 

  

  

  
  

  .מספר דברים נחוצים אשר על שוחרי החופש להוקיר כלב הפועם בחזםמתוך 

  

 

  

ביעור העלטה בתודעה אודות שבעת הספרים על , Kedrup Jeהלקט הבא לקוח מתוך ספרו של 

  .התפיסה התקפה

  

 

  

הרי שטענה זו מופרכת בכך שהתודעה משתנה , אין כל סבהאם נניח שלתודעתו של אדם שזה עתה נולד 
  .לפרקים

  

 

  

אילו הייתה בלתי משתנה אך . סיבה זו יכולה להיות בלתי משתנה או משתנה. נניח אם כן שיש לה סיבה
זה מוציא מכלל אפשרות את . הרי שאז לא ייתכן שום מקום ושום זמן שעליהם היא לא חלה, מתפקדת

  .התוצאה הוודאות של בואה של
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של [לא יהיה סביר לומר שמקורה ]. כלומר שהסיבה לתודעה משתנה[ואם ניקח את האפשרות השנייה 
  .ועל כן היא חייבת לבוא מאחד מאלו, הוא באיזה דבר מתפקד שאיננו חומר או תודעה] התודעה

  

 

  

קשורה לחושים או שהיא זו יכולה להיות . באה מן החומר] של התודעה[נניח אם כן שהסיבה החומרית 
  .איזה חומר שמחוץ לחושים

  

 

  

או שמא אחד מהם או , האם היא באה מאוסף כל החושים יחדיו. ניקח אם כן את האפשרות הראשונה
; לא תוכל להתעורר כל תודעה אם חוש הראייה פגום, במקרה הראשון? צירוף כלשהו שלהם יספיקו

וגלת לתפוש צורות באותה מידת בהירות כמו המודעות נובע שהמחשבה צריכה להיות מס, במקרה השני
  .של העין

  

 

  

או שהיא דבר או : כאן יש שתי אפשרויות. נניח כעת שהסיבה החומרית לתודעה היא איזה חומר חיצוני
  .או שיש לדבר חלקים או שלא: יש שוב שתי אפשרויות, במקרה הראשון. שהיא אטומים
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או שמא די באחד מהם , האם היא אוסף כול החלקים כאחד, לו חלקיםאם הסיבה החומרית היא דבר שיש 
  .כך נגיע לסתירה באותו אופן שעשינו לעיל? או איזה צירוף אחר שלהם

  

 

 

  

או אז אם אתה , ואשר קיים בנפרד מפרטיו, שאין לו חלקים, מה שלם-אם הסיבה החומרית היא דבר
, במידה שיש פרטים שאינם מכוסים. צריכים להיות מכוסיםהרי שגם כל שאר חלקי גופך , מכסה את פניך

החלק המכוסה וזה שאינו מכוסה מתייחסים . זה המכוסה וזה שאיננו מכוסה: הרי שיש לנו שני חלקים
צריך שתהיה מסוגל לראות בבירור את הפנים , אם כך.לפרטי הדבר ולא לדבר השלם אשר יש לו פרטים

  .של הפרטים מכוסותגם אם הפנים , המכוסות כדבר שלם

  

 

  

כגון הזזת אחד האברים או , באותה מידה ניתן להפריך באמצעות טיעונים המתייחסים לאבחנות אחרות
  .'וכו, לא

  

 

 

  

אזי , אם התודעה מתעוררת בתלות בכל אחד מהם לחוד. נניח שהסיבה החומרית לתודעה היא אטומים
הרי שדי כי אטום אחד יהיה , האוסף נדרש כאחדואם כל . צריך שיהיו לנו תודעות רבות שמתעוררות

  .פגום כדי שהתודעה לא תתעורר
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ומוכיחות כי , הוכחות מפריכות אלו מוציאות מכלל אפשרות את התלות של התודעה בדברים אחרים
  .הסיבה החומרית לתודעה היא התודעה עצמה

  

 

  

או שמא בזרם התודעה של , אתה ולגבי תודעה זו ישנן האפשרויות שהיא כלולה בזרם התודעה שלך
לתודעה שלך [שמתפקדת כסיבה החומרית , כגון זו של אבא ואמא, במקרה של תודעה אחרת. מישהו אחר
הרי שכך  –הרי שמתעוררת הבעיה שאם האב הוא בעל מלאכה מומחה או שהוא הדיוט , ]ברגע לידתך

  .חייב גם להיות הבן

  

 

  

חייבת להיות זרם התודעה שלנו ] כפי שהיא קיימת ברגע לידתנו, לתודעה שלנו[מכאן שהסיבה החומרית 
  .ברגע קודם

  

 

  

מה שמוכיח היטב את קיומם של ; ]של תודעתנו[לא ניתן כלל למצוא רגע ראשון או רגע אחרון , אם כך
  .חיי עבר ועתיד
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 
של דהרמקירטי לקיומם של חיים  ותההוכח :שמינית ותשיעיתמקראה 

  אחרים

  

  

 

  :וק מן המנזר הטיבטי של סרה מיי'גשה וונגצמאת  ,עטרת המחשבה הנכונהמתוך 

  

 

  

ונפריך , נציג הוכחות קיום של חיי עבר ועתיד]. ארוואקה'של האסכולה הצ[שנית ניתן הפרכה מפורטת 
  .ניסיונות להוכיח שאין הם קיימים

  

 

  

החלק , בטקסט המקור. תחילה נציג את ההוכחות ואז נפריך את ההתנגדויות להן ,לגבי החלק הראשון
חייב לראותם בכל "ועד למילים " בשעה שאדם עומד להיוולד"השייך להצגת ההוכחות מתחיל במילים 

הרגע "מתחילה בטקסט המקור במילים ] של חיים אחרים[הפרכת הטיעונים לאי קיום ". גלגול וגלגול
  ".אנו רואים הוכחות אלה כבלתי משכנעות"ועד למילים " לתודעה אחרת, דעההאחרון של התו
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ומסתיים במילים " בשעה שעומד אדם להיוולד"החלק של הצגת ההוכחות בטקסט המקור מתחיל במילים 
משום "החלק השני של הפרכת ההתנגדויות מתחיל בטקסט המקור במילים ". אזי אחר כך הם יהיו דומים"

  ".חייב לראותם בכל גלגול וגלגול"ועד למילים " ן על ידי תודעתוהסיוע הנית

  

 

  :מתוך טקסט המקור. והרי ההוכחות

  

  בשעה שעומד אדם להיוולד

  ,הכוחות והתודעה, הנשיפה, השאיפה

  ,תלויים בדברים ממינם- אינם לא

  .ואין הם באים מן הגוף בלבד

  

 

 
  

  הדבר שתראה: יהיה זה אבסורד

  הקומסוגל לחצות את 

  ,ללא שום דבר נוסף שנוכח

  !ואחר כך איננו חוצה את הקו
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  לא יהיה אז אף חלק של אדמה והשאר

  אשר בו לא יוכלו הם לבוא ולצמוח

  ,אותם שבאים מחום ולחות והשאר

  .שכן אז יהיו הם כולם כזרעים

  

 
  

  אלמלא היו הכוחות והשאר

  ,באים תוך תלות בדברים ממינם

  ,משתניםאז היו הם כולם יחדיו 

  .שכן אין ביניהם כל הבדלים

  

 

 
  

  ,ולו יִַּפַגע אחד הכוחות

  ;אין זה מהווה פגיעה בתודעה

  אך בשעה שהיא משתנה

  .אנו רואים שגם הם משתנים
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  לכן הבסיס בו שוהה התודעה

  .ויש כמה, הוא עצמו תודעה

  

 
  

  ,ומשום שסיבה הם לכוחות השונים

  .הרי שכוחות אלו באים מן התודעה

  

 
  

  ,וכיון שדומים הם למשליכים

  .אז גם אחר כך יהיו הם דומים

  

 
  

את , כוחותיואת טוהר , השאיפה והנשיפהוניקח את הנשימה של , הבה ניקח ילד אשר זה עתה נולד
קודמים  שאינם תלויים בדברים דבריםבשעה שעומד אדם להיוולד אין הם . 'וכו, בתודעתוהמצוקה 
  .טוהר כוחותיו והמצוקה בתודעתו, שכן יש לו לרך הנולד את הנשימה של שאיפה ונשיפה, הם ממינם

  

 

  

ואשר קדמו , משום שהם באים מדברים הדומים להם; על היסודות שבו, אין הם באים מן הגוף בלבד גם
  .להם
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התודעה באה אך ורק שכן , כל אחד מן האלמנטים היה צריך להיות יצור חי. היה זה אבסורדאלמלא כך 
  .מן היסודות

  

 

  

 מסוגלת לחצות את הקו, תודעתו של הרך הנולד הבאה מדבר מה שהוא מאותו המין ואשר קדם לה

אשר אחר כך אינה אין היא תודעה . נוסף שנוכחגורם ללא שום , הדבר שרואיםוזהו , לחיים הבאים
  .לחיים הבאים חוצה את הקו

  

 

  

 יצוריםאותם , אשר בו לא יוכלו הם לבוא ולצמוח היסודות האדמה ושארלא יהיה אז אף חלק של 

  .וזה יהיה אבסורד. כזרעים ]כל היסודות, כלומר[שכן אז יהיו הם כולם , הבאים מחום ולחות והשאר

  

 

  

 ממינם הםדברים תלויים במבלי שיהיו , אך ורק מן היסודות באים' וכווהתודעה  אילו היו הכוחות

מן היסודות הפך ליצור חי  אחדכפי ש, והופכים לייצור חי אז היו הם כולם משתנים, ואשר קדמו להם
  ].כן אין ביניהם כל הבדל[
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שהתודעה  בשעה אך; פגיעה בתודעהבהכרח אין היא מהווה , פגיעה באחד הכוחותאף אם ישנה 
  .משתנים –הכוחות  – אנו רואים שגם הם', בשל פגיעתם של צער וכומשתנה 

הוא במשהו שהוא מאותו הסוג ואשר  התודעהבסיסה של . התודעה היא אם כן בסיס מיוחד לכול הכוחות
. בסיסואשר מהוות לה , שבהן שוהה התודעהקארמות של מחשבה מחיים קודמים  יש כמה. קדם לה

  .ועל כן התודעה איננה משהו שאין לו בסיס משלו

  

 

  

 הם הגורמיםשרגעים אחדים של תודעה מוקדמת יותר  מאחר, מן התודעהאם כן  כוחות אלה באים
עתידיים  יחצו את הקו למצבים', התודעה של רגע המוות וכו, אחר כך. כוחות השוניםהמשליכים את ה
  .הסוג מאותושהם  משליכיםגורמים שישנם זאת משום . למקרים הקודמים בדומה, שיהיו מאותו הסוג
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בשעה שאנו מוכיחים . את הטיעונים השונים לחיים של עבר ועתידטקסט המקור והביאור שלעיל מציגים 
הרי שניתן , באים מדברים מאותו הסוג שקדמו להם' שהנשימה של שאיפה ונשיפה של הרך הנולד וכו

  .בחיים קודמים' הנן נשימה של שאיפה ונשיפה וכו" דברים מאותו הסוג שקדמו להם"להבין ש 

  

 

 

  

באותו ] כנגדו נטען ש. [של הרך הנולד באים אך ורק מן היסודות' חות וכונניח שמישהו בא וטוען שהכו
יש יצורים שהם . ואחר שראשו צהוב וגופו אדום, הנחל יכול להתפתח חרק שראשו אדום וגופו צהוב

  .קטנים ויש כאלו שהם יותר גדולים

 

יש . 'וכו, ששכלם קלושויש , יש כאלו ששכלם חריף. גם בין בני אדם יש שגופם גדול ויש שגופם קטן
ושאר דברים , נגעים רוחניים', ואחרים הנוטים לתאווה וכו, מרובות' אהבה וכו, ילדים שמפגינים תבונה

זאת משום שהיצורים באים אך , על פי הטיעון לעיל תופעות אלו ודומיהן הן בלתי אפשריות. בלתי נאותים
  .ר קודם מאותו הסוגמבלי שיהיה עליהם להיות תלויים בדב, ורק מן היסודות

  

 

  

הרי שגם כל , אזי אם אחד היסודות הופך ליצור חי, ואם נניח שוב שהיצורים באים אך ורק מן היסודות
שכן לא קיימים הסיבות והתנאים שיגרמו לאחד ממקרים אלו . שאר היסודות חייבים להפוך ליצורים חיים

  .לקרות מבלי שהשני יקרה גם כן



51 

 

  

 

אשר הופכים עם , עמדתנו אנו היא שרישומים אחדים של תודעה מן העבר פועלים כגורמים משליכים
שיבואו ' רגעים אחדים של התודעה ברגע המוות מהווים סיבה לכוחות וכו. הבשלתם לכוחות שנוצרים

  . וכך אנו יכולים להוכיח את קיומם של חיי עתיד, כך-אחר

  

 

אלא שאם התודעה . אין זה בהכרח חל גם על התודעה, מסיבה זו הרי שגם אם נפגע אחד מחמשת הכוחות
אם התודעה מושפעת מרגשות , לדוגמה. הדבר חל גם על הכוחות, ידי צער או גורמים אחרים- מושפעת על

  . עדן טעיםכוח החוש של הלשון אינו יכול לחוות משהו כמ, או השפעות מזיקות אחרות, חזקים של פחד

  

 

  :כמו כן
  ייתכן כי . נניח שנפגם כוח הראייה ובשל כך אין מודעות הראייה רואה יותר איזה אובייקט  

  .ושאותו ניתן לראות באופן ישיר, בשל כך יתעורר צער המשפיע על התודעה
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. שיםאלא שאין התודעה מושפעת מן הנזק של החו, אמנם מקרה כזה ייתכן. אלא שאין כאן שום בעיה

מצוקה , הגורם מצוקה לתודעה, נוצרים תנאים הגורמים לאירוע נפרד, בעקבות הנזק לחוש הראייה
  . שהולכת וגדלה ובסופו של דבר משפיעה על התודעה

 

ישנן אותן הישויות הגדולות . אלא שאין זה המקרה שהתודעה מושפעת אך ורק בשל הנזק לחוש הראייה
  . ין חוו הן אושר רב בתודעתןעדי, אשר למרות שמסרו את עיניהן

  

 

  

לעומת זאת . 'באופן זה מספקת התודעה תנאי ייחודי ובל יעבור לתוצאה התואמת של כוחות החושים וכו
  . מספקים תנאי ייחודי ובל יעבור לשום מצב תודעה הנובע מהם' אין כוחות החושים וכו

  

 

  ,לסיכום

  . הבה ניקח את תודעתו של הרך הנולד  
  . יש מצב תודעה שקדם לה  

  . משום שהיא מצב תודעה  
  .הריהו דומה למשל למצב תודעה נוכחי של מישהו  

  .זהו הטיעון להוכחת חיי עבר
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  . הבה ניקח את תודעתו של אדם רגיל ברגע מותו  

  . היא חוצה את הקו למצב תודעה עתידי  
  . משום שזהו מצב תודעה אשר יש בו היאחזות  

  .של למצב התודעה מיום אתמולהריהו דומה למ  

  .זהו הטיעון להוכחת חיי עתיד

  

  

  ,אם ניקח נימוקים אלו. כמה מלות הסבר

  .הבה ניקח את תודעת העבר  

  .חייב היה להיות מצב תודעה שקדם לו  
  .משום שהוא מצב תודעה

   
  .הבה ניקח את תודעת העתיד

  . חייבת היא לחצות את הקו למצב תודעה שיבוא אחריה
  . משום שהוא מצב תודעה שיש בו היאחזות

  .שכן הם כולם נשמעים אותו הדבר, אך לא ברצון, נראה שאנו מקבלים נימוקים אלו באופן מילולי

  

 

  :בביאור המקוצר על הכך, הוכחות אלה דומות להוכחות שנתן מאסטר קמלשילה לחיי עבר ועתיד

, ת מצב תודעה אחרמצב תודעה שיש בו תשוקה והיאחזות יכול להביא ליציר

תודעתו של אדם רגיל בשעת מותו אשר יש בה . בעת הלידה, שקרוב לו
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דומה למצבי תודעה בהזדמנויות קודמות שהייתה בהם , השתוקקות והיאחזות
  .היאחזות

  . הטקסט גם מסביר שנימוקים אלו הם מן הסוג שבו הסיבה והטענה שמבקשים להוכיח דומות באופיין

 

נחוץ . עליך להיות מסוגל לתפוס חיי עבר ועתיד, ני הנימוקים שלעיל מנסים להוכיחאם תפסת את אשר ש
  .'עתה לבחון את הבסיס שעליו נסתמך בתפיסת חיי עבר ועתיד וכו
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  הוכחת חיי עתיד: 4' קורס מס

 

 
לקט על האופן שבו השתוקקות שמקורה בבורות מביאה  :עשיריתמקראה 

   את הלידה הבאה

  

 
    

  : Kedrup Tenpa Dargye) 1568-1493(מאת  הסקירה על הקיום המותנההלקט הראשון הוא מתוך 

  

 

  

אותה השקפה ]: "בשלשלת של הקיום התלוי[הראשונה בין שתים עשרה החוליות , בורותההגדרה של 
2ארצית

המניעה אדם לבצע מעשים חדשים שהם ] כקיימים מצד עצמם' שלי'ו' אני'ראייה התופסת [ 
  ."זו של יצירת קארמה חדשה –במסגרת החוליה השנייה 

  

 

  

אותה מחשבה : "היא] בשלשלת של הקיום התלוי[החוליה השנייה , יצירת קארמה חדשהההגדרה של 
  . ידי החוליה הראשונה של הבורות-דש עלמן הסוג שמונע מח, בלתי טהורה של תודעה מקיפה

  

                                                
2
היא באה מ� המילה ". השקפה מתכלה"שפירושה שפירושה המילולי הוא  jiktaהמילה הטיבטית כא� היא  

השקפה "לעתי� משתמשי� ג� במלי� ". בסיס מתכלה"ופירושה המילולי , jiktenשהיא " עול�"הטיבטית ל
  ".מה שהוא שלי"ואת " אותי"ה� חמשת המצבורי� המרכיבי�  כאשר המצבורי�, "של מצבורי� מתכלי�
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. 3וקארמה שאינה סוטה, קארמה שאינה מהווה חסד, זו שמהווה חסד: לקארמה חדשה זו יש שלושה סוגים

שכן ייתכן טוב בסיסי שהוא קונסיסטנטי , קארמה שמהווה חסד וקארמה שאינה סוטה אינן בהכרח נוגדות
  . 5טן- הבסיס לסם, 4יטציה מאוזנתגם עם חסד וגם עם האספקט הסיבתי של מד

  

 

  

במקרה הראשון זוהי קארמה שהבשלתה משליכה את מצבוריו של . לשלושה אלו ישנן דוגמאות אופייניות
במקרה השני זוהי קארמה שהבשלתה משליכה . אדם ללידה באחת הצורות הטובות יותר בעולם התשוקות

במקרה השלישי זוהי קרמה שהבשלתה משליכה את . את מצבוריו של אדם ללידה באחת הצורות הנחותות
  .מצבוריו של אדם באחד משני מצבי הקיום היותר גבוהים

  

 

  

תפקוד מנטאלי שבסיסו : "היא] בשלשלת של הקיום התלוי[החוליה השמינית , השתוקקותההגדרה של 
  . ואשר שואף מכוחו הוא שלא להיפרד מן האובייקט שלו, מותנה בחוליה של התחושות

  

                                                
3
  .5- ו 4כמוסבר בהערות , טן- ידי אדם השקוע באחת מצורות המדיטציה של סם-קארמה שאינה סוטה נצברת על 

4
עולמות מענגים . העיסוק המתמשך בסוג זה של מדיטציה עשוי להוות סיבה ללידה באחד העולמות של צורה ושל חוסר צורה 

שכן לא טוהרו הקארמות . ומכלה הרבה קארמה טובה ולכן מסתיימת בנפילה, השהייה בהם ארוכה. ו הם עדיין בסמסרהאל
  .השליליות

5
   ).zhi knas(המושגת לאחר השגת שלווה , זוהי רמה גבוהה של ריכוז מדיטטיבי 
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. והשתוקקות לחיים, השתוקקות של פחד, השתוקקות של תשוקה: ישנם שלושה סוגים של השתוקקות

במקרה הראשון ההשתוקקות היא הרצון שלא להיפרד מאובייקט . לשלושה אלו ישנן דוגמאות אופייניות
; ובמקרה השני ההשתוקקות היא הרצון להיפרד מאובייקט שהוא בלתי נעים עבורנ; שהוא נעים לנו

שבאה מפחד וחשש פן תחדל , במקרה השלישי ההשתוקקות היא אותה אחיזה במצבוריך ברגע המוות
  . מלהתקיים

  

 

רצון ותשוקה הבאים : "היא] בשלשלת של הקיום התלוי[ההגדרה של ההיאחזות שהיא החוליה התשיעית 
  ."מהתעצמות רבה של השתוקקות שלעיל

  

 

  

, היאחזות חזקה בהשקפת עולם, היאחזות חזקה במה שאנו חושקים בו: ישנם ארבעה סוגים של היאחזות

והיאחזות התופסת צורות שגויות של מוסריות וסיגוף עצמי בתור , היאחזות חזקה באמונה בקיום עצמי
  .דברים נעלים

  

 



58 

 

  

במקרה השני ההיאחזות ; במקרה הראשון ההיאחזות היא תשוקה ואחיזה חזקה באובייקט שהוא נעים לנו
במקרה השלישי ההיאחזות הינה אחיזה חזקה באמונה בקיום ; א תשוקה ואחיזה חזקה בדעות שגויותהי

  . ובמקרה הרביעי אחיזה חזקה בתרגול גרוע של סיגוף עצמי, עצמי של אדם

  

 

  

הריהן ניטרליות ', מבין שלוש הצורות של המידות הטובות וכו. לשתי חוליות אלו יש תכונות ייחודיות
שתי ; ויש שנפסקים על דרך התרגול, שנפסקים של דרך הראייה] אספקטים שלהן[יש . מבחינה אתית

ן בקרב יצורים וכ, ניתן למצאן הן בקרב היצורים הרגילים והן בין אלו שהם עליונים. האפשרויות קיימות
  . בכל שלושת היקומים

  

 

 

קארמה בשלה או הוויהההגדרה של 
6

: " היא] בשלשלת של הקיום התלוי[שהיא החוליה העשירית , 

ואשר , תנועה של התודעה שהיא במהותה הבשלה בלתי טהורה של קארמה שהיא בעלת עוצמה רבה
  ."ידי החוליות של השתוקקות והיאחזות- מוזנת על

  

************  

  

 

  

מאת מאסטר , הביאור לתפיסה התקפה ביאור על, עטרת המחשבה הנכונההלקט השני הוא מתוך 

הפסוקים באים מתוך . [מן המנזר הטיבטי של סרה מיי) 1928-שנולד ב(וק 'ידי גשה וונגצ-על, דהרמקירטי
לעתים בגרסאות שהן יותר קצרות מאלו שבספרו , )לספירה 630(החיבור המקורי של מאסטר דהרמקירטי 

  ]. כדי להקל על ההשוואה עם הביאור התואם, וק'של גשה וונגצ

                                                
6
, עול�, חיי�, התהוות, קיו�, הוויה: אחדות מה� ה�. שהיא מרובת משמעויות, sripaהמילה הטיבטית היא  

  . סמסרה, יצורי� חיי�, קיו� ארצי, קיו� מעגלי
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  , ח כי משוחרר הוא מההשקפה הארציתנני  

  ?האם לא יחדל קיומו כבר בראשית דרכו  

  ,אלא שטרם זנח הוא את זו המּולדת  

  ?איך אחרת יהיה קיומו אפשרי  

  

 
  

7אם נקבל שההשקפה הארצית: "כי בא מישהו ואומרנניח 
היא ] כבעלי טבע עצמי' שלי'- ו' אני'הרואה [ 

לחדול הראייה הייתה צריכה דרך הכניסה לראשית הרי שלמן , השורש לקיום הסובל בגלגל הלידות
  . משוחרר מן ההשקפה הארציתשכן אדם זה , חציית הקו לחיים של עתיד

  

 

  : והרי התשובה

8הבה ניקח את מי שנכנס אל הזרם  
.  

הוא טרם הגיע למצב שבו לא יאלץ יותר להיוולד בלידה עתידית בשל זניחתו את ההשקפה   
  . הארצית

  . המּולדתאת ההשקפה הארצית שהוא טרם זנח זאת משום   

הרי שלידה עתידית עבורו בוודאי לא הייתה , אילו היה זונח את ההשקפה הארצית המולדת  
  .אפשרית

                                                
7
  2ראה הערה  

8
  . לאחר שראה ריקות ישירות, אד� שזה עתה עלה על דר� הראייה 
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  :נוסיף גם זאת

  ].באותו מהלך חיים. [המגיע אל דרך הראייה ואל השלווה, שנכנס אל הזרםהבה ניקח את מי   
  .אפשריתעבורו לידה אל תוך קיום עתידי היא בוודאי בלתי    

  ואז , ועוד באותו מהלך חיים הוא גם זנח את ההשקפה הארצית, משום שהוא הגיע לדרך הראייה  
  . וודאי שהוא מגיע למעשה לנירוונה

  

  
  

   –" לו ארחק מכאב, לו אהיה מאושר"  

  , זה אשר כך מבקש  

  , ראייה זו של עצמו אשר יש לבו  

  . הן זוהי ההשקפה המּולדת שלו
  

 

 
 

והיא הסיבה הבלעדית , זו הכרוכה באמונה מודעת, שמא תטען שיש רק סוג אחד של השקפה ארצית
לו אהיה "מי שחושב לעצמו . מּולדתאלא שאין זה נכון שאין בנמצא גם השקפה ארצית . לקיום הסובל

ידי שום דוקטרינה או אמונה - בלי שיושפע על? מהו האובייקט של משאלתו, "לו ארחק מכאב, מאושר
ואשר איננו רק תווית שניתנת , שהוא בלתי תלוי" עצמי"הריהו אוחז במחשבתו ב, אינטלקטואלית שהיא
   .היא ההשקפה המולדתו, חייםשל היצורים ה ראייהתודעה זו היא . לאוסף של מצבורים
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  ,"אני"נֶֶאַמר שאם אין שום ראייה של 

  ,"עצמי"ואם אין שום אחיזה ב

  , "עצמי"ואם גם אין שום תשוקה ל

  .אז גם אין חפזון ששואף אל האושר

  

 

  

9ואולי טענתך היא שמי שנכנסו אל הזרם
אין פי טיעונך - שכן על? "עצמי"שום אחיזה בלהם  אין' וכו 

ללידתם הבאה נחפזים הרי שמתחייב שגם אין הם כאלו אשר , אם זאת תקבל". אני"להם ראייה של 
  ".עצמי"אין שום תשוקה ל זאת משום שאצלם. שואפים אל האושרתוך שהם 

  

 

אז גם אין , "עצמי"וגם אין שום אחיזה ב, "אני"נֶֶאַמר שאם אין להם אחיזה של בביאור הגדול 
  . עבור עצמם בו שאיפה לאושרלחיים הבאים שיש  ואז גם אין חיפזון, "עצמי"שום תשוקה ל

  

                                                
9
  .כלומר ראו ריקות ישירות א� טר� הגיעו לנירוונה 
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זאת . די בה להעיד שיש למישהו השקפה ארצית" אני"בנקודה זו נציין שאין זה נכון לומר שהמודעות של 
זו פנכת "או " זו גלימתי: "משום שלמשמידי האויב והבודהות הנעלים יש מצבי תודעה שבהם הם חושבים

  ".שליהאוכל 

  

 

  

הרי שמשתמע שלא ייתכנו כלל אותן העבירות שבהם מישהו גונב גלימה או פנכת , אם אתה חולק על כך
אלא שהעבודה היא שכל עוד נוכח המורה ". שלי"שכן אין הן תופסות דבר כ, אוכל השייכים לישויות אלה

כן לאחר שהוא מעמיד עבירה זו לא תת. בעולם יכולה להתרחש העבירה של גניבת חפצים השייכים לו
  .פנים כעובר לנירוונה

  

 

  ] לדרך האמצע[שער נאמר גם ב 

  כמו המקרה בו הבודהות   
  10המשוחררים מכל השקפה ארצית

  ".הנחייה שלי"וה" אני"עדיין מדברים על 
  

************  

  

                                                
10

  2ראה הערה  
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  ,"עצמי"מאותה הסיבה של היאחזות ב

  ;כאושר תופסים הם את שאושר אינו

  ,בשלמות צולליםאזי אל הכל 

  .וכך התשוקה היא בסיסם של חיים

  

 

  .התשוקההבה ניקח את ...

  ".תנאי"של ה] של אמת של מקור הסבל[הריהי האספקט 

  . עתידייםחיים משום שהיא בסיס לתוצאה תואמת שהיא לידה אל תוך 

  

 

  

, לתפוס כאושר את מה שאיננו אושראלו שהושפלו בשל נטייתם . ואמנם זהו טיבה של התשוקה

. תפיסה זו שהיא שגויה לחלוטין אינה באה ללא כל סיבה. 11הדברים כולבשל כך בשלמות אל צוללים 

  ".עצמי"היאחזות בהיא נובעת מעצם הסיבה של 

  

 

  

  :לכם גם ככה שנו חכמים  

  ".לא יראה הוא לידה אם שחרר אחיזה"  

                                                
11

 �  . הכוונה לעיסוק בדברי� ובמטרות חסרות ער
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אשר , משמידי האויב: "העבר שכן ככה שנו חכמי, ההשתוקקות היא אמנם הסיבה לחיים של עתיד...
וזאת מכוח העובדה שחדלה בקרבם כל , בחיים של עתידלא ייראו הם לידה , שיחררו כל אחיזה

  ".תשוקה

 

  


