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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 1שיעור 
 

 גם בטיבטית.( -תן את השמות בסנסקריט ובטיבטית לסוטרת להב היהלום )מסלול טיבטי .1

 Vajra Chedikaסנסקריט: 

    טיבטית:  

 

Dorje Chupa 

 

  באילו שנים הם חיו. ההודים לסוטרה זו וציין םציין את שמם של המחברים של שני הביאורי .2

 לספירה  053נדו ~המאסטר וסוב .א

 

Loppun yik nyen 

 לספירה 053מאסטר קאמאלאשילה ~ .ב

 

Lopon Kamalashila 

 

תן את שמו של הביאור היחיד שנכתב במקור בטיבטית עבור יצירה זו, ציין את שם המחבר, באילו  .3

  שנים הוא חי ואת שם מנזר הבית שלו.

ונכתב על  אור על הדרך לחופשנקרא  לסוטרת להב היהלוםידוע הביאור הטיבטי היחיד ש

  ממנזר סרה מיי )Choney Drakpa Shedrup (1605-1071ידי 

 

Tarlam selway nyima 

 

Choney Drakpa Shedrup 
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 , המשך1, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

 הסבר את שלוש המשמעויות של המילה "יהלום" שבכותרת. .4

 ם בסוטרה זו משמש כמטאפורה לריקות בשלושה אופנים:היהלו

החשוב ביותר, יהלום הינו הדבר הקרוב ביותר בעולמנו הפיסי למשהו שהוא באמת  .א

ואדם שרואה  -אולטימטיבי, או "הכי" מכל דבר )במקרה הזה, הדבר הכי חזק בעולם( 

  ריקות ישירות נוכח בכך  באופן מאוד עוצמתי.

 טי צלול לחלוטין: אילו היה קיר עשוי מיהלום בינינו ובין אובייקהיהלום הינו חומר פיס .ב

כלשהו בו היינו מביטים, לא היינו מסוגלים לראות את היהלום. בדומה לכך, לכל אובייקט 

 סביבנו יש את הריקות שלו, אך איננו מסוגלים לראותה.

המולקולרית. כאשר יהלום נשבר לרסיסים, כל רסיס הינו יהלום טהור ומושלם, עד לרמה  .ג

העדר של אובייקט בעל קיום  133%הוא תמיד לחלוטין,  -כך גם כל מקרה של ריקות 

  .עצמי

 

  ת?ליל את המילה המקורית "להב" בכותרמדוע זה חשוב להכ .5

אדם הרואה ריקות ישירות חווה באופן חזק את המטפורה של היהלום, ובדיוק באותה 

זהו רק סוג "פחות" של הדבר  -רה המידה, הם גם מבינים שהיהלום הוא רק מטפו

הוא הריקות. ולכן, היהלום הוא  האמיתיאולטימטיבי, בעוד שהדבר האולטימטיבי 

האובייקט הקרוב ביותר לריקות במציאות הרגילה שלנו, אך למעשה, הוא כלל לא מתקרב 

להיות אולטימטיבי כמו הריקות. במובן הזה, היהלום "נחתך" או מובס על ידי הריקות, 

לסוטרה כ"סוטרת  סלהשאיר את המילה "להב" בכותרת, ולא להתייח מאוד חשובלכן ו

 היהלום".

 

  מהי השאלה ששואל סובהוטי את לורד בודהה בתחילת הסוטרה? .6

טחה על דרך החמלה? כיצד ראוי שיחיו מה לגבי אותם בודהיסטיות שעלו בבהו המבורך! 

 ור את מחשבתם?את חייהם? כיצד עליהם לתרגל? כיצד צריכים הם לשמ
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 2 שיעור

 

תן את ההגדרה הקצרה של השאיפה להארה אשר נאמרה על ידי מאיטרייה, הבודהה הבא )מסלול  .1

 גם בטיבטית( -טיבטי

 השאיפה להגיע להארה מלאה למען כל הבריאה.

 

 

Semkye pa ni shendun chir 

Yangdak dzokpay jangchub du  

 

תן -הסבר את ההבדל בין הצורה ה"כוזבת" של השאיפה לבין הצורה ה"אולטימטיבית" )מסלול טיבטי .2

  השם הטיבטי של השתיים בטיבטית.(

הצורה ה"כוזבת" של השאיפה להארה היא זו המתוארת לעיל: הכוונה להשיג הארה 

 למציאות הכוזבת, היחסית.  תמלאה למען כל הבריאה. המילה "כוזבת" מתייחס

הצורה ה"אולטימטיבית" של השאיפה להארה היא למעשה התפיסה הישירה של ריקות 

  או של מציאות אולטימטיבית.

 
Kundzob semkye 

 
dundam semkye 

 

מהי המשמעות המילולית של המושג הטיבטי ל"נירוונה"? למה מתייחסת כל מילה בביטוי זה?  .3

  ית.(בטיבט -)מסלול טיבטי

. הצער כאן מתואר על ידי "לעבור מעבר לצער"המונח הטיבטי ל"נירוונה" הוא 

Choney Lama Drakpa Shedrup   .כצמד של קארמה ונגעים רוחניים וכן הסבל עצמו

 "לעבור מעבר" לאלו משמעותו לחסל אותם לצמיתות בתוכך. 

 
nga- ngen le depa 
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 המשך 2 , תשובות לשיעורי בית, שיעור6מס'  קורס

 

תן את  -תאר את האובייקט אשר אותו אנו מפריכים כאשר אנו מדברים על ריקות )מסלול טיבטי .4

 המילה בטיבטית ל"אובייקט שאותו אנו מפריכים"(

 03ני ראשים בגובה שכמו פיל סגול בעל  - להיעדר של משהו תהמילה "ריקות" מתייחס

יכול להיות קיים. אנו קוראים לזה מעולם לא היה בכל מקרה, ש -פה בחדר מטר, המתרוצץ

כפי שזו  ,תפיסה שלנוכלכל דבר שאינו קיים  סשאנו מכחישים". זה מתייח ט"האובייק

 נכפית עלינו על ידי מעשינו בעבר )קארמה(. והדבר הזה מעולם לא היה יכול להיות קיים. 

 

gak ja 

 

השמות והמושגים שלנו, אנו  מדוע זה נכון שכאשר אנו מחפשים את הדבר שאנו מתייגים באמצעות .5

  תן גם את המילה בטיבטית למושג זה.(-לא יכולים למצוא אותו? )מסלול טיבטי

 יש רק שלוש אפשרויות למצוא את הדבר שאנו מתייגים באמצעות שמות ומושגים. 

 או שזה אחד או יותר מהחלקים של האובייקט הסופי, המתויג.  .א

 .החלקים האלו, השלםכל או שזה האוסף של  .ב

 או שזה משהו מחוץ לשתי אפשרויות אלו.  .ג

ה לא יהאפשרויות הראשונה והשלישית אינן אפשריות, אפילו לא במובן הרגיל. השני

נכונה משום שהרעיון של אנליזה זו תלוי באיתור אובייקט עצמאי, שהוא הבסיס לתיוג 

 כלומר, שהוא קיים באופן אולטימטיבי.  - שקיים מבלי להיות מתוייגשלנו, 

 

Ta-nye takpay takdun tselway tse na mi nye 
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 3שיעור 
 

בקטע הקריאה של שיעור זה מתאר הבודהה תחילה את החסד האינסופי של בודהיסטווה אשר מבצע  .1

לאחר מכן הוא מתחיל לדון את המעשים של נתינה וכו' "מבלי לשהות" באמונה של קיום עצמי, 

בסימנים ובאותות המיוחדים של גופו הפיזי של הבודהה. מה הקשר בין נתינה וכו' לבין גופו הפיזי 

 של הבודהה?

 

יחד  - שלוש השלמויות ראשונות )נתינה, אורח חיים מוסרי, והאמנות של הימנעות מכעס(

ת העיקריות המרכיבות עם חלק מהשלמות הרביעית )זו של חדוות המאמץ( הן השלמויו

את מה שידוע כ"מכלול החסד". מכלול זה הוא שיוצר את שני הגופים הפיזיים של 

 הבודהה. 

 

 

  בטיבטית( -ציין את ארבעת הגופים של הבודהה ותאר אותם בקצרה )מסלול טיבטית .2

 

של הבודהה: הריקות של שלושת ה"גופים" האחרים )או יותר נכון:"חלקים"(  מהותגוף ה .א

לישויות  פוטנציאלת מוארת. "גוף" זה הוא מאוד חשוב, מאחר שהוא מספק את השל ישו

המוארות לתפוס את עצמן כישויות מוארות: ה"מסך" שעליו ישויות אלו משליכות את 

 תפיסתן את עצמן כישויות מוארות.

 

 
ngowo nyiku 

 

: אור גוף העונג של הבודהה: הגוף הפיזי המושלם שיש לישות מוארת בגן העדן שלה .ב

 צלול ומופלא ללא שום איברים פיזיים גסים. 

 

 
longku 

 

באופן אוטומטי, ללא כל מחשבה  -גוף המופע: הצורות הפיזיות אשר ישות מוארת שולחת  .ג

לעולמות הסובלים, צורות שמופיעות בפנינו באופנים שונים )כיצורים  -מודעת לעשות כך 

נו. גוף המופע ה"קלאסי" הוא צורה חיים או כעצמים דוממים( אשר עשויים להועיל ל

 פיזית כפי שהפגין הבודהה שאקיימוני בעולמנו. 

 
trulku 
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 המשך ,3, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

יודעת של ישות מוארת, שמסוגלת לתפוס את כל הדברים בכל -גוף החוכמה: התודעה הכל .ד

זמנית מציאות רגילה ומציאות -בושיש בעולם, וכן תופסת  –עבר, הווה ועתיד  -הזמנים 

 אולטימטיבית, בכל רגע ורגע. 

 

 
yeshe chuku 

 

 

 . ממשייםהסבר מדוע אומר הבודהה שהסימנים המיוחדים של הבודהה הינם כוזבים, אך עם זאת הם  .3

וון שהאופן שבו הם קיימים והאופן שבו הם מופיעים יהסימנים של הבודהה כוזבים מכ

עלינו להשליך על ידי הקארמה שצברנו  לא מופיעים כמה שניכפהכלומר: הם אינם זהים. 

במובן שהם באמת קיימים והם  ממשייםהם  ,בעבר, למרות שכך הדבר. יחד עם זאת

  מצביעים על אדם כישות מוארת.
 

 

  הסבר מדוע אומר הבודהה פעמיים שלגוף של הבודהה אין סימנים מיוחדים. .4

לעובדה שהגוף הפיזי של הבודהה הינו  סייחבפעם הראשונה שהוא אומר זאת, הוא מת

 סהשלכה, וריק מכל קיום עצמי מצדו הוא. בפעם השניה שהוא אומר זאת, הוא מתייח

( גם ריק, באותו האופן בדיוק. יש מהותלעובדה שגוף הדהרמה )והכוונה כאן בעיקר לגוף ה

דהה, והתודעה של שני הגופים הפיזיים של הבו , הוא עצמו הריקותמהותלזכור כי גוף ה

  הכל יודעת שלו.
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 7שיעור 
 

ותאר )ע"פ האסכולות הגבוהות( את שני הסוגים של לימודי הבודהה אשר מוזכרים ע"י מאסטר ציין  .1

אחרי  353בשנת )אבהידהרמה קושה(, שנכתב בערך  אוצר החוכמה הגבוההנדו בסוף חיבורו הוסוב

 גם בטיבטית.( -הספירה )מסלול טיבטי

הדהרמה הפיזית: אלו הם שלושת האוספים או הסלים של הלימוד, יחד עם הספרים  .א

 בעל פה .נמסר ש סטילימוד הבודהיההאחרים ו

 

lung gi chu 

 

הדהרמה בצורה של תובנות: אלו הם שלושת האימונים יוצאי הדופן המתוארים בשלושת  .ב

תובנות, והאמת של שגת ל הכתבים, יחד עם חמש הדרכים או השלבים של ההאוספים ש

 K}#=-.8m-&}=k ההיפסקות. 

tokpay chu 

 

דים אלה, כדי שיישאר כאן בעולם? נדו, עבור כל אחד מסוגי לימוהובמה נדרש, ע"פ מאסטר וס .2

  גם בטיבטית.( -)מסלול טיבטי

אותה בצורה נכונה לאחרים, עם  הדהרמה הפיזית תישאר בעולם כל עוד יש מישהו המלמד .א

 מוטיבציה טהורה. 

 

lung shindu shen la mawa 

 

האימונים  תהדהרמה של התובנות תישאר בעולם כל עוד יש מישהו המיישם את שלוש .ב

 יוצאי הדופן ומתרגל את הלימוד הדרוש כדי להגיע להארה. 

 

 

lappa sum la loppa 
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 המשך ,4ור , תשובות לשיעורי בית, שיע6מס'  קורס

 

בנוגע לשאלה כמה זמן ישרדו לימודי הבודהה בעולם זה. ציין שלוש רבות ישנן עמדות שונות  .3

מהעמדות והחיבורים שמהן הן לקוחות, ואז תאר בקצרה את העמדה המקובלת על צ'וני לאמה 

 דרקפה שדרופ.

 

 אחת מהעמדות הבאות קבילה לחלק הראשון של התשובה:כל 

שנה אחרי  533רתה הטהורה במשך הדהרמה תישאר בצו :הסוטרה של עידן הזהב .א

צל של כ תתקייםהדהרמה שלאחר מכן  שניםה 1,533במשך קיימוני יעזוב את העולם. שש

 . מהותה האמיתית

אלף במשך (: הדהרמה תישאר בעולם Angulimala" )מחרוזת האצבעותל "שההסבר  .ב

 שנים לאחר מותו של הבודהה. 

 שנים. 2,333 תמצית הירח":"  שנתבקשה על ידי הסוטרה .ג

 שנים. 1,533 הסוטרה של הלוטוס הלבן על חמלה: .ד

שנים לאחר מותו של  2,533סוטרה זו מצהירה כי  אלת האור המושלם: הסוטרה שביקשה .ה

 הבודהה הדהרמה תתפשט ל"ארצם של בעלי הפרצופים האדומים", והכוונה למערב. 

 ,כל אחת השנ 533 בנותתקופות  13 עמדתו של צ'וני לאמה: הדהרמה תישאר בעולם למשך

שנים. התקופות הקצרות האחרות נאמרו מתוך כוונה לצער את התלמידים  5,333משך כלומר, ל

או לזמן בו  ;לתקופה של תובנות גבוהות ן מתייחסותאו שה ;כדי שיעריכו את הדהרמה

 הדהרמה תשגשג בהודו. 

 

 שעה שהן מופיעות בסוטרת להב היהלום.הסבר כיצד מפרש מאסטר קמלשילה את המילים הבאות, ב .4

 כלומר, לא כהשלכה.  - לתפוס את עצמי כ"אני" הקיים מצד עצמו עצמי: .א

כלומר, לא  - קיים מצד עצמושלתפוס כל דבר לגבי עצמי כמשהו "שלי"  יצור חי: .ב

 כהשלכה.

 לתפוס את עצמי כ"אני" הקיים מצד עצמו לאורך מהלך חיי האדם.  חיים: .ג

 . משנהומגלגול לומתגלגל עצמי כ"אני" הקיים מצד עצמו לתפוס את  ישות: .ד
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 5שיעור 
 

 תן גם את שמם בטיבטית.( -תאר את שלושת הסדרים של מערכות עולמות )מסלול טיבטי .1

 פלנטות מאוישות.  1,333מערכת עולם ה"בסיסית": גלקסיה המכילה 

 

 
tong chipu 

 

"רמה שניה" של מערכת עולם: גלקסיה המכילה אלף קבוצות של אלף פלנטות מאוישות 

 )כלומר, מליון פלנטות מאוישות(.

 

tong barma 

 

"רמה שלישית" של מערכת עולם: גלקסיה המכילה אלף קבוצות של אלף קבוצות של אלף 

 פלנטות מאוישות )כלומר, ביליון פלנטות מאוישות(.

 

tong chenpa 

 

 באיזה אופן אין הקארמה מהעבר ותוצאותיה קיימות? באיזה אופן הן בהכרח קיימות? .2

אינן קיימות ברגע ההווה, מאחר והאחת  יותהעתיד יהבעקרון, קארמה מהעבר ותוצאות

קארמה  :. יחד עם זאת הן קיימות במובן הרחב, לאורך זמןוטרם הגיע אחרותכבר נעלמה וה

כלל תוביל לתוצאה קארמית בעתיד. כמובן שבשום מקרה הם אינן שבוצעה בעבר בדרך 

בלתי תלוי בהשלכה שלנו, הנכפית עלינו על ידי הקארמה שלנו מן שהוא קיימות באופן 

 העבר.
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 המשך 5, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

 גם בטיבטית.( -ציין את שש השלמויות, על פי הסדר )מסלול טיבטי .3

 ה שלמות הנתינ .א

 

jinpa 

 שלמות המוסר  .ב

 

tsultrim 

 מבשילות(. לכךנסיבות הלא להתכעס כאשר ששלמות אורך הרוח )היכולת  .ג

 

supa 

 השלמות של שמחת המאמץ )תחושת השמחה בעשיית חסד(.  .ד

 

tsundru 

 השלמות של ריכוז מדיטטיבי.  .ה

 

samten 

 השלמות של החוכמה.  .ו

 

sherab 

 

של מעשה הנתינה, ומהי המשמעות של "לא לראות אותם"? ציין והסבר את שלושת המרכיבים  .4

 גם בטיבטית.( -)מסלול טיבטי

מתרגל את שלמות הנתינה, אני עצמי, ריק מכל שאדם ההריקות של הנותן: העובדה ש .א

ת ושנכפ ותהשלכ באמצעותבמצב הנוכחי קיים קיום עצמי. כלומר, אני קיים כפי שאני 

תעזור  ברצףמשמעו שנתינה  עצמועקרון זה עלי כתוצאה ממעשי בעבר או קארמה, ו

ני רואה" ינ"א ילי לתפוס את עצמי בעתיד כישות מוארת. אם אני מבין את זה, אז

 יותר את המרכיב הזה של פעולת הנתינה כקיים מצד עצמו.

 

jinje 
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 המשך ,5, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

את המתנה הוא ריק מכל קיום עצמי. מקבל שאדם המקבל: העובדה שמי שהריקות של  .ב

קיים הוא קיים כפי שהוא  אףכלומר, האדם כלפיו אני מבצע את הפעולה של נתינה 

תפיסה הנכפית עלי על ידי מעשיי בעבר. עיקרון זה יעזור לי לתפוס אדם זה יותר  בשל

י רואה" את נני"א הרי שמאוחר כישות נעלה בגן העדן שלי. אם אני מבין את זה, 

 כיב השני בפעולה של נתינה כבעל קיום עצמי. המר

 

jin-yul 

 

הריקות של הנתינה עצמה: העובדה שכל המצב הזה, שבו אני נותן משהו, גם הוא ריק  .ג

מכל קיום עצמי. כלומר, כל המצב הזה קיים כפי שהוא קיים באמצעות השלכות 

עתיד כפעולה הנכפות עלי כתוצאה ממעשי בעבר, ועיקרון זה יעזור לי לתפוס זאת ב

מושלמת וספונטנית של ישות מוארת. אם אני מבין את זה, הרי ש"אינני רואה" את 

 המרכיב השלישי בפעולת הנתינה כבעל קיום עצמי.

 

jinja 

 

 כמה לא מגיע להיקרא בשם "שלמות".והסבר מדוע אמר הבודהה שלשלמויות המתבצעות ללא ח .5

שאר נקראת "שלמות" כאשר היא מבצעת טכנית, כל אחת מבין שש הפעולות של נתינה וה

עם מוטיבציה של בודהיסטווה; כלומר, עם בודהיצ'יטה, או השאיפה להפוך מואר כדי 

שלהיות מסוגל להביא גם את כל האחרים למצב זה. בכתבים רבים נאמר שביצוע חמש 

השלמויות ללא חוכמה משול לתנועתו של אדם עיוור, ואינו ראוי לשם "שלמות". זאת 

ם שההבנה של ריקות שמעורבת בחוכמה מאפשרת לבצע מעשים טובים באופן שמביא משו

 ישירות להארה של הבודהה. 

 

חמש השלמויות הראשונות, והשלמות האחרונה, פועלות כל אחת כסיבה לזו הבאה  כיצדהסבר  .6

 אחריה.

דרושה כמות עצומה של קארמה טובה בכדי להיות מסוגלים להבין את המושג של ריקות 

את ביטויה של הקארמה בתוך הריקות. חמש השלמויות הראשונות עוזרות להשיג את ו

הכמות הזו של קארמה טובה. כאשר החוכמה גדלה, היא עוזרת לשפר את ביצוען את חמש 

השלמויות הראשונות: האדם פועל כמי שיש לו עיניים שרואות ולא כמו אדם עיוור. 

 לפי מעלה. תמיכה הדדית זו היא כמו ספירלה שעולה כ
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 6שיעור 

 

בהקשר של ראייה ישירה של ריקות ניתן לחלק את כל היצורים החיים לשני סוגים בסיסיים, ציין  .1

 גם בטיבטית.( -מהם. )מסלול טיבטי

ותר להם בגלגל חיי נשעדיין הזמן אשר תפסו ריקות ישירות, וטרם אנשים רגילים, ש .א

 הסבל לא מוגדר. 

 

 

soso kyewo 

 

והזמן  ,אלו תפסו ריקות ישירות .נקראים "אריות" בסנסקריטה, תובנהאנשים בעלי  .ב

 שנותן להם בגלגל חיי הסבל הוא מוגבל.

 

pakpa 

 

תן שתי משמעויות של המילה בטיבטית ל"תפנית" והסבר את תפקידה בראייה ישירה של ריקות.  .2

  תן את שתי המשמעויות בטיבטית והסבר את התפקיד בעברית.( -יבטי)מסלול ט

 

 אחד". במובן לבטח " המתורגמת כ" יצאngenjungהמילה הטיבטית לתפנית היא " .א

 ", או "יצא מהחיים הארציים".rabjung" המשמעות היא

                             

ngenjung                          ngepar jungwa      

                 

 rabjung                     rabtu jungwa 
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 המשך ,6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

 ס" מהסבל, ובמובן הזה זה מתייחיצא לבטח ה של מילה זו היא "יהמשמעות השני .ב

 לנירוונה: חיסול כל הסבל. 

ה מבין חמש הדרכים: דרך בכדי להשיג את הראשונ תחיוני להגיע לתפנית אמיתי

א יהיה , לבפועלבלתי אפשרית. היא הצבירה. ללא השגת הדרך הראשונה, השלישית 

וכדי מוד ילהשלים את הלהנחוץ כדי  ת,ליאמנט והן תפיזיהן  –הדרוש  הפנאיאדם ל

בכדי  שני דברים שהם חיוניים - עמוקה של ריכוז מדיטטיביהלהשיג את הרמה 

הוא או היא ויתרו על חיים בהם  אלא אם כן  - ל ריקותלהשיג את ראיה ישירה ש

 הפוקוס הוא על מטרות ארציות.

 

tsok lam 

 

ציין ותאר את העיקרון החשוב ביותר להשגת הבנה אינטלקטואלית של ריקות על דרך ההכנה  .3

 ציין את השם בטיבטית והסבר בעברית.(  -)מסלול טיבטי

תורגם מכללית יותר בצורה , אשר (chi jedrak)זהו העיקרון של "קטגוריות ומאפיינים" 

 יםבמיוחד רלוונטי הםמ הושלוש, הכללותל"כללי וספציפי". יש ארבעה סוגים של גם 

ים" או "תמונה , "הכללה של אובייקט(rikchi)סוג"  היאש הכלל"ה םכאן. אלו ה

 (.drachi)  "ים, ו"הכללה של מונח(dunchi) מהותית" מנטאלית

המאפיין של  (chi)היא סוג" יכולה להיות "מכונית", שהיא קטגוריה ל"הכללה ש דוגמה

ת שלך של ליאהמנט תמונההיה הת" יםל "הכללה של אובייקט דוגמה. (jedrak)שברולט 

לי שלך של אמנטה הדימויהיה תל"הכללה של מונח"  דוגמהבעבר. בעצמך פגשת אדם ש

 .בעצמך דבר עליו, אבל מעולם לא פגשתמשהו אחר יאדם ששמעת מ

לשלם המורכב מחלקיו.  תסהמתייחשל חלקים",  א "הכללה של אוסףיה תהרביעי הההכלל

 .גוכאן תהיה אדם שגופו מורכב מראש, רגליים, ידיים, ו דוגמה

 

chi jedrak 

                                                                     

              rikchi                       dunchi                 drachi                                     
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 המשך ,6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

תאר את התובנה אשר מתרחשת ברמה של דרך ההכנה, אשר ידועה כ"דהרמה הגבוהה ביותר."  .4

 תשובה בטיבטית.(  -)מסלול טיבטי

" מתרחשת לקראת סופה של הדרך השניה, דרך ביותר הרמה של ה"דהרמה הגבוהה

למדיטציה עמוקה ותופס  בכמה שעות לפני( שהאדם מתייש ,ההכנה, ממש לפני )באותו יום

לראשונה באופן מושלם, ישירות, את התהליך שבו מבין ריקות ישירות. ברמה הזו האדם 

בתודעתו, ש" ללההכ"קושר אותם ל אובייקט, ואז של  אינדיקציות קולטכל הזמן הוא 

 בדיוק האופןזה הוא תהליך שבפועל. באובייקט  רעיון זה של האובייקטמחליף טועה וו

מציאות הכוזבת מאז תוך הכך שלמרות שאדם חי ב ,הכוזבתמציאות מתפקדת הבו ש

 הוא עושה.שמה בישירות  הבחיןזה, הוא מעולם לא ועד לרגע ומתמיד 

 

chu chok 

 

kundzob denpa 

 

דואליות" של נושא ומושא בדרך הראייה. -לפעמים ה"אינקרא שתי המשמעויות של מה ש הסבר את .5

  תן גם את המטאפורה הקלאסית.( -למה אין הכוונה במושג זה? )מסלול טיבטי

 

תפיסה הלעובדה שבמהלך  ס"אי דואליות של נושא ומושא" במובן אחד מתייח .א

, מאחר שזה חלק לתודעתו להיות מודע לעצמו או יכול לאישירה של ריקות, אדם ה

מהאמת או המציאות הכוזבת, ולא חלק מהאמת או המציאות האולטימטיבית. זה אומר 

"אני סוף סוף  :לא יכול אפילו לחשוב לעצמו דםה ישירה של ריקות, אישבמהלך ראי

 תופס ריקות ישירות!"

 

Nyi nang mepa 

 

 ים באותה המידהריקשניהם ם גם באופן כללי, במובן שינושא ומושא הם לא דואלי .ב

 ל"איכות" שלהם. סמקיום עצמי. זה לעיתים מתייח

 

nyam-nyi 

 

ב"אי דואליות" אין הכוונה שהנושא והמושא הם איכשהו זהים, או שאינם קיימים  .ג

כאובייקטים נפרדים, או שאני איכשהו העולם שסביבי, או כל רעיון שגוי אחר שדומה 

ת קלאסיות של הקיצוניות של ניהיליזם, אשר לזה. רוב הרעיונות האלו הם צורו

מופרכת באופן מפורט ועוצמתי על ידי הפילוסופיה של דרך האמצע, שעוברת בין 

 שתי הקיצוניות. 
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 המשך ,6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

 

chu la chu shakpa 

ריקות היא ישירה של התפיסה ההמונח הטיבטי לאי דואליות של נושא ומושא במהלך 

 "מים בתוך מים".

 

 

תן את שמו של מצב התודעה שבא בעקבות התפישה הישירה של ריקות בדרך הראיה, וציין את  .6

  גם בטיבטית.( -ארבעת האובייקטים שאדם מבין בנקודה זו. )מסלול טיבטי

השם: מצב התודעה המלווה תפיסה ישירה של ריקות בדרך הראיה ידוע כ"חוכמה 

 שאחרי".

 

jetop yeshe 

סבל: זו האמת של האריה על  םשכל החיים ה ,לראשונה, באופן מושלםאדם מבין  .א

 סבל. 

 

dukngel denpa 

בא מבורות )במיוחד בצורה של טעות בתפיסה של זה אדם מבין באופן מושלם שסבל  .ב

רמה שנוצרה על ידי שניהם. זוהי האמת א, והקהיצר והמציאות(, המחשבות הרעות שז

 ר הסבל. של האריה על מקו

 

kunjung denpa 

 אפשרי לחסל את הסבל: זוהי האמת של האריה על היפסקות. אדם רואה ישירות ש .ג

 

 gokden  

ניתן להשיג את סיום הסבל, במיוחד על ידי שימוש בתפיסה ישירה  כיצדאדם רואה  .ד

 זוהי האמת של האריה של הדרך.  ;של ריקות

 

lamden 
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 המשך ,6, שיעור , תשובות לשיעורי בית6מס'  קורס

 

 . 6תן לפחות שתי דוגמאות ממשיות של ארבעת האובייקטים המוזכרים בשאלה מס'  .7

 :כל סעיףבים או יותר מהאפשרויות רשומות שתי

אדם מבין באמת את העובדה שהוא או היא ארעיים וחייבים למות. למשך יום אחד,  .א

שירות את הנגעים לקרוא את המיינד של אנשים אחרים, ולראות י מסוגלאדם 

 בהם. שהרוחניים 

ם עד החיייתה להם תפיסה נכונה, באף אחד מרגעי יהוא או היא מבינים שמעולם לא ה .ב

בלבד ולשירות עצמי: כה. הם מבינים שכל הפעולות שלו או שלה הן למעשה אנוכיות 

 כל הזמן באינטרס עצמי, תשוקה וגאווה. נגועים , וטקסים, ומנחות, אפילו לימודי דת

של הבודהה. הוא יודע תוך  מהותהגוף יתה יאדם מבין שהריקות שהוא תפס ישירות ה .ג

לגולי חיים )למשל, תוך שבעה( הוא ישיג הארה מלאה. הוא מבין שלא יקראו כמה ג

ם ייצוגים של הבודהה והמלאכים הטנטריילו ב"שם" שלו באותו הזמן. הוא מבין ש

 ת ראה אותם. שהו שבאמינוצרו על ידי מ  פסליםבבציורים ו

מדויקת ונכונה, לא אשליה או הזיה.  ייתההאדם מבין באופן מושלם שהתפיסה שלו ה .ד

החוצה מליבו פיזית של בודהיצ'יטה, אהבה המתפשטת שהיא כמעט לאדם יש תחושה 

מאבד את התשוקה לאובייקטים הוא זמן מה משך עולם, וכוונה לעזור לעולם. לאל ה

, ומבין שכל יםאפשרי םלהפוך ברזל לזהב ה גוןיסים כמבין שנהוא ארציים כמו אוכל, 

. הוא לחלוטין נכונהדרך הדהרמה היא שהכתוב בכתבים העתקים נכון באופן מושלם: 

 . מבין באמת את החשיבות של קידה מבין את המשמעות של יהלום. הוא

 

הסבר  הסבר את המשמעות של המושג "אשליה" במהלך המחצית השניה של דרך הראיה ולאחריה. .8

תן את המושג הטיבטי  -גם למה אין הכוונה כשמדברים על אשליה בהקשר זה. )מסלול טיבטי

 ל"מושלה"(

ישירה של המציאות, האדם מפסיק לראות אובייקטים כבעלי קיום התפיסה הבמהלך של 

כבעלי קיום עצמי. הוא יודע על כורחו, רואה אותם, שוב עצמי. אחרי שהוא יוצא, הוא 

. ולכן תורןר לוקשה ליססיולסיפור של  בדומהבל לא יכול לעצור את עצמו, אשהוא טועה 

אינם קיימים, דברים הש כאן אין הכוונהאובייקטים הם כמו אשליה בשבילו. ב"אשליה" ה

 שמירה על מוסר.מה שקשור ב, בעיקר באו ששום דבר לא ממש משנה

 

gyuma tabu 

 

לחלוטין בעקבות התפישה הראשונה של ריקות ליים אשר חדלים אציין את שני התפקודים המנט .9

 גם בטיבטית ותן את המושג לביטוי "ננטש בדרך הראיה".( -ה. )מסלול טיבטייבדרך הראי

יותר אף אחד לעולם לא יוכל  לנצח; סקתוהאמונה האינטלקטואלית בקיום עצמי פ .א

 שמה שנראה לו שהוא רואה הוא נכון. לשכנע אדם זה 

 

dendzin kuntak 
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 המשך ,6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

הדרך: לגבי קות לגבי הלימוד הבודהיסטי ויספיותר שנית, לאדם זה לעולם לא יהיו  .ב

צאת מסבל מובילים אדם ל, שהם אלו הוא או היא רואים ישירות את האמת של

 1k~2-}* . ושלמתולהשיג הארה מ

Te tsom 

 

 tong pang. 1*}$-($kה היא יבדרך הראי יםנטשנש יםהמנטאלי יםפקודתהמילה הטיבטית ל

tong pang 

 

ה הישירה הראשונה של ריקות במהלך הדרך שבאה לאחר מכן, דרך סהסבר את התפקוד של התפי .13

 התרגול. 

ה. יבמהלך דרך התרגול, אדם מרגיל את עצמו למה שהוא ראה ישירות במהלך דרך הראי

קות להסיר את שאר הנגעים הוא או היא משתמשים בהבנה החדשה שלהם של רי

 את הזרעים לראות דברים כקיימים מצד עצמם. וכןהרוחניים, 

 

gom lam 
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 7שיעור 
 

-. )מסלול טיבטימעגליםהסבר את הריקות של מעשה הנבואה של הבודהה במונחים של שלושת ה .1

 כאן בטיבטית.( מעגליםציין גם את שלושת ה

המנבא, האובייקט, והמעשה כולם ריקים מקיום עצמי. הבודהה, זה שנותן את הנבואה, 

, הוא תופס את עצמו כבודהה לא בגלל שהוא כזה מצד עצמו, אלא בגלל דוגמהריק היות, ול

שמעשיו בעבר כופים עליו לראות את חלקיו כמרכיבים של תודעתו וגופו של הבודהה. זה 

תוצאה א יהגם קורה, בכלל בל את הנבואה. העובדה שהמצב הזה יזה שקל על חגם 

 שניתנת לגבי ההארהם לב שהנבואה יהשלכות או התפיסות של האנשים הנוכחים. שמה

 רק השלכה. היא להיות האלמנט השלישי כאן: גם היא יכולה גם 

 

lung tenpapo 

 

lung tenpa 

 

lung tenpar jawa  

 

 

ע"י המלך של קלינקה, תוך  בזה אחר זהבחייו הקודמים, חש כאב כאשר גפיו נכרתו האם הבודהה,  .2

  שהוא מבין את הריקות של שלושת האלמנטים? תן פירוט מה.

מרכיבים של המצב שלושת הלכל אחד מכן חש כאב, אבל הוא הבין באותו הרגע שאהוא 

בכלל בדה שכל המצב מלך שפגע בו, הוא עצמו שנפגע על ידי המלך, והעול )הכוונה כאן

הוא השלכה שנכפתה עליו על ידי מאלו שכל אחד  כלומררה( יש את הריקות שלו, וק

 רמה. אמעשיו בעבר, או הק

 

  למה הוא לא חש שום שנאה באותו הרגע? .3

הוא לא חש שום שנאה משום שהוא הבין שהסיבה שהמצב קרה היא בגלל שהוא עצמו 

מעשה )או קארמה( שלילי גיב בשנאה או באיזה פגע באחרים בעבר, והוא הבין שאם הוא י

חר זאת הוא ב ע בעתיד. במקוםג שוב יפ  עצמו הוא שהוא רק ינציח את המצב:  -אחר 

ה שלו של הבנתוך שהוא מיישם את החוכמה שלו, את הלשבור את מעגל האלימות, 

 .ריקות
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 המשך ,7, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

  התודעה של ארהט. תאר את הריקות של .4

. הודות ו או שלהממש כמונו, הארהט שומע או שומעת מחשבות שעוברות בתודעה של

ף אחת מן המחשבות הללו לא מאורגנת על , אבעבר ארמה הטובה במיוחד שהם צברולק

אדם לראות עט שלא נכפה על  בדיוק כפים. ילרגשות שליליארמת העבר שלהם קידי 

מחשבות על ארהט לתפוס כך לעולם לא יכפה (, ה על כלבכפי שאכן נכפ) כחפץ ללעיסה

 כשליליות. - שהן בעצם ניטרליות או ריקות
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 1שיעור 

 גם בטיבטית.( -תאר את הדרך שבה אמור הבודהיסטווה מאיטריה להגיע להארה שלו. )מסלול טיבטי .1

בו מגיע מאיטריה |)או כל ישות אחרת( שונים קורים בו זמנית בדיוק ברגע שישה דברים ש

, שהמשמעות האָקאִנישת, או אוקמיןה זה נקרא ילהארה בגן העדן שלהם )שעבור מאיטרי

 היא "גן העדן שאינו מתחת לאחר"(:

 

okmin 

מה  ,דברים"ה סך כלמה שידוע כ"מצב הסופי של מדיטציה", הוא תופס את "ב .א

 כל שלושת הזמנים. בבמציאות הכוזבת,  םלכל האובייקטי מתייחסש

 

ji-nye chutok 

 

, אבל כאן היא עצמהלריקות  סהוא משיג את ה"סוף המוחלט". מילה זו יכולה להתייח .ב

 לסוף של ההזדקנות והמוות.  תמתייחס

 

yangdak ta 

 

דהה בעיקר לריקות של שלושת גופי הבו סהוא משיג את "גוף הדהרמה", זה מתייח .ג

 האחרים.

 

chuku 

 

בעיקר לתפיסה של  סהוא משיג "הארה כלפי כל האובייקטים", שכאן מתייח .ד

 המציאות האולטימטיבית של כל הדברים הקיימים. 

 

sang gyepa 
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 המשך ,8, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

ובר הגוף שיש לו במהלך המדיטציה הסופית עש בשעההוא משיג את גוף גן העדן,  .ה

 טרנספורמציה. 

 

longku 

 

ד ברגע ימופעים של הבודהה, וזה מתחיל מיאינסוף ההוא משיג את מה שיגרום ל .ו

 אחרי זה. ש

 

trulkuy gyu 

 

 ימת בגן העדן של הבודהה?ימדוע אין האמת של הסבל ק .2

הם סבל על בסיס תמידי, כפי ש ויצריאו  וניעשירמה שלילית או נגעים רוחניים אאין ק

 אובייקטים. סביבנו צרים ימיבעולם התשוקות ואן כ נמצאים

 

גם  -רמה וציין מקור מוקדם לאלו. )מסלול טיבטיאציין את ארבעת הכוחות של הטיהור של ק .3

 בטיבטית.(

 כוח הבסיס .א

 

ten gyi top 

 כוח ההשמד .ב

 

nampar sunjinpay top 

 כוח הריסון של מעשים רעים .ג

 

nyepa le larndokpay top 

 קוןתי םכוח יישו .ד

 

Nyenpo kuntu chupay top 
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 המשך ,8, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

הסוטרה על ארבעת לקוח במקור מלימוד על ארבעת הכוחות של טיהור ה :מקור מוקדם

 על ידי לורד בודהה. אמרהשנהתרגולים, 

 

chu shi tenpay do 

 

 וטרה זו יסבול סבל רב. מדוע?כל אדם אשר קורא או לומד סשאומרת  סוטרת להב היהלום .4

יישם כדי לעצור שאדם יכול ל ביותרעוצמתי השהלימוד על ריקות הוא האנטידוט  מכיוון

 של סוטרההעבר. כפי שכתוב בן רמות שליליות מאקן העבר, של מעשים רעים מ םכוחאת 

הבשלה מהירה של טוב כמו לימוד על ריקות גורם למאד  ההכוח של מעש :מלך הריכוז

הבשלה זו ו ,אותך ללידה במחוזות התחתונים עלולים לקחתשהיו קיימים ם ירמיאים קזרע

 כאב ראש. בצורת למשל,  - תיתהרבה פחות עוצמתהיה 

 

גם  -? מדוע? )מסלול טיבטיסוטרת להב היהלוםאיזה מארבעת הכוחות קשור במיוחד לנושא שבו דנה  .5

 בטיבטית.(

של יישום אנטידוט הוא ביותר הגבוהה  שהצורה מכיוון(, מכפרת מספר ארבע )פעולה

 .לימוד על ריקותה

  

nyenpo kuntu chupay top 
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 9שיעור 
 

צ'וני לאמה דרקפה שדרופ מציין שארבעה דברים שונים מקבלים את השם "שלמות החוכמה",  .1

האמיתי. ציין את הארבעה, הסבר כל אחד מהם בקיצור, וציין איזה למרות שרק אחד מהם הנו הדבר 

 ציין את השמות בטיבטית והסבר בעברית.( -מהם הינו השלמות האמיתית. )מסלול טיבטי

שלמות החוכמה ה"טבעית": זו מקבילה לנירוונה "טבעית", האם ה"טבעית", והמציאות  .א

ראשית, לא היה מעולם, מזמן ללא שמאז ו משוםאת כך רהאולטימטיבית או ריקות. היא נק

 נגעים רוחניים. ב קשוריםקשר עם הופעה של דברים השום ה ל

 

rangshin sherchin 

 

, נוטלהכתבים של הדרך הגדולה ה אוסףשלמות החוכמה של ה"כתבים": זו מוגדרת כ" .ב

 של הדרך הגדולה, יחד עם התוצאה של דרך זו."  שוגה, הצגה שאינה מרכזיכנושא 

 

shung sherchin 

 

יוצאת  וכמת הבודהיסטווה המשולבת ברמהשלמות החוכמה של ה"דרך": זו מוגדרת כ"ח .ג

 של החוכמה."  וצאת דופןיח ברמה כןשל השיטה, ו דופן

 

lam sherchin 

 

מוגדרת כ"צורה ו, בפועלשלמות החוכמה של ה"תוצאה": זו שלמות החוכמה  .ד

 מאפיינים."  על ידי שלושה המצוינת ,האולטימטיבית של חוכמה

 

drebu sherchin 
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 המשך ,9, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

 " הם:ם"שלושת המאפייני

 בודהות.ובתודעתם של אריות אך ורק  תנמצא חוכמה זו – מאפיין של הבסיס (1)

 

ten gyi kyepar 

 

 חוכמה שאינה דואלית.זוהי  – מהותמאפיין של  (2)

 

ngowoy kyepar 

 

שהוא ריק מכל כלומר  – ו מכחישיםשאותו אנהאובייקט מן  ותקרימאפיין של  (0)

 אשליה.  דמויקיום עצמי והוא 

 

gakja dang drelway kyepar 

 

יות שונות. הסבר את המשמעות המילולית ופילוסופיית דרך האמצע נעה בנתיב אמצעי בין שתי קיצונ .2

  גם בטיבטית.( -של המילה "קיצוניות" כאן. )מסלול טיבטי

אור על דרך שילה ממאסטר קמל, מצטט את האמיתית כוונהאור על הגקאפה, בנוג'ה צ

שנפל  מיו של צוק. כל ישאדם נופל לתוכה ממרומ תהוםומתאר את "הקיצוניות" כהאמצע 

 יות אלו ימשיך לסבול בגלגל החיים.ובקיצונ מי שנאחזכל  ;בזבז את חייו -צוק ן המ

 

   

de na diy ta ni tungway ne yin te, jikten na drak- yang la ta dang de la 

tungwa la ta la hlung she mawa tar, gang du sungwe dzinpapo pungwar 

gyurwa la tar hlung she shepao 
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 המשך ,9, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

ות של "קיום" ו"חוסר יש שתי קבוצות של קיצונויות. תאר מהי המשמעות של להיאחז בשתי הקיצוני .3

  תן את השם בטיבטית והסבר בעברית.( -קיום". )מסלול טיבטי

באופן שאינו  ם: לחשוב לעצמי שכל האובייקטים קיימיהיאחזות בקיצוניות של קיום .א

שהו )קיום עצמי( כאשר בפועל אין כזה, ולכן  תלוי בהשלכה שלנו. זה לראות מ 

תוצאה אופיינית של קיצוניות זו יכולה  ההיאחזות בקיצוניות זו היא סוג של הגזמה.

 להיות מחשבה ששקר יכול להוביל לרווח בעסקה.

 

 

yupay tar dzinpa 

 

drondok 

 

 בלתי תלויתפיסה של קיצוניות של קיום עצמי: לחשוב שאם אובייקטים לא קיימים באופן  .ב

למעשה  היכן שיש כלוםלראות לא ם בכלל. זה לכה שלנו, אז הם לא יכולים להתקייהשב

הערכה. תוצאה אופיינית -קיום זה היא סוג של תתב היאחזות(, ולכן נומינאלימשהו )קיום 

אין צורך אשליה, אז  דמויימחשבה שבגלל שדברים הם להיות השל קיצוניות זו יכולה 

 מוסר.לכבד את נדרי ה

 

mepay tar dzinpa 

 

 

kurndep 

 

ה צונגקאפה )האסכולה הגבוהה יותר של דרך בשתיים מן השורות החשובות ביותר שלו, אומר ג' .4

יות, והבנה של ריקות ואחת משתי הקיצונב סהאמצע( שהבנה של קיום תלוי מונעת אדם מלהיתפ

כוונתן של שורות אלו. )מסלול  ת השנייה. צטט את הפסקה והסבר מהקיצוניוב סמונעת אדם מלהיתפ

 צטט בטיבטית והסבר בעברית.( -טיבטי

 , אומר ג'ה צ'ונגקאפה,קריותשלוש הדרכים העיב

 כל זאת ויתרה: הבנת המופע תמנע

 את קיצוניות הקיום,

 את זו של הַאין.  -והבנת הריקות 

 -הריקות והתלות לעולם יד ביד מופיעות 

 זאת ראה, ולעולם לא תגלוש

 להשקפות שהן קיצוניות.
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 המשך ,9, תשובות לשיעורי בית, שיעור 6מס'  קורס

 

 

 

shen-yang nangwa yuta selwa dang 

tongpe meta sel shing tongpa nyi    

gyu dang drebur charway tsulshe na 

tarndzin tawe trokpar mingyur ro 

 

אדם ה, מונעת כז אופןשהוא מופיע ב זהההבנה שלשום אובייקט אין קיום עצמי, מלבד 

 מופעה עם זאת,. וחלטאופן מצורה הראשונה של קיצוניות, שדברים קיימים במלהיאחז ב

 אחזלהימ, וכך ההבנה של ריקות מונעת אדם ובזכות עצמ םקייעצמו לא יכול להת

 קיצוניות שדברים אינם קיימים, באופן קונבנציונלי. ב

 

 רשום את ההבחנה בת ארבעה חלקים שניתנה על ידי חכמי דרך האמצע. .5

 ה אומר:'קה רינפוצגפאבונ

הבחנה בת ארבעה חלקים: הם אומרים  יםמצע עוששל אסכולת דרך הא הגדולים החכמים

אך כל דבר קיים  ;לא קייםכלל לא ששום דבר זה ששום דבר אינו קיים באופן טבעי, אבל 

קיום טבעי. הנקודה בה טועים שום כל הדברים קיימים ללא  ך, אמוסכמה פירק על ו

שום גים של "המתפקדים ושאר האסכולות היא בכישלונם להבחין בין ארבע אלו: שני סו

 " ושני סוגים של "כל הדברים קיימים."דבר לא קיים
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 : סוטרת להב היהלום6מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 13שיעור 
 

תרופות ה, מדוע דוגמהמדוע דברים משתנים ומדוע יש דברים בעולמנו הגורמים דברים אחרים? )ל .1

 יות השקעה שתמיד מצליחות?(תמיד עובדות, או מדוע אין בנמצא אסטרטגלא 

, מתפקדיםהם העובדה שדברים הם ריקים,  בגלל ; לא:למרות העובדה שדברים ריקים

כלל, אספירין בלמשל, היא ריקה, ואין לה שום טבע עצמי לרפא שתרופה,  : משוםדוגמהל

תלוי במעשי העבר שלהם, או וזה משפיע על אנשים מסוימים ולא משפיע על אחרים, 

מוצלחות הן  שנוטלות סיכוןברור שאיננו יכולים להגיד שאסטרטגיות השקעה ארמה. ובק

ם ירמיאשיצרו רישומים ק מיל תצליח מהןהפך: כל אחת לשמרניות, או שהן אלו כמיותר 

 שלא.  למי מהן לא תצליחאחת  טובים בתודעתם בעבר, ואף

 

ונה הבלתי מסויגת של חלקה הסבר מדוע אין חלקה העליון של אסכולת המדיאמיקה מקבל את האמ. 2

רשום בטיבטית את השניים  -התחתון באובייקטים כוזבים שהם "שגויים" או "נכונים" )מסלול טיבטי

 והסבר בעברית.(

"נכונים" מבוססת על אמונה כאלה שהם "שגויים" ושהם כוזבים  םאובייקטיהחלוקה ל

הצפוי הם "נכונים", דים באופן מסוימים יש טבע משל עצמם. אלו המתפק םשלאובייקטי

 לו שאינם מתפקדים כצפוי הם "שגויים".וא

שבין אם האובייקטים מתפקדים כצפוי ובין אם לאו, לפי תפיסתם של אלו שהם לא  אלא

לאמת  כאשר בודקים את המצב יחסיתהבחנה כזו היא חסרת משמעות אריות, 

 יה מבין.יהאולטימטיבית שהאר

ו נשאינ שגויים למיכלו שנראים אהן כנכונים ואים אלו שנרהן שני האובייקטים,  כלומר:

האמיתי של  וטבעבלי שנבין את . אולטימטיבית כשגוייםיה יה, נתפסים על ידי האריארי

  כמצופה. יםדברים עובד שבוהאופן של  וטבע, אין אנו מבינים את בלבד השלכהכשינוי, 

 

yangdak kundzob 

 

 

lokpay kundzob 
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 המשך ,11לשיעורי בית, שיעור  , תשובות6מס'  קורס

 

מקבוצת העצמאיים, מאמינים שיש  ההסבר מדוע חלקה התחתון של אסכולת המדיאמיקה, אל .3

יש להן  גםנובעות מסיבות שהן שונות מן התוצאות, ואשר  שהןמשל עצמן, כלשהו לתוצאות טבע 

 ית.(רשום את הטיבטית לאמונה והסבר בעבר -משל עצמן. )מסלול טיבטיכלשהו טבע 

שונות שהן קבוצת העצמאים מאמינה בתוצאות שיש להן טבע משל עצמן ושבאות מסיבות 

משל עצמן. נכפה עליהם לומר זאת משום שאין כלשהו יש טבע גם להן וש ,התוצאותן מ

 ;השלכהנוצרות על ידי  ,בלבד תולקבל את הרעיון שסיבה ותוצאה הן תווי יםיכול םה

להיות פשוט  יםהשינוי עצמו, יכולעצם סיבתיות, וה כיצד תופסים הם אינם כלומר,

לית. זהו השורש של כמעט כל השוני בינם לבין אסכולת המדיאמיקה אמנט האידיאליזצי

 הגבוהה. 

 

 

rang gi tsennyi kyi druppay gyu shen le rang gi tsennyi kyi druppay drebu shen kyewa 

 

תודעת בסיס, שבה מאוחסנים  שהישחייבת להיות איזו מאמינה "תודעההסבר מדוע אסכולת "רק . 4

 רמה, ואשר נותנים את תוצאותיהם מאוחר יותר. אזרעים מסוימים הנוצרים ע"י ק

עצמה היא פשוט תוצר  תסיבתיוהחוסר היכולת לקבל את הרעיון שב הואהבעיה גם כאן שורש 

לקבל  יכולתה-בשל איה. רמה ותוצאותיאבצורה של ק תלסיבתיו סשל ההשלכות שלנו. זה מתייח

ביצוע המעשה ועד מהחל לית של התהליך אמנט הרמה היא אידיאליזציאשהבשלה של ק

 ."תודעת בסיסשל "ליצור את המושג  נאלצתת, אסכולה זו ינחוו תותוצאש

 

.  הסבר מדוע נקודת ההשקפה המובעת ע"י הוואשנג ואחרים, שמוסריות איננה הכרחית מכיוון שדברים 5

 , הינה מוטעית לחלוטין. הם ריקים

מה שאנו רואים עליהם הוא לחלוטין  ים;ריק כיםכל האובייקטים בעולם הם כמו מס

משהו טוב או שעשינו  כל אימתהשלכה הנובעת מרישומים במיינד שלנו, שנרשמים שם 

להיות טובים ומוסריים בחיינו  חייביםאנו  -דברים הם ריקיםש בגלל -רע בעבר. ולכן

את העולם כגן עדן  רמה שלנו לראותאאנו רוצים שיכפה עלינו על ידי הקהאישים, אם 

 טנטרי בעתיד.


