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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 
 

 עורי הביתיתשובות לש

 5עור יש

 

ומהם ? מהו שם המחבר אינטרפרטציההמנות מודנו את איהעיקרי שבו נשתמש בל טקסטמה שמו של ה .1

 בטיבטית(. ,)מסלול טיבטי ?תאריכיו

 " יהאינטרפרטצמנות האעל  ההסבר הטוב תמצית: "טקסטמודנו יתבסס על היל

 

 .5511-5151ג'ה צונגקפה, המאסטר שנכתב ע"י 

 

 

 –של הבודהיזם ההודי הקלאסי  חשובותשל האמונות של שתי אסכולות  השוואתיזה יש דיון טקסט ב .2

להחליט למה  כיצדלגבי כוונתו האמיתית של לורד בודהה, ו –אסכולת רק תודעה ואסכולת דרך האמצע 

המקור שעליו מתבססת העמדה  ציין אתסובב את גלגל הדהרמה. לורד בודהה כאשר הוא התכוון באמת 

שם כל  –של כל אחת מאסכולות אלו, ומה שם המחבר של כל אחד מהמקורות הללו )מסלול טיבטי 

 אסכולה ושם המקורות בטיבטית(.

 אסכולת רק תודעה:  .א

 " נה האמיתית של הסוטרותוהכו ביאורסט "קעמדתם מתבססת על הט

 

 ((Samdhinirmochana Sutra ל תורתו. עלורד בודהה  מאת, הסבר 

מכיל עשרה פרקים, ה ,זהטקסט באופן יותר ספציפי, הם מסתמכים על הפרק השביעי של 

 ."פאראמארטה סאמודגאטה הבודהיסטווהקש יהפרק שבשנקרא "
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 אסכולת דרך האמצע:  .ב

 "'סופיתנחוכמה אי' בשםל האריה בעקבות בקשתו ש ניתנההסוטרה ש"על  עמדתם מתבססת

 ]כלומר, גם כאן המחבר הוא לורד בודהה[.

 

 

שאומרים אחרים בבודהיזם, ויש  יעיקרדבר השל ריקות אינה ההבנה שאומרים שאנשים יש  בימינו .3

 הציטטן. הבא אורגומ מוגדרמוד יל של לא מתוך בסיסשניתן לדעת ריקות רק באופן אינטואיטיבי, ו

 מלורד בודהה עצמו שמפריכה עמדות אלו.

" בקשתו של אריה רשטראפאלהלהסוטרה שניתנה בשם " סוטרהט מוג'ה צונגקפה מביא ציט

 דרכיל עשאין להם ידע  משום" ,בסמסרה ,ם לנדוד כאן"נאלצייצורים הנאמר: " וושב

[ משתמשים בודהיסטוותהבודהות וכלומר הבעלי החמלה ]"נאמר שם:  עודריקות". וה

 ".שםלהביאם להגיוניים, מוקים יליוני ניובמ ובמיומנויות שונות,בשיטות 

 

כדי למצוא  יש ללמוד לפרש את מה שהבודהה אמרמדוע יש צורך ללמוד להבחין בין פשט ודרש? מדוע  .4

 באמת?התכוון למה הוא 

נראה שבשלוש ן שווהסיבה העיקרית היא ללמוד את המשמעות האמיתית של ריקות, כי

ריקות באופנים שלכאורה  הוא הסביר ,הבודהה את גלגל הדהרמהסובב  הפעמים השונות שבהן

 סותרים זה את זה.

 

 "פשט" ו"דרש".של השונות את שלוש הרמות  הסבר .1

מים )פשט( אות משמעות שלה הוא מתכווןוהאדם אומר טוי: האם המילים שיב ה שלברמ .א

 או לא )דרש(?

קט יאופן שבו האוביאת ה תואם מופיעקט יאם האופן שבו אוביהמציאות: ה ה שלברמ .ב

 קיים )פשט( או לא )דרש(?

בטיבטית,  Tsema) בתפיסה מציאויותההבנה: האם אנו מבינים את שתי ה ה שלברמ .ג

Pramana שהן )פשט( או שאנו מבינים אותן רק בערך  תבסנסקריט( שרואה אותן כמו

(Yi-cho 9m+-+? }+k דרש(? בלבדית בטיבטית(, הבנה כלל( 
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כאשר הבודהה גם דרש, אזי לפשט ולמה שהבודהה אמר חייבים לחלק את ג'ה צונגקפה מדגיש שאם  .6

 – ולא לקבלם כפשוטם םובאילו מקרים יש לפרש םפשוטכ יודבריש לקחת את מסביר באילו מקרים 

מה שנראה לנו הגיוני על  בהכרח פשט. ולכן, בסופו של דבר עלינו להסתמךהסברים אלו עצמם אינם 

 .אלומוכין ליוהבא ס ,שהומלצו ע"י לורד בודהה המבחנים הלוגיים תוסביר. תאר את שלוש

 -בודקים זהב ש כפיבחנו אותם בזהירות, ש לאחררק  ועץ לנו לקבל את דבריילורד בודהה מי

 הלבדיק ,בהתאמה ,יחסותי. שלוש בדיקות אלו מתבוחןבאבן מוש יש על ידיתוך, ויבאש, ע"י ח

 :סותרת או אמונה מסוימתספציפית אמירה  האם

 שלנווהנכונה  הישירה את החוויה .א

 תפיסות שהסקנו באופן נכון באמצעות ההיגיון .ב

 .תבמכז השאינ באופן נכוןדאנו יולגביה ש ישותשל  הדבריאת  .ג

 

חשוב  כך-למדוע כאז הן בעצם שגויות,  רק תודעה ןוגות כרבות מהאמונות של אסכולנכון הדבר שאם  .7

 ?היטבללמוד אותן 

ן שהן היו מועילות לקדם וכיולורד בודהה לימד את האסכולות השונות של הודו העתיקה 

. אמונות רבות של אסכולת רק תודעה, סטיתאנשים בעלי יכולות ונטיות שונות בדרך הבודהי

ריקות, ל ביחס הבהירחשיבה , בכל זאת עוזרות לנו לפתח אינן לגמרי נכונותטכנית למרות ש

 הם השלכה של תודעתנו.שבו הרעיון שהעולם וכל היצורים את ו

 

 ?שלנו יום יוםהקרון של פשט ודרש להועיל לנו בחיי יהע כיצד יכול .8

תועלת בכך משום אנו יכולים להבין שאם הבודהה עצמו השתמש ב"דרש" כאשר היה 

ן שמאוד ו, כיוסביבנו את האנשיםלשפוט שלא זהר משנה זהירות ינו להעליהרי ש, ותלמידיל

 .אחריםה את החשיבה שלנו ושללקדם  ותמנסהרות מואשהם ישויות  ייתכן
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 

 תשובות לשיעורי הבית

 2עור יש

כאשר ", לורד בודהה מסביר שהסוטרותנה האמיתית של והכו ביאורסט "קבטבודהיסטווה בתשובתו ל .1

מהם היעדר. לשלושה סוגים של חס יהתי, הוא ועצממשל קיים אין טבע קט יאמר שלשום אוביהוא 

 בטיבטית(. ,שלושה אלו )מסלול טיבטי

 של טבע מוגדר היעדר .א

 

 לגדולטבע השל  היעדר .ב

 

 טבע של להיות אולטימטיביהשל  היעדר .ג

 

 

 רקשל אסכולת  יהוים את אבן הפינה לאמונותוים המפורסמים שמהנימאפישמות שלושת ה ציין את .2

צור )מסלול יתאר אותם בקכמו כן  .1שהוזכרו בשאלה  ההיעדרלשלושת סוגי  ים, ואשר קשורתודעה

 בטיבטית(. טיבטי,

את אנו תופסים  םליות שבאמצעותאמילים או תמונות מנטתוצרים של  –)קּון ַטק(  המשגות .א

 מים.יקי לאכאלו שלימים או ידברים קל יכולים להתאיםתוצרים אלה  העולם;
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 ים מסיבות ותנאים.נוצרדברים משתנים ש - )ֶשן וַונְג( דברים מותנים .ב

 

המשגה צורה ספציפית של ) קיום עצמי היעדר, כלומר ריקות. )יֹונְג דרּוּפ( טוטליות .ג

 בפרט על דברים מותנים.ו( שחל על כל הדברים, רים שלא קיימיםדבל קשורהש

 

 

, ואז תודעה רקזה באסכולת  טוייבב מתכוונים. הסבר למה שמגדיר אותןאין טבע  המשגות-נאמר של .3

 .דרך האמצעלפי אסכולת  טויית הבונולכ השווה זאת

של  משגההרק אך וכאשר הוא  שמגדיר אותותודעה, למשהו אין טבע  רקלפי אסכולת  .א

 ,עצמומצד אינו קיים כאשר הוא  ;ליות(א"מונחים ושמות" )מילים ותמונות מנט

שלושת על ידי  מאופייניםכל הדברים המשלו. מבין  ייחודיבאמצעות טבע עצמי 

לקבוצת הדברים כים ישיהדברים  ;המשגותעל רק  ר חלי, היעדר של טבע מגדניםימאפיה

 י הגדרה.קיימים לפאכן  ,טוטליותלאו  המותנים

כאשר  :יקטיאובשום ל ריגדטבע מא ניתן למצוא שום לפי אסכולת דרך האמצע, ל .ב

. לשום לא מוצאים אותולית שלו, אהמנטתווית או ב מובאופן בלתי תלוי בש אותומחפשים 

 ר.ייקט בעולם אין טבע מגדיאוב

 

 

טבע עצמי של  היעדרתיאור של הוא מתאים ל מדועהסבר ינים יכל אחד משלושת סוגי המאפעבור  .4

 של אסכולת רק תודעה!(. שאתה חובש את הכובע)אל תשכח  שמתאים לו

שמות ומונחים  של אך ורק תבניות ןהש אותן משוםר יגדמעצמי האין טבע  המשגותל .א

משל  חודייבאמצעות איזה טבע י ן,ה ןמציד ותקיימ ןאינ ןה ;ליות(א)מילים ותמונות מנט

 .ןעצמ

 תלותבכוחם הם אלא באינם גדלים הם של גדילה כי  עצמיאין טבע  מותניםלדברים  .ב

 גורמים אחרים.ב

ים אינם מותנ. דברים מותניםדברים יעדר האולטימטיביות שיש לה עצמה ולזה ה טוטליות .ג

שהוא  בלתי משתנהמה שנתפס ע"י תפיסה ישירה של ריקות, ולכן אינם משהו 

, במובן של טבע עצמי ותאולטימטיבישל  בדיוק ההיעדרהיא  טוטליות. אולטימטיבי

אין טבע של להיות  המשגותלשל מה שהריקות מכחישה שקיים. גם  היעדר

 ןכי רק מעטים שמבינים שהכאן, בור יאת הד ןאין מרחיבים עליה ך, אותאולטימטיבי

 .ותאולטימטיבי ןיטעו לחשוב שה בעצם פרי הדמיון
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 , המשך2, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

הטיבטית  Jonangpaג'ה צונגקפה את הרעיון של אסכולת הג'וננגפה מפריך סבר בקצור כיצד ה .5

 כוח עצמו, משהו חיובי.מבלתי משתנה, כלומר הריקות, היא משהו שקיים ה טוטליותשה

 את שני הדברים הבאים:בו זמנית לטעון  גמורהסתירה  וזתהיה מר שוג'ה צונגקפה א

שם )לורד בודהה אומר  "(נה האמיתיתוכוה ביאור") וטרהמילות הסיש לקחת כפשוטן את ש .א

 .של משהו שאינו קיים( היעדר פשוטבכמה אופנים שריקות היא 

כאשר אנו מדברים על  שאנו מכחישים את קיומוהדבר של דחייה  פשוט איננהריקות ה .ב

 ."חוסר עצמיות"

 

 –)מסלול טיבטי  ניםימאפיה טבע עצמי, או היעדרהבא דוגמאות לכל אחד משלושת הסוגים של לבסוף,  .6

 בטיבטית(

רק משהו דמיוני או  ןהאלא ששאין דבר כזה,  לאויר )וכמו פרח שגדל בא ןה המשגות .א

 .לי(אקט מנטיאובי

 

 

הם "מאותו חומר"  ותושהסיר ותפיסתנו א איננו רואים. אשליההם כמו  מותניםדברים  .ב

 אשליה.בן זה הם במו, וכךאכן הם  ולםרמי, אאבמובן שהם באים מאותו זרע ק

 

 

טבע עצמי של היעדר של חומר פיזי, במובן של היעדר כמו מרחב ריק,  היא טוטליות .ג

 קיים. ממילא לאש
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 
 תשובות לשיעורי הבית

 

 5עור יש

 
שה ישקיימים בחמ ה שלורד בודהה סובב את גלגל הדהרמה, הוא תאר את כל הדבריםיבפעם השני .1

 בטיבטית(. טיבטי, לדון בראשון. מנה את שאר הארבעה )מסלול  סיימנואופנים שנראים מאוד קיצוניים. 

 כל דבר קיים

 לגד נואי .א

 

 פוסקנו אי .ב

 

 לה יתחלכמ חדל .ג

 

 צערלגמרי מעבר ל כבר חלףמעצם טבעו,  .ד

  

 

 ?פוסקות ןואינ ותגדל ןאינ המשגותש ומרמדוע ניתן ל .2

רועים יהם א היפסקות, כי גדילה או היפסקלגדול או ל ותיכול ןלפי ההגדרה, ולכן אינ ותמקיי ןאי ןה

, הוא חייב פוסקהפך, אם משהו גדל או ל ;להתרחששיוכלו שחייבים להתקיים לפי הגדרה כדי 

 אסכולת רק תודעה(.פי -עללעשות זאת לפי ההגדרה )
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 המשך, 3, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 ?ועיםלקבוצת הדברים שהם נג ותשייכ ןעצמ המשגותאין המדוע  .3

, םעיולקבוצת הדברים שהם נג -לה יתחלכמ – ותשייכ ןאינ ןאו שהכבר "חדלו",  המשגותה

דברים שלא  ןון שהו( כינגועיםדברים בר וקשש)או  כל צערמעבר לשבמצב  ותנמצאגם  ןוה

 נוצרו.

 

 ?פוסקתאינה גדלה ואינה  וטליותטשמדוע, לפי הסוטרה, ניתן להגיד  .4

, ובזמן של השתנות שהיא בלתי משתנהאי של משהו שלא נוצר שממשיך בזמן "ן שהיא וכיו

ראשיתה, וכן אז הזמן מכל זעזע". כלומר, היא לא השתנתה במשך אינו בר אי זעזוע של מה ש

 תחדל.לזמן שבו היא לא תשתנה עד 

 

" את ארבעת האפיונים האחרונים האמיתית של הסוטרות נהוהכו ביאור"בשם הסוטרה מסבירה מדוע  .5

טיבטי, סוג השני? )מסלול של הטבע עצמי מהסוג הראשון והשלישי, ולא בהקשר  היעדררק בהקשר של 

 בטיבטית(.

ב ווהר, והם עושים זאת לפי ההגדרה. היפסקותו הליגד גיניםפכן מא (ואנגושן דברים מותנים )

חס אליהם ילהתי לא ניתן, ולכן הנגועיםקבוצת הדברים ב כלול מותניםהמכריע של דברים 

במצב כלומר נמצאים  ועים,נגהלקבוצת הדברים יותר שאינם שייכים או , "חדלו"לו כבר יכא

 .כל צער"מעבר ל"של 

 

 

 

ם? לפרש יש, כיצד (ואנגושן דברים מותנים )ארבעת האפיונים האחרונים גם על את  טים להחילימחלאם  .6

 בטיבטית(. -י )מסלול טיבט

במובן אך הגדרה", היא "לפי  פסקות"י"גדילה" ו"ה-במקרה זה אנו צריכים להניח שהכוונה ב

" חדלו"שהם ואז נוכל לפרש הסיבות והתנאים המתאימים.  ללא היפסקותו הליגד לש הספציפי

 הסיבות והתנאים הללו. ללאשהם מעבר למצב של קיום במובן " צערמעבר ל"שהם או 
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIורס ק

 
 תשובות לשיעורי הבית

 

 1עור יש

 
אנו מזהים את שלושת  כיצדלטפל בשאלה כעת " עוברת האמיתית של הסוטרות תןנוכו ביאורהסוטרה " .1

 ותקשור ןה כיצדשהיא מראה ע"י  (קון טק) המשגותשל  ןיימאפ. היא עוזרת לנו להבין את הניםימאפיה

לפי  ,ואנגוקון טק לשן הבין ששלושת האופנים של הקשר  רשום את. (ואנגושן המותנים )דברים ל

 בטיבטית(. טיבטי,הסוטרה? )מסלול 

קון ) המשגותאת הצרת יימהתודעה שפועלת שבה  "זירה"הם ה (ואנגושן דברים מותנים ) .א

 כמו "זה מקל". המשגהבאמצעות . הם הדברים שעליהם אנו חושבים (טק

 

 אלו, הם (קון טק) המשגותה ותשאליהם מכוונקטים יהם האובי (ואנגושן ותנים )דברים מ .ב

 וית.ואת הת יםשמקבל

 

 דברים משתנים.גורמים, או התכונות הטיפוסיות של יש  (ואנגושן לדברים המותנים ) .ג

 

 

 ,(קון טק) המשגההתהליך יצירת ל שבא בעקבות הציטוטים הנ"ל מן הסוטרה, ביחסהסבר במסגרת ה .2

, המצב הממשיגלי אקט של המצב המנטישהוא האובי (ואנגושן הדבר המותנה )בין פיעה הבחנה מו

שלושת אלו כפי שקורה את הם. הסבר יבינ "ת"מונחש (קון טק) המשגהעצמו, וההממשיג לי אהמנט

 שי.אשל התינוק ששמו ט הבדוגמ

, קון טק) משגהא השי" הואשי. "הילד טאחליט האב ששמו יהיה טמלזוג נולד בן, ולאחר יום 

לי אוהמצב המנטיקט לו ניתן השם )התינוק שנולד( יבין האוב תשנמצא במקרה זה השם(

 שי"(.אתן לו את השם "טושי" ונא)האב שחושב על הבן כ"ט המשגהצר את המייש
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 , המשך4, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

לא  (קון טק)המשגה תודעה( שה רקיה )לפי אסכולת שי", מהי האינדיקצאשל התינוק ששמו "ט הבדוגמ .3

 לפי ההגדרה? מתקיי

יחודי י באופן קיום הוא,הגדרה, הוא היה קיים מצידו קיים לפי שי" א"הילד ט ילו היהא

 לקרוא לו בשםהאב מצב התודעה הממשיג )החלטתו של לפני ש שעוד, פירושו של דבר. ולמש

הגיחו מן רגע ן מל שי נולד"או, טהיו אומרים: "כולם הנכנס לפעולה ביום המחרת,  (שיאט

שי אט עד אשר הם יתחילו לחשוב עליו כעל לעשות זאת הם אינם יכוליםלמעשה  ךא -הרחם 

 .ביום הבא

 

 המשגותאת הצרת מייהתודעה שפועלת טויים "הזירה שבה יבהמשך הסוטרה משתמשים בשלושת הב .4

 המשגותבנוסף ל ,ריקות(או ) טוטליותו (אנגושן וים )דברים מותנאור יכבסיס לת ," וכך הלאה(קון טק)

את המשמעות האמיתית של שלושת  ןלהביכדי . במילים אחרות, משתמשים בשלושת הביטויים (קון טק)

יחסים . הסבר את המתייחסים זה לזההם  כיצד, ובפרט תודעה רקשל דברים לפי אסכולת  ניםימאפיה

 .ניםימאפיבין שלושת הש ההדדיים

 ניםימאפישלושת ה כיצדשל שלושת הביטויים במקום זה בסוטרה הוא להסביר ד התפקי

אודות ילד  ותמ( מסויקון טק) המשגות. למשל, אנו יוצרים בתודעתנו זה את זהעוזרים להגדיר 

שי א, כגון "העובדה שטותנכונ לא ן, וחלקשי הוא ילד"א, כגון "טותנכונ ןשי. חלקאבשם ט

 ותחלמו המשגותהטבעי, לפי הגדרה". בשני המקרים, באופן  שקייםשי היא משהו אנקרא ט

 ותהמוטע המשגות. העובדה שהעתה הגיח מרחם אימו, הילד שזה (אנגושן ודבר מותנה ) על

כאלו, אין שום תכונות לדבר המותנה או לילד העובדה ש – הדבר המותנהלגבי  ותנכונ ןאינ

 ותהנכונ המשגות. הטאשי או הריקות של ,שלו)יונג דרופ(  טוטליותה זוהי –ק מהן ישהוא ר

 .הוא לא, להבדיל ממה שטאשישל  תקפהלית אתמונה מנט קבועל ותעוזר

 

של דברים ישים לגבי רשימה שלמה של  ניםימאפישלושה  קביעתקרון של יהסוטרה אומרת שהע .5

 בטיבטית(. ,מהם )מסלול טיבטיכמה קטים שונים. מנה יאובי

לחמשת  :בוב הראשון של גלגל הדהרמהיסב הוזכרושאים שקרון ישים לכל הנוינאמר שהע

מותנית, לארבעת סוגי  התהוותהמצבורים, לתריסר דלתות החושים, לתריסר החוליות של 

 .קטגוריותה הנה, לששת האלמנטים, ולשמונה עשרהזה
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 , המשך4, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

   

 

יותר רלוונטי כאשר אנו  אלוי יכול להיות ריק ממשהו, ואז הסבר איזה משנ דברבהם שם תאר שני אופני .6

הבא גם שני פעלים  –)מסלול טיבטי  ותמסוימ (קון טקהמשגות ))ריקות( ריקה מ טוטליותשהאומרים 

 טיבטיים שעוזרים להסביר את ההבדל(.

נמצא בחדר(. האופן השני  סא לאיהכ -הו אינו נמצא במקום מסוים )למשל שאופן אחד הוא שמ

נטי וו נחש(. האופן השני יותר רלונהחבל המפוספס אינ –הוא שמשהו איננו דבר אחר )למשל 

 (קון טקהמשגות ), כפי שהדברים שקיימים מצד עצמםהאינם  (ואנגושן דברים מותנים ) –כאן 

 -הפך מ)ה, mepaהוא  הראשוןהטיבטי שמשתמשים בו במקרה . הפועל משליכות אותםשלנו 

yupa )שני הוא במקרה ה, ו, קייםminpa – ההפך מ(- yinpaבעל תכונה מסוימת , להיות). 

 

 

 

 

קט. הבא ישל האובימסוימת או לתכונה  ,קט עצמויאובימהות החס לילהתי ותיכול (קון טקהמשגות ) .7

הבא גם את  –לות )מסלול טיבטי אצנארבע האמיתות ההראשונה מבין עבור  יםמקראחד מן הלכל  הדוגמ

 קרון בטיבטית(.ישם הע

פשוט , אנו אומרים ממשיגים את המהות של הראשונה מבין ארבע האמיתות של האריה כאשר

 דם"כל אשל אמת זו אנו אומרים  העיקרית תהכונתממשיגים את כאשר  ."האמת של הסבל"

 .ליו"ע חלהצריך לראות שהאמת של הסבל 
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 
 תשובות לשיעורי הבית

 

 1עור יש

 
 טוי בטיבטית(.יהבא גם את הב –"? )מסלול טיבטי חילופי הדבריםטוי "התוצאה של יחס הבילמה מתי .1

הבודהיסטווה ש "מסקנהל"ח" או ויחס ל"רוי" מתחילופי הדבריםטוי "התוצאה של יהב

עם לורד  לופי הדברים שלוחימ פיקמ Paramarta Samudgataפארמארטה סאמודגאטה 

תר את עצמו, במיוחד בזמן ושהוא ס היה התכוון כאשר נראההוא , בעקבות שאלתו למה בודהה

הגיע להבנה שלורד בודהה  שהבודהיסטווהבוב השני של גלגל הדהרמה. התוצאה היא יהס

והתכוון מילולית בוב הראשון והשני של גלגל הדהרמה, יהס מהלךב יבור מושאלהשתמש בד

 בוב השלישי של גלגל הדהרמה.יסב למה שאמר

 

 

הי מא. פרט: ו ,הגדולים הכינוסיםבובים המפורסמים של גלגל הדהרמה ושלושת יהס שלושת ציין את .2

הנושא ד. מה היה בעיקר,  ,תנויהם נלמי ג. , בעיקר תנויאיפה הם נב. תנו, יהם נבה  יתעיקרה התקופה

היעדר של האו קיום הלגבי יתה השקפתם ימה ה ,"פי הדבריםחילולפי "התוצאה של ה. שלהם, והבסיסי 

 דברים.לטבע עצמי 

  הראשון של גלגל הדהרמה סיבובה .א

 לימד הבודהה בה התקופראשית התקופה: בעיקר ב

 שם: סיבוב גלגל הדהרמה על ארבע האמיתות הנאצלות

 

 , ליד ורנסיתמקום: סרנ
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 , המשך1ר , תשובות לשיעורי בית, שיעו11מס'  ACIקורס 

 

 , המאזיניםנמוכהמתרגלים של הדרך ה :תלמידים

 

 אצלותנארבע האמיתות ה נושא:

 

 קיים, קיים לפי הגדרהשכל דבר  :השקפה

 

 

  – בוב השני של גלגל הדהרמהיהס .ב

 בעיקר באמצע תקופת הוראתו של הבודהה תקופה:

 ששום דבר לא קיים לפי הגדרהעל כך בוב הגלגל יסשם: 

 

 ברג'הגירהה נשרים,ה פסגת מקום:

 

 מתרגלים של הדרך הגדולה :תלמידים

 

 ריקות :הלימוד הבסיסי נושא
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 , המשך1, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 שום דבר קיים אינו קיים לפי הגדרה השקפה:

 

 

  – בוב השלישי של גלגל הדהרמהיהס .ג

 בעיקר בסוף תקופת ההוראה של הבודהה תקופה:

 בוב הגלגל של ההבחנות הדקותיס: שם

 

 לישייו מקום:

 

 מתרגלים של כל הדרכים :תלמידים

 

 ניםימאפישלושת ה נושא:

 

 הםיבינדקות , ויש לעשות הבחנות לאחלק ו קיימים על פי הגדרה,חלק מהדברים  השקפה:
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 , המשך1, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

של ות קבוצ"גלגל הדהרמה )שנקראים גם  ם שלבובייסה, איזה מבין שלושת לפי אסכולת רק תודעה .3

ומה לפי אסכולת דרך  ?דיבור מושאל, שדורש אינטרפרטציהואילו הם  נאמרו כפשוטם,( "סוטרות

 האמצע? נמק!

 אסכולת רק תודעה .א

והשלישי פשט, כי אין זה נכון שכל הדברים קיימים לפי  דיבור מושאלי הראשונים הם נש

כך שהלימוד  ; יש כאלה ויש כאלה;דרה, וגם אין זה נכון ששום דבר לא קיים לפי הגדרההג

 ( שבו לורד בודהה עשה הבחנות אלו.שלישיזה )הסיבוב ה היחיד שהוא פשט הוא

 אסכולת דרך האמצע .ב

ן שנכון ששום דבר אינו וו, כיהשניאלא רק את , אין לקחת כפשוטםהראשון והשלישי את 

ל קיים על פי הגדרה )כפי שנאמר וולא נכון שהכ, )כפי שנאמר בסיבוב השני( קיים לפי הגדרה

בסיבוב הראשון(, או שחלק מהדברים קיימים על פי הגדרה ואחרים לא, )כפי שנאמר 

כל לימוד שבו לורד בודהה  " פירושופשטלפי אסכולה זו "יש לזכור ש בשלישי(. אולם

 .שבו הוא לא עשה זאת מודיהלשאר  וא כלה "דרש"רור לריקות, וייחס בביהת

 

פאראמארטה סאמודגאטה להביע את העובדה ששני  הבודהיסטווהטויים שבהם משתמש ימהם ארבעת הב .4

 תודעה(? רקבובים הראשונים של גלגל הדהרמה הם דרש )לפי השקפת אסכולת יהס

לפרשם", ו"יש להמשיך ש"הם משאירים פתח", ש", יותרמשהו גבוה בהם "יש שהוא אומר 

 כוח".וילו לשמש כבסיס"הם יכולים שו

 

 נמוכהאם משהו שייך לדרך הב", מהו הקריטריון האמיתי לקבוע נה האמיתיתואור הכויב"בהקשר של  .5

 יאנה(?ייאנה( או לדרך הגדולה )מהי)הינ

הודו כת לשתי האסכולות הנמוכות יותר של יהקריטריון הוא אם השקפתם על ריקות שי

 הלוגיקהים, או זו של סטהסוטריואסכולת או החוכמה הגבוהה )אסכולת האבידהרמה  העתיקה

 ( או שהיא שייכת לשתי האסכולות הגבוהות יותר )רק תודעה ודרך האמצע(.ותורת התפיסה

 

תן את השם בטיבטית  -)מסלול טיבטי  טוי "גלגל הדהרמה"? הסבר.ייחסים בבימוי שאליו מתימהו הד .6

 והסבר בעברית.(

זה למנחת המנדלה, גלגל  ביאוריםשל "מלך העולם בעל הגלגל". בקר הייחס לגלגל יהגלגל מת

ק"מ  033,333-לעבור כ השיכולהוא מעין ספינת חלל  ;ק"מ 5333-כשל קוטר מתואר כבעל 

 לולכל מקום שדרוש בכל ארבע היבשות, ומאפשר  ארבעת חילותיואת המלך ו ונושאתביום, 

כאשר מלמדים אותנו  רוכשיםהרוחניות שאנו  לשמור על שליטה בעולם. באופן דומה, התובנות

לנו לכבוש  ותמאפשר - ה ישירה של ריקותיראיאלו של דרך הראייה ובמיוחד  - דהרמה

ים גם לדרך בת והגלגל משואת חלקיו השונים של שטחים רוחניים חדשים במהירות וביעילות. 

 שמונת החלקים של בעלי התובנות.
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 , המשך1יעורי בית, שיעור , תשובות לש11מס'  ACIקורס 

 

 בטיבטית(. טיבטי,מהם שני הסוגים הקלאסיים של "גלגלי הדהרמה"? )מסלול  .7

מוד פיזי, בין בכתב ובין בע"פ. "גלגל הדהרמה יחס ללי" מתילימוד"גלגל הדהרמה שהוא 

ה י, במיוחד לראימוד הדהרמהילתובנות הרוחניות שאנו משיגים מל סחישהוא תובנות" מתי

 ה.ידרך הראיעל של ריקות ישירה ה

 

 

 

 

 טוי "לסובב את גלגל הדהרמה"?ימה פרוש הב .8

, וע"י כך מעורר לימודלורד בודהה או כל מורה קדוש אחר מלמד את גלגל הדהרמה שהוא 

 מדור לדור. זה ממשיךגלגל הדהרמה שהוא תובנות, ו אתבתלמידים 

 

  



17 
 

 

 

 

 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 
 תשובות לשיעורי הבית

 

 6עור יש

 
כמשהו שיכול להיות דרש או פשט, האם בוב הראשון של גלגל הדהרמה יחסים לסיכאשר אנו מתי .1

להסביר  הדוגמ הביאולתית של הוראתו? תחהמוד שלורד בודהה נתן במשך התקופה היכל להמדובר ב

 בטיבטית(. הגמהסבירו בעברית והביאו את הדו - לא )מסלול טיבטימדוע מדוע כן או 

היו  שכןתחלתית של הוראתו, המוד שלורד בודהה נתן במשך התקופה היחסים לכל ליאיננו מתי

מודים שאין צורך לבדוק אם הם פשט או דרש. למשל, ההנחיה לקבוצה של ילבאותה תקופה 

"הקפידו ללבוש את הגלימה התחתונה המפצירה בהם רנסי וחמשת התלמידים הראשונים בו

 ודר".גול מסיבע

 

Nga de la shamtab dumpor gowar jao, she 

 

 

נים לכל מה שלורד ובוב האחרון של גלגל הדהרמה היה "פשט", האם אנו מתכויכאשר אנו אומרים שהס .2

 - לא )מסלול טיבטי מדועשתסביר מדוע כן או  הבודהה לימד בחלק האחרון של הוראתו? הביאו דוגמ

 טיבטית(.ב ההסבירו בעברית והביאו את הדוגמ

לא כל מה ן שושוב, אין הכוונה לכל מה שלורד בודהה לימד בחלק האחרון של הוראתו, כיו

לא. מה שקיים לפי הגדרה ומה הבחנה בין ל התייחסלורד בודהה לימד באותה תקופה ש

על התנהגות נאותה  ,נה הסופיתו, הלימוד שלורד בודהה נתן בסמוך לכניסתו לנירוהלדוגמ

 כום של מוסר הנדרים".יסבמנזר, שנקרא "ה
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 , המשך6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

בובים יחלק את שלושת הסטרחה ל" כאשר נה האמיתיתוהכוביאור "סוטרה לשלוש מטרות שהיו  מנה .3

 של פשט ודרש. לקטגוריותשל גלגל הדהרמה 

הטענות הכוללניות שכל הדברים את  קחת באופן מילולימטרת הסוטרה למנוע בעדנו מל .א

 .שום דבר לא קיים לפי הגדרהקיימים לפי הגדרה או ש

מותנים דברים אינן קיימות לפי הגדרה, אבל  המשגותללמד אותנו שבאה הסוטרה  .ב

 כן קיימים לפי הגדרה.א טוטליותו

 :ניםימאפישלושת הב שימוש ריקות, ע"ילהבין  יעילההסוטרה מנסה לתת לנו דרך  .ג

לפי  מותיויות מסוימות שממילא אינן קיותהמשגות או לדברים מותנים אין העובדה ש

 של דברים. טוטליותההיא הריקות או  ,הגדרה

 

בובי גלגל הדהרמה ישל טיבטים מסוימים ששלושת ס דעותג'ה צונגקפה עשה מאמץ ניכר להפריך את ה .4

כדי  , בעצם,שנאמרו) דההדבריו של לורד בואת  קיבלו כפשוטםאפילו  הוגיםפשט. אותם כולם היו 

על פי טענתם, לדברים יש טבע עצמי מסוים. שבהם אמר ש, (דהיסטיםוב-למשוך קבוצות מסוימות של לא

 -קט זה? )מסלול טיבטי יאובי בהבנת מהי טעות נפוצה, והתכוון לורד בודהה בדבריו אלוקט ילאיזה אובי

 קט בטיבטית(.יהביאו את שם האובי

"טבע -שהלכו לכך", או ל מי"מהות של -יחס לירד בודהה התאנשים אלו מאמינים שלו

שמאפשר  הפוטנציאלשלנו,  תודעהבעיקר הריקות של ה י בעצםהוהבודהה" שיש לכל יצור. ז

שהכוונה של טבע או  לחשוב עות נפוצה היאשלנו כמוארת. ט תודעהלנו לראות יום אחד את ה

פשוט לגלותו. עלינו , ושאיכשהו קייםפוטנציאל זה היא שיש איזה בודהה בתוכנו שכבר של 

 יש לנו איזה טבע עצמי שקיים מצד עצמו.ל אמונה שלטעות שמכאן קל לגלוש 

 

 

בובים ישלושת הסשל  האמיתי " בנוגע לסדרמלך מילות הסוד הסוטרה שלמה עמדת הסוטרה שנקראת " .5

 הביאו את שם הסוטרה ואת הסדר בטיבטית(. - של הגלגל? )מסלול טיבטי

בובים של ישלושת הסבין ה זו מניחה שלורד בודהה לימד מן הקל אל הכבד, כלומר שסוטר

 הוא: הסדר, לפי סוטרה זו, מקודמו, ולכןיותר גלגל הדהרמה, כל אחד גבוה 

 בוב הגלגל שבו לורד בודהה לימד את ארבע האמיתות הנאצלותיס .א

 לאה ומה ים לפי הגדריבוב הגלגל שבו לורד בודהה עשה הבחנות בין מה שקיס .ב

 בוב הגלגל שבו לורד בודהה לימד ששום דבר לא קיים לפי הגדרהיס .ג
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 , המשך6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 

 

 

  

 

 

 בוב האחרון של הגלגל"?ימוד" וה"סיהאם יש הבדל בין "התקופה האחרונה של הל .6

 וד ולא לפי תקופה.מיבוב האחרון של הגלגל מוגדר בעיקר לפי נושא הליכן. הס

 

הראשון של גלגל הדהרמה עשויות להיות בעיתיות,  סיבובלאחר שהחליט שהגדרות יותר מפורטות של ה .7

מוד יספרי הל מחברם המהולל של ,Kedrup Tenpa Dargye  (1443-1568)יהקדרוב טנפה דרגי מביא

ן של גלגל הדהרמה. הראשו סיבובשל הביותר  מבהירהו הגדרה כללית, יהטיבטי סרה מי של המנזר

 בטיבטית(. טיבטי,אותה כאן )מסלול  רשום

ים של גלגל סיבובכת לאחד משלושת הישיהההגדרה היא: "סוטרה של הדרך הנמוכה, 

 ותחסיכמתייש לפרש כאן ים של גלגל הדהרמה" סיבוב"שלושת האת המילים הדהרמה". 

להבין חוסר  מסוגליםלו שלא יועדתמ"כיש לפרש "הדרך הנמוכה"  ו ;סטורייםיהה סיבוביםל

 .יותר" עצמיות רק לפי הפרוש הפשוט

 

 

הגלגל השני, ואלו הבודהה את בב ובין תלמידים שעבורם ס הקדרוב טנפה דרגיי כיצד, אם כן, מבחין .8

 הגלגל השלישי?את סובב הוא שעבורם 

לפרש את המשמעות של חוסר עצמיות  מרגישים צורךההבחנה מבוססת על הנקודה: האם הם 

 הבודהיסטווהקש יהפרק שב"כמו  חיבוריםהשני, תוך הסתמכות על  סיבובכפי שלומדה ב

 ".פאראמארטה סאמודגאטה
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 , המשך6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

אומרת , "נה האמיתית של הסוטרותוהכו ביאורתודעה, שנקראת " רקהסוטרה העיקרית של אסכולת  .1

 עלו,הם "אלו ש ,השלישי של גלגל הדהרמה סיבובניתן הלימוד של ה תיספציפשהתלמידים שעבורם 

השלישי ניתן  סיבובמוד של הילכאורה משתמע מכך שהל". השונות כל אחת מהדרכים על ,באופן מושלם

מסביר קדרופ  כיצד, מה שנראה כסתירה. כאחד של הדרך הנמוכהועבור תלמידים של הדרך הגדולה 

 נקודה זו? טנפה דרגיי

 באופן הבא: היעד קהלימחלק את  הרופ טנפה דרגייקד

טבע עצמי  העדרלביחס רק אך ו ניםימאפימסוגלים לתפוס את החלוקה לשלושה האלו  .א

 .הראשון של גלגל הדהרמה סיבובהוצג בזה ליצורים חיים, כפי ש

טבע עצמי של היעדר בהקשר של  ניםימאפימסוגלים לתפוס את החלוקה לשלושה האלו  .ב

בהסבר נוסף כגון זה השני של גלגל הדהרמה, ללא צורך  סיבובי שהוסבר בכל דבר, כפ

 ".פאראמארטה סאמודגאטה הבודהיסטווהקש יפרק שב"-שניתן ב

טבע עצמי של העדר ביחס ל יםמאפיינמסוגלים לתפוס את החלוקה לשלושה האלו  .ג

-לול בתן להם ההסבר הנוסף שכנייהשני, אבל רק אם  סיבובב גצהוזה קטים כפי שיאובי

קבוצה זו השייכים לון שאלו וכימ". פאראמארטה סאמודגאטה הבודהיסטווהקש יפרק שב"

שהם מכך השני בעזרת התוספת, נובע  סיבובמוד של היהללהבין את תוכן  מסוגליםאכן 

השלישי, ובמובן זה הם תלמידים גם של הדרך  סיבובמוד של היאת הלמבינים בוודאי גם 

 .ותמוכהנ כיםהגדולה וגם של הדר
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 
 תשובות לשיעורי הבית

 1עור יש

 
אנו יודעים  כיצדתודעה בעולמנו? על איזה ספר הוא התבסס, ו רקה את אסכולת ימי היה המחדש שהח .1

 שהתבסס על ספר זה?

ונה ואור הכיביה מאסטר אסאנגה. הוא התבסס על "תודעה ה רקהמחדש הגדול של אסכולת 

לפחות חמש פעמים בספרו לספר זה יחס יהתהוא ן שוכיומ", ואנו יודעים זאת האמיתית

 " ובעבודותיו האחרות.הבודהיסטוותרמות ", וכן בספרו "אוסףה"

 

 כיצדיות וואור של שתי הקיצוניבעיקר באמצעות ת)ריקות(  הכךמחדש זה מביא את המשמעות של  .2

 בטיבטית(. טיבטי,יות אלו? )מסלול ונשתי קיצובשאחוזים מנע מהן. מהם מצבי התודעה ילה

 שיש לו איכותאו  קיים,משהו לחשוב ש כלומר, "דברים גזיםאו לה "לבדותלה של והפע .א

 .ושבעצם אין ל ,מסוימת

 

שאכן קיים, או שיש לו , שמשמעותה לחשוב שמשהו "של דברים מעטהה"הפעולה של  .ב

  תה האיכות.אולא קיים או שאין לו איכות מסוימת, 

 

 

גם את המילה  תן - ר את ההבדל בין הקיצוניות ובין ההשקפה שמאמצת את הקיצוניות )מסלול טיבטיהסב .3

 הטיבטית לקיצוניות(.

. לפי מתקיי הולכן כלל אינ - אחוזים בו מעטההאו ה גזמהמה שההקיצוניות היא באופן טכני, 

 (קון טקהמשגה )ת מיוצגות ע"י שתי הקיצוניות שאינן קיימולמשל, תודעה,  רקאסכולת 

מותנה שאינו קיים לפי הגדרה. ההשקפה שמאמצת את הקיצוניות  דברלפי הגדרה, או  תמישקי

 תאמין בקיום אחת או יותר מהקיצוניות.
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 , המשך7, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 בטיבטית(. טיבטי,ניות )מסלול הקיצוההשקפות הסבר במשפט קצר כיצד רואה דרך האמצע את שתי  .4

זה לטעון  מעטההוא חייב להיות קיים לפי הגדרה, וההרי שזה לטעון שאם משהו קיים,  גזמהה

 אינו יכול להיות קיים כלל.הוא  יקיים לפי הגדרה, אז לאשאם משהו 

 

 

 

 

)מסלול  תודעה רקלפי אסכולת  ,הגזמהבדיה או הספציפית שבה אחוזה ההשקפה של  מחשבהאת ה תאר .5

 בטיבטית(. טיבטי,

יחס ימת "שיאט"השם שי הוא מה שא)כגון העובדה שהילד ששמו טהמשגה האמונה ש היזו

 .ייחודית משלהא, באמצעות זהות יה הדימצ - להתקיים לפי הגדרה האליו( יכול

 

 

 ה?מגזהבדיה או תר על ההשקפה הקיצונית של ולו לעזור למישהותודעה,  רקלפי אסכולת  ,ניתן כיצד .6

 באופן אולטימטיבי. ותשקיימ המשגותקט שהוא אין יע"י שמראים להם שלשום אובי

 

 ?או בדיה גזמהתודעה, מה גורם לקיצוניות של ה רקלפי אסכולת  .7

 בורות.דברים כבעלי טבע עצמי, כלומר  החזיקה ליהנטי היצור, זויבק

 

 טיבטי,)מסלול  מעיטהבעלי ההשקפה שמ התודעה מחזיקים ב רקשלפי אסכולת  מחשבהתאר את ה .8

 בטיבטית(.

 לא להיות קיימים לפי הגדרה.ש יכולים טוטליותמותנה או דבר זה להאמין ש
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 , המשך7, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 ?מעטהתר על ההשקפה הקיצונית של הולו לעזור למישהותודעה,  רקלפי אסכולת  ניתן, כיצד .4

לא היו קיימים לפי הגדרה, אזי הם  לא היורים מותנים, למשל, דב ילויש להראות להם שא

, ואז גם על מה להחיל את ההמשגותאז אין אם אינם קיימים בכלל ו ;כללב להתקייםיכולים 

 להיות קיימות. תלוולא יכ ההמשגות

 

 ?המעטהמחזיק בקיצוניות של  ,תודעה רקלפי אסכולת  ,מי .11

ע, שטוענים ששום דבר אינו קיים לפי הגדרה, אנשי אסכולת דרך האמצ הם אומרים שאלו

 .טוטליותובכך למעשה שוללים את הקיום של דברים מותנים ושל 
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 
 

 תשובות לשיעורי הבית
 0עור יש
 

מציאות "או  "אמת אולטימטיבית"לפי אסכולת דרך האמצע )נקרא גם  ",אולטימטיבי"המהו  .1

 בטיבטית(. טיבטי,( )מסלול "ולטימטיביתא

היא  זו היחס לריקות, שלפי אסכוליאומרים שהאולטימטיבי, או האמת האולטימטיבית, מת הם

 יקט קיים אין טבע עצמי.יהעובדה שלשום אוב

 

 

שהוא אולטימטיבי ומשהו שקיים באופן אולטימטיבי?  האם לפי אסכולת דרך האמצע יש הבדל בין משהו  .2

 ענו בטיבטית(. טיבטי,סלול הסבר )מ

נים שהדבר קיים כמציאות ו, הם מתכו"אולטימטיבי"כשהם אומרים שמשהו הוא 

נים ו, הם מתכו"קיים באופן אולטימטיבי"אמת. כשהם אומרים שמשהו כאולטימטיבית, או 

 .לא קיים דבר כזהה זו לפי אסכולושהדבר קיים מצידו הוא, או קיים לפי הגדרה, 

 

 

 אסכולת דרך האמצע מציאות כוזבת? )מסלול טיבטי: שם בטיבטית ותאור בעברית(. מתארת כיצד .3

ה מסוים, )שנקרא מצב תודעה תודעמצב הם אומרים שמציאות כוזבת היא מציאות שמכזבת ל

בעלת קיום עצמי( אבל ככי היא נתפסת באופן מסוים ) "כוזבת"מציאות זאת נקראת כוזב(. 

 רמה שלנו(.אויה עלינו ע"י הקאחר )השלכה שכפ משהובאמת היא 
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 , המשך8, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 

 

 ?"מציאות אולטימטיבית"ו "מציאות כוזבת"מתארת אסכולת רק תודעה את ההבדל בין  כיצד .4

 הדוגמ וא( הטוטליותדברים מותנים וכלומר הם אומרים שכל דבר שקיים לפי הגדרה )

( הוא כלומר, המשגותית. הם אומרים שכל דבר שאינו קיים לפי הגדרה )למציאות אולטימטיב

 של מציאות כוזבת. הדוגמ

 

 יקט חיצוני".ישל "קיום כאוב שמעותקבוצת המסקנה של דרך האמצע את המ תארתמ כיצדהסבר  .5

או קולות חיצוניים( קיימים  עצים גוןבתוכנו )ככלולים יים שאינם פיזקטים יהם אומרים שאובי

קטים חיצוניים, כי הם דברים ישלנו אינם אובי הזרועות גוןדברים כ ;קטים חיצונייםייכאוב

 פיזיים שכלולים בנו.

 

מסבירות את  -כמה הגבוהה )אבידהרמה( והסוטריסטים והח –שתי האסכולות הנמוכות  כיצדהסבר  .6

 קט חיצוני".ישל "קיום כאובי משמעותה

קט חיצוני אם הדבר מורכב מחלקיקים ייהאסכולות הנמוכות אומרות שמשהו קיים כאוב

שאין להם צדדים. במושג  , שאינם ניתנים לחלוקה נוספת: חלקיקים פיזייםאטומיים פיזיים

לי, ודברים שאינם ניתנים אדברים שלא ניתנים לחלוקה נוספת באופן מנטהם כוללים "אטומי" 

 עור.יש לאיןק זמן קצר רפ נמשךמשהו ש –לחלוקה מבחינת הזמן 

 

טנטריקה( לשני מחנות ותן לחלק את אנשי החלק התחתון של אסכולת דרך האמצע )העצמאיים או סוני .7

 בטיבטית(. טיבטי,פילוסופיים. מהם? )מסלול 

עצמאיים ")אלו הם לאסכולת הסוטריסטים יותר נוטים באמונות מסוימות שכאלו ניתן לחלקם ל

עצמאיים שנוטים " )אלו הםתודעה לאסכולת רק יותר שנוטים  ( ולכאלוסטים"לסוטרישנוטים 

 .(אסכולת רק תודעה נקראת גם אסכולת התרגול המעמיקשמם בא להם משום ש – "לתרגול

1+}-&{-]}+-.8m-+0v-1-:$-Wv+-.k 

Do de chupay uma rang gyupa 
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 וציין מהי נקוב בשמםקט חיצוני". יובן של "קיום כאוביאחד ממחנות אלו מסביר בדרך אחרת את המ .8

 .אמונתם

יקט חיצוני אם הדבר מורכב יקיים כאוב דברהעצמאיים שנוטים לסוטריסטים אומרים ש

 הוי או לתפיסה.יתנים לזים פיזיים זעירים שאין להם צדדים שנקימחלקי

 

 .נפרדים לשאלה זו שני חלקים .4

עה )ואלו של קבוצת העצמאיים של דרך האמצע שנוטים ונים אנשי אסכולת רק תודולמה מתכ .א

 יקט חיצוני"?יכשהם אומרים ש"שום דבר אינו קיים כאובת כגון אלו( אליהם בנקודו

כשהם אומרים שהראשונים  הצד האחר נים אנשי קבוצת המסקנה והעצמאיים שנוטים אלולמה מתכו .ב

 טועים?

יקטים חיצוניים באופן ייימים כאובנים רק שדברים אינם קואנשי אסכולת רק תודעה מתכו .א

קטים חיצוניים. הם לא טוענים שאין יששתי האסכולות הנמוכות יותר מתארות אובי

 קטים שהם חיצוניים לנו.יאובי

שכאשר אנו דנים  אומרים הצד האחר אלאנשי קבוצת המסקנה והעצמאיים שנוטים  .ב

מושג "חיצוני" כפי ב דוןלקטים חיצוניים, איננו צריכים ישל אוביקיומם -או איבקיומם 

 וצג ע"י שתי האסכולות הנמוכות.זה מש

 

שתופס  סובייקטונים אנשי אסכולת רק תודעה כשהם אומרים שהתפיסה התקפה שהיא הולמה מתכ .11

גם את השם  תנו טיבטי,הם "מאותו החומר"? )מסלול  ,קט הפיזי שנתפס על ידהיוהאובי ,קט פיזייאובי

 הטיבטי לרעיון זה(.

 סובייקטליים עשויים מאותו חומר, אלא שהאנים שדברים פיזיים ודברים מנטומתכו אינםהם 

 רמי.אמאותו זרע ק צמחוקט יוהאובי

 

 

 את מקור השם של אסכולת רק תודעה. הסבר .11

טוט י". ראשית הוא מביא צהאמיתית הכוונה הארתג'ה צונגקפה מסביר זאת בספרו "

הם רק תודעה", ואז הללו עולמות הקיום  " שאומרת "שלושתה העשיריתל הרמשהסוטרה מ"

היא ש"התודעה היא הדבר העיקרי"  כאן מיתית של "רק תודעה"אהוא מסביר שהמשמעות ה

טוי "רק תודעה" הוא י. הוא אומר שהבבוראאלוהים או משהו פיזי  ולאשיוצר את העולם, 

א ע"י וולם הצור של "רק תודעה היא הגורם העיקרי". האופן שבו התודעה יוצרת את העיק

 ח תודעתנו.ובכ ממציאים את העולםו רמה, ולא שאנאשהיא גורמת לנו לצבור ק
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 
 תשובות לשיעורי הבית

 
 1עור יש

 
לבחון את עבור כעת נלורד בודהה ריקות, לימד תודעה  רקאנשי אסכולת  לדעתם שללאחר שבחנו כיצד  .1

אנשי החלק העצמאי של אסכולת דרך האמצע, שמבוססת על הרעיון של רמות שונות של  דעתם של

 בטיבטית(. טיבטי,)מסלול  השלושת חלקי אתבאופן כללי, ו רשום את דעתםחוסר עצמיות. 

אנשי החלק העצמאי של אסכולת דרך האמצע מדגישים את הרעיון של שלוש דרגות של 

עצמיות  העדרגס של דברים, ועצמיות  העדראנשים,  עצמיות מעודן של עדרהעצמיות:  העדר

 (.הוא הריקות האמיתיתעל פי אסכולה זאת, )ש מעודן של דברים
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עצמיות של החלק  העדריותר משלוש הדרגות של עוד  גסעצמיות של אנשים שהוא  העדרמהו הסוג של  .2

 בטיבטית(. טיבטי,כולת דרך האמצע? )מסלול העצמאי של אס

שאנו  ניתן לתאר זאת בתור הדבר ועומד בזכות עצמו. םלבלתי משתנה, שאו אדם שהוא  עצמי

 עצמיות גס. העדרמכחישים כאשר אנו מדברים על 

 

 

מהו ה"עצמי" שאת קיומו הם שוללים הם שייכים?  "מרכבה"מיהם המתרגלים במסלול הראשון? לאיזו  .3

 בטיבטית(. טיבטי,)מסלול  ?נה שהם משיגיםתובב

לדרך הנמוכה. הם משיגים למרכבה או כים יהמתרגלים במסלול הראשון הם "המאזינים", ששי

ממשי. לפי החלק העצמאי ועצמו  זכותב עומד של להיות אין טבע עצמי דםאת התובנה שלא

המעודן  היעדרהיא ה וריקותש ,קט שאינו קייםיאוביהשל ר ואית וזהשל אסכולת דרך האמצע, 

 .לעיל של ריקות שהוזכרו הדרגותמבין שלוש  ןהראשו -דם של טבע עצמי של א

 

 

Rangkya tupey dzeyu du druppa 

 

מהו ה"עצמי" שאת קיומו הם שוללים הם שייכים?  "מרכבה"? לאיזו שנימיהם המתרגלים במסלול ה .4

 בטיבטית(. טיבטי,)מסלול  ?תובנה שהם משיגיםב

ך דרמרכבה או לכים גם הם ליח עצמם", ששיוכמים במסלול השני הם "הבודהות המתרגל

תפיסה לפיזי ו דברלבמובן ש ,טבע עצמימ ריקיםדברים הנמוכה. הם משיגים את התובנה ש

הדרגה  יהוזרמי(. אקיום נפרד )כלומר הם באים מאותו זרע ק אין תופסת אותותקפה שה

דרך אגב,  ,עצמיות של דברים. סוג זה של ריקות הגס של העדר: השל חוסר עצמיות יההשני

יחס כמובן לאלו שיכולים יח עצמם" מתוכמיים. "בודהות אאינו ריקות אמיתית לפי העצמ

 משוםרק  זאת ךתמך על מדריך רוחני, אסבלי להמנה נמוכה בחייהם הנוכחים ולהשיג נירו

 שהיו להם הרבה אלפים של מורים בחיים קודמים.
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מהו ה"עצמי" שאת קיומו הם שוללים הם שייכים?  "מרכבה"? לאיזו שלישימיהם המתרגלים במסלול ה .5

 בטיבטית(. טיבטי,)מסלול  ?תובנה שהם משיגיםב

משיגים תובנה של  םדרך הגדולה, והמרכבה או לכים ליששיהבודהיסטוות מתרגלים אלו הם 

 העדרקט אין קיום אמיתי. זוהי הדרגה השלישית של יהעובדה שלשום אובי :אמיתיתריקות 

 עדין של עצמיות לדברים. העדרעצמיות, 

 

 

 טיבטי,מה המשמעות של "קיים באמת" לפי החלק העצמאי של אסכולת דרך האמצע? )מסלול  .6

 בטיבטית(.

שלו, מיחודית יות זהות באמצע ,קט קיים באמת כאשר הוא קיים מצדו הואיאובי באסכולה זו

תודעה בפני קט קיים אם הוא מופיע ישאובי יותר( ות האסכולות הנמוכותכפי שמגדיר)ולא 

 .[, למשלמחלה או סמיםידי על ] שובשתשאינה מ

 קיימים, והם אומרים שזו המשמעות האולטימטיבית של ריקות. לא כאלהיקטים יאוב

  



30 
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ר חמש משמעויות שונות. הסבבודהיזם הבספרים הגדולים של יש "( משגגוד ל"מוינב" )משיממילה "ל .7

 (."מומשג"ול "ממשי"גם את המילים הטיבטיות ל תנו טיבטי,צור )מסלול יאותן בק

גוד לטבע עצמי שאינו קיים, י: כל דבר שקיים באמת, בנקיים באמתל שבמובן " משי"מ .א

 שקיים. סבורותטיות שמאמינות בטבע עצמי ששתי הנ

)למשל מכונית אמיתית ספציפית(  מתפקדשיכול לבצע משהו, משהו במובן י" מש"מ .ב

 (."מכונית"של  אהיהאידבלתי משתנה של דברים ) ת,כללי זהותגוד ליבנ

גוד לדברים י, בנשלא נוצר י" במובן של יציב ובלתי משתנה, למשל מרחב ריקמש"מ .ג

 משתנים.

והמצב  לי תופסאעצמו: הדברים הפיזיים שמצב מנט זכותב עומד" במובן של ימש"מ .ד

חסים כאן לדברים יאו שמות. בסופו של דבר מתי מושגיםגוד לילי שתופס אותם, בנאהמנט

, העל חלקיהם וניצור אותם מחלקיהם )לדוגמקודם שיכולים לעלות בדעתנו בלי שנחשוב 

גוד לדברים שאנו יכולים לחשוב עליהם רק יאדום( בנשל מודעות הצבעים כמו אדום או 

 דםאהאידיאה של " – האותם מחלקיהם )לדוגמ נוריצעל חלקיהם ו נולאחר שחשב

 (.ראשו, זרועותיו, רגליו, וכו', מושג שנוכל ליצור רק לאחר שנחשוב על ישראלי"

אנו שוללים כאשר אנו אומרים אותו ש שעומד בזכות עצמובמובן של קיום י" מש"מ .ה

או ", כגון אדם שאינו מותנה בחמשת המצבורים שלו העומד בזכות עצמו"עצמי  שאין

 שולט בהם.הוא ואשר בחלקיו, 

 .tak-yuו"מומשג" הוא  dze-yu"ממשי" בטיבטית הוא 

 

 

ם(  ובין אנשים ם ריאמוד על השלבים בדרך להארה )לישל שלושת ההיבטים" בלקל לבלבל בין "אנשים  .8

את השמות  תן -)מסלול טיבטי  ן השניים.את ההבדל בי תארו קודם. שהוסברמשלושת המסלולים 

 את ההבדל בעברית(. רבטיבטית והסב

חס לחלוקה לפי היכולת הרוחנית י"אנשים של שלושת ההיבטים" מתיבלימוד של הלאם רים, 

 את הסוגים הבאים: כוללו ,או המוטיבציה

 מען עצמם בלבדעולמות התחתונים, לשלושת ב למנוע לידהאנשים שרוצים  .א

ונה, וסמסרה ולהגיע לניראף אחד משלושת החלקים של ביותר ולד יולא להשאנשים שרוצים  .ב

 למען עצמם בלבד
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, להגיע להארה מלאהלהימנע מלידה בכל אחד משלושת חלקי הסמסרה ואנשים שרוצים  .ג

 .גם הם רים להשיג הארה מלאהכדי שיוכלו לעזור לכל היצו

את הסוגים  כוללחס לחלוקה לפי היכולת להבין ריקות, וי"אנשים משלושת המסלולים" מתי

 הבאים:

לפי )נה של מסלול זה, ואשר ונירואת האלו ממסלול המאזינים, ששואפים להשיג  .א

 .של טבע עצמי של אנשים עדיןה העדריכולים לתפוס לכל היותר את ה (העצמאיים

נה של מסלול זה, ואשר ונירואת הח עצמם, ששואפים להשיג וכמממסלול הבודהות אלו  .ב

 .הגס של טבע עצמי של דברים היעדריכולים לתפוס לכל היותר את ה (לפי העצמאיים)

, ששואפים להשיג הארה מלאה למען כל היצורים, הבודהיסטוותאו  ,אלו ממסלול המהיינה .ג

 לתפוס ריקות אמיתית. מסוגליםואשר 

כים לשני יה צונגקפה שאלו ששי'גמציין ( לאם רים צ'נמו) פר הגדול על השלבים להארהבס

 ההיבט הבינוני. אנשים מןהמסלולים הראשונים הם 

[{=-0v-#=v1k 

Kyebu sum 

*{#-.-#=v1k 

Tekpa sum 

 

ון שבטיבטית אותה ובכתבים, במיוחד מכי ותשמוזכר דרכיםושלוש ה מסלוליםקל לבלבל בין שלושת ה .4

 ילה משמשת לשניהם. הסבר את ההבדל )מסלול טיבטי: שמות שלושת הדרכים והסברן בטיבטית(.מה

ח עצמם, ומסלול וכמיחס למסלול המאזינים, מסלול הבודהות ימת "שלושת המסלולים"

 אנה(.י)מהי הבודהיסטוות

 המילההן הדרך הנמוכה, הדרך הגדולה, ודרך היהלום )שנקראת גם דרך  "שלוש הדרכים"

הדרך של חלק "ה-(. באופן טכני, דרך היהלום שייכת לדרך הגדולה, שמתחלקת ליתדהסו

 ." של תרגול דרך היהלוםהדרך הגדולה של חלק "ה -ו "השלמויות תרגול הגדולה של 
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 האמיתית של הבודהה תו: כוונ51מספר  ACIקורס 

 
 בות לשיעורי הביתתשו

 53עור יש

 
 .רואים שלושה דברים שוניםהם  ,יקטיאובהכאשר שלושה יצורים מסוגים שונים מסתכלים על אותו  .1

 הם תפיסה תקפה או לא?לכל אחד מהאם יש 

 רמיות שלהם.אם לנסיבות הקאיש להם תפיסה תקפה, בהת

 

דבר", ולכן "ניתן הה שונה של אותו " נאמר: "לכל יצור, על פי סוגו, יש תפיסהדרך הגדולה תקציר"-ב .2

כך  כאילו היהדבר מסוים על רושו של דבר שאין זה נכון לחשוב י. האם פ"ממשותדברים אין לש ומרל

 אחרת? הסבר!ולא 

שמפריכה זאת היא  האין זה נכון להסיק כך. דוגמש טוען "סקירה של דרך האמצעסט "קהט

 של ממש, ואחרות לא.שדוקטרינות רוחניות מסוימות מביאות לתוצאות 

 

. החלק העצמאי של ייחודית להםזהות  בעלימים מצידם הם, יאסכולת רק תודעה טוענת שיש דברים שקי .3

הוא, לי שאמצב מנטבפני שתפיסה של דברים מותנית בהופעתם מצידם הם  ןהאמצע טועאסכולת דרך 

האופן שבו דברים קיימים?  המסקנה של אסכולת דרך האמצע לגבי. מה טוענת קבוצת שגויאינו  ,מצידו

 בטיבטית(. ,)מסלול טיבטי

 .בלבד, מצידנו אנוהם טוענים שדברים קיימים כהשלכות 

 

 

 בטיבטית(. ,ן זה? )מסלול טיבטייבעני הואעמדתו לגבי ג'ה צונגקפה  אומר מה .4

של  דוגל בלימודשהוא  מצהיר בגלוי, ג'ה צונגקפה אינטרפרטציהבורו על אמנות היח יוםבס

לא יאמץ אשר  ,לושמבין דברים א מנובעולהאיש ת המסקנה של דרך האמצע: "מי קבוצ

 רג'ונה?"גיה נישל ארהמצוינת  תואת תורלעצמו 
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 , המשך11, תשובות לשיעורי בית, שיעור 11מס'  ACIקורס 

 

 שאנו יכולים להפוך כל דבר למהשל דבר רושו ירק השלכות, האם פאך וכאשר אנו אומרים שדברים הם  .5

 רוצים? היינוש

 רמה שלנו.און שההשלכות שלנו מוכתבות ע"י הקוכימ, ולא לא

 

 רושה ששמירת המוסר אינה חשובה?יפבלבד האם העובדה שדברים הם השלכות  .6

 ,שלנו מעשי העברן שהשלכותינו מוכתבות ע"י וכיומחשובה, נהיית עוד יותר להפך, היא 

 חיונית לאושרנו.היא ששמירת המוסר ד מיי. מי שבאמת מבין ריקות מבין יםרעאו  יםטוב

 

להצגה של קבוצת המסקנה של המשמעות של ריקות אימפליקציות חשובות במיוחד לדרכנו יש מדוע  .7

 להארה?

 אם -אנו יכולים , הרי שמן העבררמה און שדברים הם השלכות שלנו שמוכתבות ע"י קומכי

להפוך ת, ומושל השלכות של זקנה ואת הלהפסיק  -עוצמתי ויוצא דופן חסד נחייה חיים עתירי 

 בחיים אלו.עוד גן עדן טנטרי, ל ולהיכנסמלאך טנטרי ל

 

ת" ובודהיזם היא "להפסיק את התהליך של זקנה ומוהאומרת שהמטרה האמיתית של  סוטרת הלב .8

מדוע לא נתקלנו אז רה זו היא פשט או דרש? אם היא פשט, יבאמצעות "הפסקת הבורות". האם אמ

 ות?ויק את תהליך הזקנה והמבמישהו שהפס

שרואה את  כמו זהאנו ש היא מכיווןלא נתקלנו באנשים כאלו הסיבה ש .רה זו היא פשטיאמ

רמה טובה לפגוש מישהו שהשיג אמספיק ק צברנוטרם  )ולא כמשקה האלים(: םהנוזל כמי

 .זו מטרה

 


