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 'גחלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 8שיעור 

 

ציין את שמותיהם של טקסט המקור והביאור שבהם אנו עומדים להשתמש בלימוד השלמויות של אורך  .1

טיבטי, רוח, חדוות המאמץ, וריכוז מדיטטיבי. כמו כן ציין את שמות המחברים ותאריכיהם. )מסלול 

 ת(בטיבטי

 

. שער הכניסה לילדי המנצחים, וכביאור במדריך לחיי לוחם הרוחאנו נשתמש כטקסט המקור ב

לסה"נ(, והשני על ידי  077הראשון נכתב על ידי הבודהיסט ההודי מאסטר שנטידווה )בערך 

 (8631-8161רמה רינצ'ן )אחד מתלמידיו הגדולים של ג'ה צונגקאפה, ששמו גיילצב ג'ה ד

 

 
 

 

 זק העיקרי של כעס, שאותו איננו יכולים לראות ישירות. )מסלול טיבטי, בטיבטית(תאר את הנ .2

 

הנזק העיקרי של כעס שאותו איננו יכולים לראות ישירות היא ששנייה אחת של כעס המופנה 

כלפי בודהיסטווה מחסלת אלפי עידנים של קארמה טובה שצברנו בעבר; ואיננו יכולים לדעת 

 ווה.מי סביבנו הוא בודהיסט
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 , המשך:1שיעורי בית, שיעור תשובות ל, 18קורס 

 

כרונך את השורות המתארות את הסיבה המיידית לכעס, ואת התועלת שבסיבה זו. )מסלול יצטט מז .3

 בטיבטית( טיבטי, 

 

 אם יש מה לעשות בעניין,"

 מה טעם לכעוס בעטיו?

 ואם אין מה לעשות בעניין,

 "מה תועלת לכעוס בעטיו?

 

 
 
 

 והסבר את הדוגמה הממחישה שאורך רוח הינו מצב של התודעה.תאר  .4

 

יש אנשים, כמו לוחמים בקרב, שאכזריותם מתגברת למראה דמם שלהם. אחרים, פחדנים, 

מתעלפים אפילו למראה טיפה אחת של דם של אדם אחר. בשני המקרים, ההבדל הוא לא במכה 

 של שני האנשים.  שגרמה לפצע או בגוף שנפצע, אלא אך ורק במצב התודעה

 

 

 האם יכולה ישות שמעולם לא נוצרה, ושהיא בלתי משתנה, ליצור את עצמה? מדוע? .5

 

 לא, כיוון שמעצם ההגדרה היא תשתנה על ידי המעשה של יצירת משהו.

 

 

 האם יכולה ישות שמעולם לא נוצרה, ושהיא בלתי משתנה, ליצור משהו אחר? מדוע? .6

 

 נוצרה, היא אינה יכולה ליצור משהו אחר. לא, מכיוון שהיא עצמה מעולם לא
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 , המשך:1שיעורי בית, שיעור תשובות ל, 18קורס 

 

האם יכולה ישות שמעולם לא נוצרה, ושהיא בלתי משתנה, לחוות אובייקטים אחרים או להיות מודעת  .7

 להם?

 

עולם לא, מכיוון שיהיה עליה להיות מודעת באופן בלתי משתנה לכל אובייקט, מכיוון שהיא ל

 אינה משתנה.

 

 

 האם ייתכן שעולמנו, או הדברים והאנשים שבו שמכעיסים אותנו, נוצרו ללא סיבה? .8

 

 זה לגמרי לא הגיוני ובלתי אפשרי שדבר שהוא משתנה נוצר ללא סיבה.

 

 

ציין את הסיבה הישירה לכאבנו כאשר מישהו מכה אותנו במקל, ואת הדבר אשר הניע סיבה ישירה זו.  .9

 עלינו לכעוס?  על איזה מהם

 

הסיבה הישירה לכאבנו היא המקל, הדבר המניע את המקל לפעול הוא הכעס של האדם המניף 

אותו; כך שעלינו לכעוס לא על המקל או על האדם אלא על הכעס שלו, רגש שגם אנו חולקים 

 איתו.

 

 

ת לתרגול דהרמה מהי הסיבה שנותן מאסטר שנטידווה, על מנת להראות לנו שעלינו להוקיר את ההזדמנו .11

 שורות מטקסט המקור.( 2-השתמשו בתשובתכם בטיבטי, בפוגשנו אנשים מרגיזים. )מסלול 

 

אלה המאפשרים לנו הזדמנות לתרגל אורך רוח הם באופן יחסי נדירים בהרבה מאשר אנשים 

 מסכנים, שכן אם איננו מגיבים אליהם בכעס לא נוכל לפגוש אותם בעתיד.

 

 

 

 

 ?ביותר לגמול לבודהות על חסדם השיטה הנעלה מהי .11

 

 לעשות חסד כלפי היצורים החיים היא הנעלה בין כל השיטות.
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 , המשך:1שיעורי בית, שיעור תשובות ל, 18קורס 

 

רשום את ההגדרה הקצרה של חדוות המאמץ המצוינת בטקסט המקור של מאסטר שנטידווה. )מסלול  .12

 בטיבטית( ,טיבטי

 

 שבעשיית הטוב."  "מהי חדוות המאמץ? זו השמחה

 

 

 

רשום את ההגדרה של טבע הבודהה המולד, שהוא זה שמבטיח שכולנו נהפוך לבודהות; אח"כ הסבר  .13

 שם והגדרה בטיבטית, הסבר בעברית(טיבטי, מדוע טבע זה מהווה ערובה לכך. )מסלול 

 

הגדרת טבע הבודהה המולד היא "זה שהוא ריקות ואשר יהפוך לגוף המהות של הבודהה". 

העובדה שלתודעתנו יש ריקות, ושהיא מטבעה ניטראלית, היא שמאפשרת שקארמה טובה 

 יודעת בעתיד.-במיוחד תגרום לנו לראות את עצמנו כישות כל

 

 

 

 

צטט את הפסוקים שבהם משתמש מאסטר שנטידווה, המתארים כיצד יש להתרגל למעשי הבודהיסטווה  .14

 בהדרגה.

 

 "בתחילה הוא מדריך אותנו לעסוק

 תינה של דברים כגון ירקות;בנ

 ולאחר שלזה בהדרגה נתרגל,

 יבוא יום בו נוכל אף בשרנו לתת"
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tsuma lasok jinpa la-ang 

dren pe tokmar jorwar dze 

dela gomne chi ne ni 

rim gyi rang gi sha yang tong 
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 'גחלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 1שיעור 

 

מהו הנימוק שנותן מאסטר שנטידווה באומרו כי עלינו להיות מוכנים לקחת על עצמנו עשייה למען  .1

רשמו את ארבע השורות המתאימות מתוך טיבטי, הברואים, אפילו אם אין אף אחד שעוזר לנו? )מסלול 

 (כתב המקור והסבירו בעברית

 

הוא אומר כי מאחר ולרוב המוחלט של היצורים החיים אין אפילו מושג קלוש מה עליהם 

לעשות כדי לעזור לעצמם, מכיוון שהם נתונים לחסדיהם של נגעיהם הרוחניים, אין זה מפתיע 

שהם עלולים לסרב לעזור לנו במעשים המכוונים לעזור לכל היצורים האחרים. ולכן עלינו 

 עת לקחת על עצמנו מעשי חסד בשמחה, וללא כל עזרה מאף אחד אחר.  להיות מוכנים בכל
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 בטיבטית(טיבטי, תאר והסבר את המשל של הדבש והתער. )מסלול  .2

 

הדבש מסמל את כל האובייקטים של החושים שהם אטרקטיביים בעולם זה; להב התער הוא 

יכולים לספק אותנו, לא משנה כמה נצרוך מהם, ובסופו של דבר הם יובילו  העובדה שהם אינם

 גלגל הסבל.את אותנו למעשים שליליים המנציחים 

 

 

 

מהו הטיעון שבו משתמש מאסטר שנטידווה על מנת להוכיח לנו שאנו מסוגלים לשמור היטב על תודעתנו  .3

 ולהישמר מפני כעס ודומיו?

 

ערית שמן ומורה לנו לחצות את החדר כשהיא בידינו, ואז היה נניח שמישהו היה נותן לנו ק

מלווה אותנו עם חרב על צווארנו, ומאיים כי ישסף את גרוננו אם נפיל אפילו טיפה אחת. 

לעולם לא נפיל את הטיפה. זה מוכיח שאם נחליט לעשות זאת וממש נרצה בכך, אכן נהיה 

 יעת הנגעים הרוחניים.מסוגלים ליצור את הריכוז היוצא דופן שדרוש במנ

 

 

מהי הרמה המדיטטיבית שאליה חייבים להגיע ולהיות מסוגלים לשמור על מנת לראות ריקות ישירות?  .4

 בטיבטית(טיבטי, )מסלול 

 

"שאין לעצור בעדו "-הרמה ידועה כ
1

 (michokme זהו שלב ;)( מקדיםnyerdok ברמת )

אופן רגיל תוביל ללידה בעולם (, סוג של מדיטציה שבsamten dangpoהריכוז הראשונה )

 . samten dangpo nyerdok michokmeהצורה. שמה המלא בטיבטית הוא 

 

                                                 
1

משום שיש  ךכקדרופ ג'ה מציין שרמה זו נקראת  .וז מהרל "ביותר תעוצמתי"מאוחר הלאמה עברה להשתמש בכינוי יותר  

 .בכוחה לחסל כל השתוקקות הקשורה בשלושת העולמות
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רשום את חמשת המכשולים למצב תודעה מדיטטיבי, ע"י ציטוט השורות הרלוונטיות מתוך "מכתב  .5

 בטיבטית(טיבטי, 'ונה. )מסלול נגרג מוארתלידיד" אשר נכתב ע"י הישות ה

 

 ... חמשת המכשולים למדיטציה: 

 וגעגועים;  הסר מנוחוח

 ישנוניות;ו לאותרצון רע, 

 פתורים.  לא; וספקות לדבריםמשיכה 

 

 

 

מאסטר שנטידווה מתאר את ההנאה של חיים לבד, ביער, ואז מפציר בנו לבלות את זמננו בינות העצים,  .6

ת על עזרה לזולת, על ידי פיתוח השאיפה להארה. מהי השיטה הראשונה בטיולים נעימים, ובמחשבו

 בטיבטית(טיבטי, שעליה ממליץ מאסטר שנטידווה כמדיטציה על שאיפה זו? )מסלול 

 

 הוא ממליץ תחילה לתרגל ללמוד כיצד להתייחס לעצמנו ולאחרים באופן שווה.

 

 

 

תור את ההתנגדות שלעולם לא נוכל תאר והסבר את המשל שבו משתמש מאסטר שנטידווה כדי לס .7

 ללמוד לחשוב על כל היצורים השונים בתור "אני".

 

הוא משתמש במשל של חלקי הגוף השונים, כמו הידיים והרגליים. למרות שהם חלקים רבים 

ושונים, אנו עדיין תופשים אותם כגוף אחד השייך לאדם אחד, וכמשהו שעלינו לדאוג לו כפי 

בדיוק כך עלינו לעמול על מנת להבטיח את האושר ולסלק את הסבל של  שאנו דואגים לגופנו.

 כל סוג של יצור חי, מאחר ואנו יכולים ללמוד לחשוב עליהם כ"אני".
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ות כיצד מטפל מאסטר שנטידווה בהתנגדות שלעולם לא נוכל להתייחס לזולת ולעצמנו באופן שווה, הי .8

 וכאבם אינו מכאיב לנו וכאבנו אינו מכאיב להם? 

 

הוא מסביר כי העובדה שאנו רואים את הכאב שלנו כבלתי נסבל היא פשוט תוצאה של ההרגל 

לתפוש את עצמנו כפי שאנו תופשים. הוא טוען כי, למרות שכאבם אינו נוגע בנו באופן ישיר, 

נסבל אם נלמד לתפוש את כולם כאת  אנו יכולים ללמוד שהכאב של כל הברואים הוא בלתי

 עצמנו. 

 

 

מהן שתי הסיבות המאוד מפורסמות שנותן מאסטר שנטידווה על מנת להראות לנו שזוהי טעות גדולה  .9

טיבטי, עבורנו לפעול אך ורק על מנת להשיג אושר לעצמנו, ולהסיר אך ורק את סבלנו? )מסלול 

 בטיבטית(.

 

זהים לחלוטין בשאיפה לאושר, וזהים לחלוטין בשאיפה  הסיבות הן שאין הבדל בינינו: כולנו

להימנע מסבל. כיוון שאנו זהים לחלוטין, אין שום היגיון להתאמץ להשיג את אושרי שלי 

 בלבד ולהימנע רק מן הסבל שלי. 

 

 

 

מהי הסיבה שמביא מאסטר שנטידווה באומרו שבסופו של דבר לא נחשוב על עבודה למען אחרים כעל  .11

  בטיבטית(טיבטי, ם, ולא נרגיש שום התנשאות עקב עשייה זאת. )מסלול משהו מדהי

 

כאשר אנו מצליחים לראות אחרים כאת עצמנו, לא נחשוב שזה מדהים, וגם לא נמצא שום 

סיבה להתנשאות כאשר אנו דואגים להם: אדם לא מברך את עצמו על שהוא מאכיל עצמו את 

 ארוחת הערב שלו.
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 6שיעור 

 

 הסבר מדוע מעשים טובים ורעים הם כמו אשליה, ויחד עם זאת לגמרי מתפקדים. .1

 

הם מתפקדים היטב בדיוק כפי שתפקדו לפני שגילינו שהם אשלייתיים. הם דמויי אשלייה היות 

מעשה, כולם קיימים מתוך השלכותינו. יחד והאדם העושה אותם, המעשה עצמו, ואובייקט ה

 עם זאת הם מתפקדים באופן מושלם ליצירת גופי הבודהה.

 

 

 ציין את שתי הצורות בהן יכול אדם להיות בעל נגעים רוחניים? )מסלול טיבטי, בטיבטית(. .2

 

 הם יכולים להתבטא באופן פעיל, או להתקיים כפוטנציאל, ממתינים להתממש.

 
ngun gyurwa 

 

 
bakla nyelwa  
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תאר את התהליך בן ששת הצעדים של ַמיְטריָה, המקשר העדר תפיסה של ריקות עם הסבל שעלינו  .3

 לעבור. )מסלול טיבטי, בטיבטית(

 

קיום ב של אחיזהשתי הצורות לעוד מחיים קודמים אנחנו באים עם הפוטנציאל המנטלי  .א

 עצמי 

 
dakdzin nyi kyi bakchak yu 

 

 אחיזה בקיום עצמישל צורות האלו מבשילים וגורמים לשתי זרעים  .ב

 
dakdzin nyi kye 

 

 מצידם הם כךכאילו היו  דוחיםזה גורם לנו לתפוס דברים יפים ו .ג

 

 
rang-ngu ne druppay yi-ongwa dang yi-mi-ong du tsul min yi je kye 

 

 שמקורן בבורות. זה מעורר משיכה ודחייה .ד

 

 
duchak dang shedang kye 

 

 זה גורם לנו לבצע מעשים רעים ולצבור קארמה שלילית .ה

 

 
le sak 

 

 קארמה מכריחה אותנו להמשיך ולסוב בגלגל הסבלה .ו

 

 
korwar kor 
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קות עלולה להרגיש קצת מפחידה? )מסלול מהי תשובתו מאסטר של שנטידווה לחשש שמדיטציה על רי .4

 טיבטי, בטיבטית(

 

הוא מציין שהנטייה לראות את הדברים כבעלי טבע משל עצמם היא הסיבה לכל הסבל שיש 

בעולם, כך שאם כבר לפחד, אז לפחד מזה. לעומת זאת, חוכמה אשר מבינה ריקות היא הסיבה 

 למדוט על ריקות. חייביםך אנו וכ –לחיסול כל כאב בעולם ועל כן גם כל פחד בעולם 

 

 
denpar dzinpa dukngel kye je 

tongnyi tokpa dukngel shi je  

 

 

ציין את שמן והגדר את שתי הצורות של הנטייה להיאחז בדברים כאילו הם קיימים באמת. )מסלול  .5

 טיבטי, בטיבטית(

 

הנטייה להאמין הצורה ה"נלמדת" של הנטייה להיאחז בדברים כאילו הם קיימים באמת:  .א

כי לדברים יש טבע משלהם, אשר תלויה בעיקר בהשפעות של פילוסופיות מסוימות על 

 התודעה.

 
tsowor drupte lo gyurwa la tu gupay dendzin ni, dendzin kuntak 

 

הצורה "המולדת" של הנטייה להאמין כי לדברים יש טבע משלהם, אשר הייתה קיימת  .ב

יימת אצל כל היצורים הרגילים( בין אם תודעתם הושפעה מאז ומתמיד בתודעתנו )וק

 מאמונות פילוסופיות מסוימות בין אם לאו.

 
 

tokma mepa ne jesu shukpa, drupte lo gyur ma-gyur nyi-ga la 

yupay dendzin ni, dendzin hlenkye 
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 , המשך:3, שיעורי בית, שיעור 18קורס 

 

 יינָה כל אחת משתי אלו? )מסלול טיבטי, בטיבטית(באיזו נקודה מחסל אדם במסלול הָמה .6

 

(; לאחר שיצא מראיית הריקות tong-lamהצורה הנלמדת נעלמת תוך כדי דרך הראיה )

הוא מפסיק להאמין שהם  -ישירות, למרות שאדם עדיין רואה את הדברים כבעלי קיום עצמי 

השמינית של הבודהיסטווה הוא יודע שהוא לא רואה את הדברים בצורה נכונה. ברמה  –כאלה 

(sa gyepa .האדם מחסל גם את ביטויה החיצוני של הצורה המולדת ,) 

 
tong-lam 

 

 
sa gyepa 

 

 

מהן שלוש הדעות השגויות שאולי יש לנו על עצמנו, המוגדרות כנטיות "נלמדות" לראות דברים כקיימים  .7

 באמת. )מסלול טיבטי, שמות בטיבטית(

 

יו כאדון ומשרתיו; זה מתייחס לרעיון של "נשמה" או "אני" הנטייה לראות אדם וחלק .א

 שהוא לגמרי נפרד מחלקיו של האדם.

 
gangsak dang pungpo jewo dang kolpo shindu dzinpa  

 

הנטייה להחזיק בתפיסה שבסיס המציאות האולטימטיבית שלנו הוא אטומים  .ב

ומרית של המדע המודרני, אובייקטיביים שאינם ניתנים לחלוקה; זה מתאים להשקפה הח

 או הסברים על דקויות של תפיסה המבוססים על פעילות כימית.

 

 
dultren chame du dzinpa 

  

הנטייה להחזיק בתפיסה שבבסיס המציאות האולטימטיבית שלנו יש רגעי הכרה שהם  .ג

באופן אובייקטיבי ממשיים ובלתי ניתנים לחלוקה. זה מתייחס לתחושה של "עצמי" 

 מעבר לחלקינו.שקיים 

 
shepa kechik chame du dzinpa 
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 , המשך:3שיעורי בית, שיעור תשובות ל, 18קורס 

 

אין שום אסכולה בודהיסטית שתסכים שקיים אדם שהוא נפרד מהחלקים הפיזיים והמנטאליים של אדם,  .8

חלקים. קל אך באסכולת דרך האמצע נאמר גם שאנו איננו אף אחד מחלקינו, וגם לא הסך הכל של כל ה

לראות שאנחנו לא אף אחד מן החלקים, כגון זרוע, או רגל, אך מדוע איננו הסה"כ של כל חלקינו 

 השונים?

 

במקרה כזה, אם נוציא חלק כלשהו מן הסה"כ, לא נוכל יותר להתקיים. סה"כ החלקים של אדם 

ינו, על אינם האדם עד אשר התמונה של השלם מושלכת על חלקיו על ידי השלכה שכפויה על

 ידי קארמה שצברנו במעשינו בעבר.

 

 מדוע טוען המתנגד שאינו בודהיסט בפרק התשיעי, שאדם חייב להיות בלתי משתנה? .9

 

הם אומרים שאם האדם הוא דבר מה שמתחיל ונגמר מדי רגע, הרי שהאדם שביצע את 

 ארמה.הקארמה כבר איננו, רגע לאחר המעשה. ואם כך אין מי שיחווה את תוצאותיה של הק

 

 הבא שלושה חלקים מתוך תשובתו של מאסטר שנטידווה לעמדה זו. )מסלול טיבטי, בטיבטית( .11

 

הוא טוען שגם זה שאינו בודהיסט וגם זה שהוא בודהיסט מסכימים שהאדם שביצע את  .א

 המעשה הוא לא זה שיחווה את התוצאה הקארמית, לכן הוויכוח חסר משמעות.

 

 
le jepay du dang drebu nyongway du kyi gangsak dze tade 

 

הוא אומר שהאפשרות הנוספת היחידה היא שהסיבה )המעשה( והתוצאה )תוצאה  .ב

 קארמית( חייבות להתקיים בו זמנית, דבר שהוא בלתי אפשרי.

 

 
gyuy du su drebu nyong mi si 

 

הוא אומר שזה בסדר גמור להתייחס לרצף של זה שמבצע את המעשה וזה שנושא  .ג

 ת כאל אדם אחד.בתוצאו

 

 
gyun chik la le je papo dang drebu chu papo ten rung 

 

 מהו אם כן הטבע האמיתי של "אני"? )מסלול טיבטי, בטיבטית( .11

 

 זוהי תווית או מושג המושלך על אוסף של חלקים, ותו לא.

 
cha she kyi tsok pa la tenne ta-nye tak tsam 
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 ג'חלק  -רי הבודהיזם עיק: 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 1שיעור 

 

בשלב זה בטקסט, מאסטר שנטידווה עובר מדיון בסוג עיקרי אחד של ריקות לדיון בסוג אחר. ההבחנה  .1

בין שני הסוגים היא למעשה התשובה לשאלה שעולה בתודעתנו באופן טבעי כאשר אנחנו מתחילים 

בפרט זו של עצמנו. רשום את השאלה, ותאר בקצרה את שני לבחון את הריקות של אובייקט כלשהו, 

 סוגי הריקות. )מסלול טיבטי, בטיבטית(

 

כאשר אנו מבינים כי אנו בסה"כ מושג המושלך על אוסף של חלקים בכוחה של הקארמה, אנו 

מתחילים לתהות האם גם "הנתונים הגולמיים" עצמם הינם מושגים המושלכים על חלקיהם 

כלומר, אנחנו מתחילים לעשות את (: gangsak gi dakshi yangtakyu yinnamהם? )

 chu kyi( והריקות של חלקינו )gangsak gi dakmeההבחנה בין הריקות של עצמנו )

dakme).  

 

 
gangsak gi dakshi yang takyu yinnam? 

 

 
gangsak gi dakme 

 
chu kyi dakme 

 

 

נראים החלקים, או "הנתונים הגולמיים", כגון צבעים כאשר אתה מתמקד בשלם, כגון הגוף, מדוע  .2

 וצורות, כאילו הם קיימים שם בחוץ, באמת, באופן בלתי תלוי, מכוח עצמם? )מסלול טיבטי, בטיבטית(

 

מפני שבשלב זה אנו תופשים חלקים אלו בראייה מוסכמת, או קונבנציונאלית, בלי לבחון את 

 טיבעם האמיתי.

 

 
matak machepar ta nyepay tseme drup 
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 , המשך:4, תשובות לשיעורי בית, שיעור 18קורס 

 

כיצד עובד התהליך של התקדמות ברמות של החלקים, והחלקים של החלקים, וכך הלאה, כשיטה להוכיח  .3

 שהדברים אכן ריקים? )מסלול טיבטי, בטיבטית(

 

ם, איננו מוצאים כשאנו מסתכלים על "הנתונים הגולמיים", שהם הבסיס שעליו אנו משליכי

 דבר, ובכך אנו מבססים, בדרך נוספת, את האמת של ריקות.

 

 
ta- nye takpay takdun tselway tse na ma nye 

 

 

מהם ה"נתונים הגולמיים" שאנו נוטים להחשיב כאולטימטיביים לכל אחת מבין שתי החלוקות העיקריות  .4

היזם מאמינות שהם בעלי איזשהו קיום משל של האדם? )אלו הם שני הדברים שהאסכולות הנמוכות בבוד

 עצמם.( )מסלול טיבטי, בטיבטית(

 

 האטומים, אשר בכל רגע נתון מרכיבים את מה שאנו קוראים לו גופנו הפיזי .א

 

 
Suk kyi tsokpay dul tra-rab 

 

זרם התודעה המורכב מרגעי ההכרה בהווה, אשר לאורך חיינו בונה את מה שאנו מכנים  .ב

 התודעה שלנו

 
shepay kechikmay gyun 

 

 

 מדוע אף אחד מבין שני סוגים אלו של "נתונים גולמיים" אלו איננו קיים? .5

 

הם למעשה  -אטומים –מה שאנו מדמיינים כאבני הבניין הבסיסיות ביותר של כל חומר פיזי 

השלכה על חלקים קטנים יותר, כל צידי האטום, וכך הלאה עד אינסוף. מה שאנו מדמיינים 

התחלה, האמצע, ההינה רק השלכה על  –רגע ההווה  –הבניין הקטנה ביותר של התודעה  כאבן

 עד אין סוף. ,כך הלאהווהסוף שלו, 

 

 מה אם כן מַספק את ה"נתון הגולמי" עבור כל קיום, בכל רמה של אובייקט, מנטאלית או פיזית? .6

 

 השלכות שנכפות עלינו על ידי הקארמה מן העבר, בכל שלב.
 

 האם הדברים פחות מממשיים? כיצד ניתן לאשר זאת?אם כן,  .7

 

כלל וכלל לא. אנו יכולים לאשר זאת על ידי החוויה הישירה שלנו של כאב או הנאה; למשל, 

 על ידי עמידה לפני מונית הנוסעת במהירות.
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 , המשך:4, תשובות לשיעורי בית, שיעור 18קורס 

 

 י השקפת העולם היחידה שעובדת?מדוע אם כן להתבונן בעולם בצורה זו? מדוע זוה .8

 

אנו יכולים לעשות מעשי חסד, לשתול זרעים קארמיים טובים, וליצור גן עדן של בודהה, גוף 

של מלאך, תודעה וחמלה מושלמות: לשים קץ ללידות סובלות, זקנה ומוות, כפי שהבטיח לנו 

 לורד בודהה.

 

 

 ל טיבטי, בטיבטית(מדוע בסופו של דבר יחוסל הסבל של כל ייצור חי? )מסלו .9

 

משום ששורש הסבל הוא בתפיסה שגויה של הטבע האמיתי של הדברים; וכתפיסה שגויה, 

 היא לחלוטין נחותה וחסרת כוח בהשוואה לתפיסה הנכונה, שהיא הנוגדן האולטימטיבי לסבל.

 

 
dukngel gyi gyur gyurpay, ngupuy neluk la chinchi loktu shugpay dendzin 

menpa de la nyenpo topden yupay chir 
 

 

 –כלומר, תאר מה הדבר שהריקות ריקה ממנו  –תן תיאור כללי של האובייקט שדרך האמצע מכחישה  .11

 והבא דוגמה לכך. )מסלול טיבטי, תאור ושמות בטיבטית(.

 

האובייקט אשר דרך האמצע מכחישה את קיומו הוא דבר שיש לו קיום עצמי: דבר אשר יכול 

בלי להיות אוסף של חלקים שנכפה עלינו על ידי הקארמה מהעבר להמשיג בצורה להתקיים מ

(. אנו אוחזים בדבר זה ללא הרף, אך tsogpay tengdu tokpay tak tsam mayinpaמסוימת )

הוא אינו קיים, הוא מעולם לא היה קיים, ואינו יכול להיות קיים: הוא כמו פיל ורוד בעל שני 

 ראשים בחדרנו.

 
gakja 

 
tsokpay tengdu tokpe tak tsam mayinpa 
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 , המשך:4, תשובות לשיעורי בית, שיעור 18קורס 

 

אשר מסביר את החשיבות של הבנת האובייקט  המדריך ללוחם הרוחצטט את הפסוק המפורסם מתוך  .11

 שאותו אנו מכחישים. )מסלול טיבטי, בטיבטית(

 

 בלי שנזהה את מה שנחשיב כ"דבר"

 ס כיצד הוא אינו הדבר.לעולם לא נתפו

 

 
Takpay ngu la ma rekpar 

De yi ngume dzin mayin 
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 5שיעור 

 

בור ההודי הקלאסי המהווה את הבסיס לאמנות יתן את השם בסנסקריט, בטיבטית ובעברית של הח .1

טית ותורת התפיסה; ציין גם את שם המחבר ותאריכיו המשוערים )מסלול החשיבה הלוגית הבודהיס

 טיבטי גם בטיבטית(.

 

חבור , בעברית: הTsema Namdrel, בטיבטית Pramana Varttikaהשם בסנסקריט הוא 

, loppon chukyi drakpa, בטיבטית Master Dharmakirti. המחבר הוא על תפיסה תקפה

 לספירה. 357-שחי בערך ב

 
 

 

מהם שני הביטויים שבהם משתמשים לתאר, בהתאמה, תלמידים בעלי אינטליגנציה ויכולת רוחנית  .2

 מוגבלת, ותלמידים בעלי אינטליגנציה ויכולת רוחנית גבוהה )מסלול טיבטי גם בטיבטית(.

 

 תלמידים בעלי אינטליגנציה ויכולת רוחנית מוגבלת נקראים:  .א

 "מי שנמצאים על הדרך בזכות אמונתם". 

 
 

תלמידים בעלי אינטליגנציה ויכולת רוחנית גבוהה נקראים: "מי שנמצאים על הדרך בזכות  .ב

 חשיבתם הלוגית".
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 , המשך:5שיעורי בית, שיעור תשובות ל, 18קורס 

 

בצורה שלילית מדוע ללמוד את אומנות החשיבה הלוגית, ואז הבא ציטטה מלורד  המנוסח נימוקהבא  .3

 לול טיבטי גם בטיבטית(.)מס ובודהה עצמו שתומכת ב

 

הסיבה ללמוד את אמנות החשיבה הלוגית היא שידע זה יעזור לנו להמנע מהשגיאה הקארמית 

 החמורה של שפיטת אחרים על פי הופעתם. כפי שאמר לורד בודהה:

 

רק אני או מישהו כמוני יכול לשפוט נכונה מישהו אחר. כל אדם אחר צריך להמנע "

 ]לעולמות התחתונים[. "ת, פן נפול יפול.לחלוטין משפיטה של הזול

 

 
 

 

 )מסלול טיבטי גם בטיבטית(. מוקינתן את ההגדרה של  .4

 

 ".נימוקהיא: "כל דבר שניתן כ נימוקההגדרה של 

 
 

 

 )מסלול טיבטי גם בטיבטית(. ןנכו נימוקתן את ההגדרה של  .5

 

 את שלושת היחסים". ייםמקה נימוקא "וה ןנכו נימוקההגדרה של 
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 , המשך:5שיעורי בית, שיעור תשובות ל, 18ורס ק

 

, והבא אותם, לאחר פישוט, במקרה של המשפט םמקיי ןנכו נימוקציין את השמות של שלושת היחסים ש .6

 הלוגי: "הבה נקח צליל; הוא דבר משתנה; משום שהוא דבר שנוצר".

 

לומר ש"קול והנושא. בטיעון הספציפי שכאן, ניתן פשוט  נימוקצריך שיהיה קשר בין ה .א

 הוא דבר שנוצר".

 
 

גורר את הטענה.  נימוקוהטענה שרוצים להוכיח, כלומר ה נימוקיחס גרירה חיובי בין ה .ב

במקרה שלפנינו נוכל פשוט לומר ש"אם משהו הוא דבר שנוצר, אז בהכרח הוא גם דבר 

 משתנה".

 
 

ה לא תקפה לגבי , כלומר: אם הטעננימוקיחס גרירה שלילי בין הטענה שרוצים להוכיח, וה .ג

לגביו. במקרה שלפנינו נוכל פשוט לומר ש"אם  ףהיה תקילא  נימוקאוביקט מסוים, גם ה

 משהו הוא דבר בלתי משתנה, אז בהכרח אינו יכול להיות משהו שנוצר".

 
 

 

של  התן את שמן והגדרתן של שתי הקטגוריות הנפוצות ביותר של החלוקה של דברים קיימים, ודוגמ .7

 לכל אחת מהן, )מסלול טיבטי גם בטיבטית(.משהו ששייך 

 

דברים בלתי משתנים, שמוגדרים ע"י: "אובייקט שהוא דבר, וגם איננו משהו שקיים רק  .א

 וריקות. . הדוגמאות הקלאסיות הן מרחב ריקלרגע"
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וגמאות הקלאסיות הן גע". הדדברים משתנים, שמוגדרים ע"י: "כל מה שקיים רק לר  .ב

 ים.עמוד או כד מ

 
 

 

, סנסקריט mitakpa לא יהיה זה נכון לתרגם את המילה הטיבטית מיטקפה )מדוע בהרבה מן המקרים  .8

anitya?"למילה "ארעי ) 

 

" פרושה משהו שעתיד להתכלות, שלא יתקיים לנצח, ואילו המילה "קבוע" ארעיהמילה "

רס. אבל המשמעות של המילה הטיבטית ושל המילה פרושה משהו שלא יתכלה או יה

בסנסקריט היא משהו שמשתנה מרגע לרגע, משהו שעובר שנוי וחולף. למעשה, ההגדרה של 

 "מיטקפה" היא "משהו שקיים רק לרגע".

לעומת זאת, המילה "טקפה" )ההפך של מיטקפה( אינה מציינת בהכרח משהו שקיים לנצח. 

ה להתקיים כאשר הספל נשבר, ומתחילה להתקיים כאשר למשל, הריקות של הספל מפסיק

הספל נוצר, כיון שהריקות של הספל ]המסוים[ היא פשוט העובדה שלאותו ספל אין טבע 

עצמי. אבל איננו אומרים שריקות מתחילה או פוסקת, כיון שמכך משתמע שנוי, בעוד שדברים 

עקבי. למשל: שום דבר אינו שהם "מיטקפה" אינם משתנים, קיומם קבוע לחלוטין, באופן 

 פחות או יותר מלהיות ריק לחלוטין מטבע עצמי.

עם זאת, יש לשים לב שבמקרים מסוימים התרגום של "מיטקפה" כ"ארעי" הוא נכון, כמו 

 , שפירושו מוות וארעיות. chiwa mitakpaטוי שמופיע הרבה בספרות הלאם רים, ילמשל בב

 

 

קלאסית לכל אחת  הינאליות של "דברים שהם הכללות", ותן דוגמציין והגדר את שלוש המחלקות הנומ .9

 תן שמות ודוגמאות גם בטיבטית, אך הגדר בעברית(. –מהן )מסלול טיבטי 

 

"איכות". זו מוגדרת בתור: "דבר קיים שכולל את סך  -"הכללה שהיא סוג", שידועה גם כ .א

 לדעת". הקלאסית היא: "דברים שניתן דוגמההדברים שהם מאותו הסוג". ה
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"הכללה של אובייקטים", שנקראת גם "תמונה מנטאלית מהותית". למשל לגבי כד מים,  .ב

היא מוגדרת בתור: הדבר שאנו משליכים בתור כד מים, שאיננו הדבר שמופיע בתור כד 

 שבעצם הוא לא כד מים." מים למצב מנטאלי מושגי שתופס אותו בתור כד מים, בעוד 

הקלאסית היא: "מה שמופיע לרגע השני של מצב מנטאלי מושגי שתופס כד מים,  דוגמהה

 שהוא ההפך מכל מה שאיננו כד מים ברגע השני."

 
 

"הכללה של אוסף של חלקים", שמוגדרת בתור: "אוביקט פיזי ברמה הגסה שמורכב מסך  .ג

 הקלאסית היא כד מים. דוגמהחלקיו". ה

 
 

 

 מדוע חיוני הלימוד של "איכויות ומאפיינים" למי שרוצים לראות ריקות ישירות? .11

 

קטים" מאפשר לנו להבין שכאשר אנו יהכללות של אובי"הלימוד של "הכללות שהן סוג", ו

תופסים משהו , אנו בעצם תופסים אובייקט מנטאלי וטועים לחשוב שזה האובייקט בפועל. 

קיים באופן העבר. לא ייתכן שום אובייקט שו ע"י קארמה מן אובייקט מנטאלי זה נכפה עלינ

שהוא בלתי תלוי בתהליך הזה, וההעדר של אוביקט כזה היא הריקות. תפיסה ישירה של האופן 

קטים באמצעות תמונות מנטאליות, היא שמאפשרת את התובנה של ישבו אנו תופסים אובי

קורית במהלך השעות האחרונות לפני  המשמעות האולטימטיבית של "קיום מותנה". תובנה זו

 שרואים ריקות ישירות, בשלב של "הדבר הגבוה ביותר" של דרך ההכנה.
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 3שיעור 

 

 בטיבטית(. ינת 'דבר שלילי'יתן את ההגדרה של דבר שלילי )מסלול טיבטי גם בטיבטית, וגם המילה שמצ .1

 

ההגדרה של דבר שלילי היא: "משהו שחייב להתפס ע"י מצב תודעה שתופס אותו ישירות, 

 באמצעות תהליך של אלימינציה ישירה של כל מה שהוא שולל".

 

 
 

 

 לכל סוג )מסלול טיבטי גם בטיבטית(. דוגמהמהם שני הסוגים של דברים שליליים? תן  .2

 

 שהו, דברים שהם שליליים במובן שהם לא מ .א

 ודברים שהם שליליים במובן של היעדר של משהו.  .ב

 

דוגמה למקרה הראשון היא: שצליל הוא דבר משתנה )ומשתמע מכך שאינו בלתי משתנה(. 

 דוגמה למקרה השני היא למשל חלל או ריקות.
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 חד )מסלול טיבטי גם בטיבטית(.לכל א הדוגמ מהם שני הסוגים של יחסים? הבא .3

 

שברולט ומכונית.  –יחס שבו להיות דבר אחד זה באופן אוטומטי להיות דבר אחר. למשל  .א

 אחרת כד מים והקבוצה המשלימה של קבוצת הדברים שאינם כד מים. דוגמה

 

 
 

: דבר מתפקד ברגע שאחרי, והדבר המתפקד דוגמהיחס שבו דבר אחד בא מדבר שני, ל .ב

 המקורי.

 

 
 

 

 )מסלול טיבטי גם בטיבטית(. ?להוכיח היעדר של משהו יםמשמשה יםנכונ נימוקיםמהם שני הסוגים של  .4

 

בדבר שהוא מעבר  יםלהוכיח אי קיום של משהו, שכרוכ יםמשמשה יםנכונ נימוקים .א

 לתפיסתו של יריב מסוים

 

 
 

לתפיסה על בדבר שניתן  יםלהוכיח אי קיום של משהו, שכרוכ יםמשמשה יםנכונ נימוקים .ב

 ידי יריב מסוים
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 ?המעין ז נימוקמהו השימוש האולטימטיבי ב .5

 

הוא להוכיח לעצמנו שגם אם איננו יכולים להבחין  המעין ז נימוקהשימוש האולטימטיבי ב

 זו. בסגולה טובה מסוימת אצל הזולת, אין פירושו של דבר שאין להם סגולה

 

 

לכל  דוגמהסוגים הכלליים של הוכחות לוגיות שאינן נכונות לטיעונים ספציפיים. הבא המנה את שלושת  .6

 סוג )מסלול טיבטי גם בטיבטית(.

 

 הסותר את הטענה הספציפית.  נימוק .א

 
 

 הבה ניקח צליל. למשל: 

 הוא דבר בלתי משתנה, 

 כי הוא דבר שנוצר.

 

 
 

  את הטענה. מוכיח ושאינ נימוק .ב

 
 למשל: הבה ניקח צליל. 

 הוא דבר שאפשר לשמוע, 

 כי הוא דבר שנוצר.
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 את הטענה.  יםתואמ םמוכיחה מאומה, או שאינ םשאינ נימוקים .ג

 

 
 

 דוגמה )אחת מתוך שבע(: הבה ניקח צליל. 

 הוא דבר משתנה,  

 כי הוא צליל. 
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIרסקו

 תשובות לשיעורי הבית

 

 0שיעור 

 

-{R  המילה הטיבטית לו ג'ונג  .1 }̂$k תורגמה לעברית כ"אימון להתמרת התודעה". ציין התייחסות של

המבהיר דרך אחרת לתרגם מילה זו. )מסלול  תודעה""שמונה לאימון לאמה ידוע ללו ג'ונג הידוע 

 בטיבטית(גם טיבטי 

 

, היה גלגול הקודם של Ngawang Lobsang Chundenצ'נגקיה רינפוצ'ה הראשון, 

, אשר גם שימש כלאמה של קיסר סין. הוא 8311-8081פאבונגקה רינפוצ'ה שחי בין השנים 

^בשמונה פסוקים כ"עצות לפיתוח )לו ג'ונג מתייחס ל Rאו  -=1}=( תודעה )${ ( של -{

 הארה", או "הלב הטוב".

 
sempa chenpo langri tangpa dorje sengge dzepay jangchub semjong gi 

dampa tsikgye mar drakpa 

 

 

 באיזה אופן יקרים הברואים האחרים יותר מפנינה היכולה למלא כל משאלה? .2

 

באופן כללי, איננו מסוגלים אפילו לדמיין את המטרה האולטימטיבית, כך שגם אילו הייתה 

יכלה למלא את כל משאלתנו, לא היינו מסוגלים אפילו לנסח את המשאלה ברשותנו פנינה ש

 כראוי.

 

 

 יד ברגע שהם מתחילים?ימדוע מדגיש הפסוק השלישי את החשיבות של הפסקת הנגעים הרוחניים מ .3

 

עלינו להימנע אפילו ממספר קטן של רגעים כאלה, בשל העובדה שאפילו רגעים בודדים של 

 ספיקים על מנת ליצור השלכה של חיים שלמים בעולמות הנחותים. קארמה מנטאלית שלילית מ
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אם נמשיך לקחת על עצמנו את האבדן בכל סיטואציה, ונמשיך לתת לאחר לשאת בכל יתרון בכל מצב,  .4

 מה יעצור אחרים מלנצל אותנו?

 

וות; התחייבנו לשרת את הברואים כמשרתיהם, ראשית, הקריירה שלנו היא להיות בודהיסט

ולהבטיח שכל משאלותיהם יתגשמו, אפילו על חשבון אלה שלנו. שנית, כל סבל או מחסור 

שאנו חווים, הנראים לכאורה כאילו נגרמו משום שנתנו את מה שברשותנו לאחרים, יכולים היו 

בהם לא נתנו לאחרים את ש להיווצר, אם נסבירם במונחים קארמיים, אך ורק מאירועים בעבר

. אין משמעות הדבר שעלינו לאפשר לאחרים לפגוע בנו או בכל אחד אחר, מה שהיה ברשותנו

 זה יפגע בהם בעתיד.וזאת משום ש

 

 

 שבו עלינו לקחת את האבדן על עצמנו בכל מצב? האופןמה יש לצ'נגקיה רינפוצ'ה הראשון לומר על  .5

 

 ם זאת ללא כל חרטה, ובהנאה הגדולה ביותר.הוא אומר שעלינו לוודא כי אנו עושי

 

 

 ? אומר כי "תודעתך שלך היא הבודהה"הוא כאשר לווה יאנג גונפה יגילמה מתכוון  .6

 

לתודעה, במובן של החוכמה של האדם, יש היכולת להביא את האדם להארה של הבודהה. 

וארים. מכיוון הריקות של התודעה שלנו היא טבע הבודהה שלנו, הפוטנציאל שלנו להפוך למ

שהתודעה אינה קיימת מצד עצמה, הקארמה הטובה שלנו תכפה עלינו יום אחד לראותה 

 יודעת של הבודהה. -כתודעתו הכל

 

 

למה הוא מתכוון כאשר הוא אומר,"כל מה שאיננו דהרמה הוא חסר כל משמעות. השלך זאת, כמו אשפה.  .7

 "?.הכל מסתיים במוות

 

המחשבה שאנו עלולים למות היום, מאפשרת לנו לשמור על כאשר אנו זוכרים שנאלץ למות, 

בין מה שחשוב לעשות ומה לא: בין מה שהוא דהרמה ומה  בחיןסדרי עדיפות נכונים, ולה

 שהוא לא.

 

 

מהותם של דברים היא מעבר למחשבת מהי המשמעות האמיתית של דבריו של גיילווה יאנג גונפה כי " .8

דברשכון במקום בו אינך נאחז ב –מושג 
2

? " 

 

הוא אומר כי מצב תודעתי נורמאלי התופס את המציאות הנראית לעין, אינו יכול, בו זמנית, 

בו איננו רואים אף דבר כקיים שלתפוס מציאות אולטימטיבית; והוא מפציר בנו לשכון במצב 

 נכפה עלינו על ידי הקארמה שלנו ממעשי העבר.כי אם באופן בלתי תלוי בהשלכות שלנו, 

                                                 
2
 חשוב להבין דברים אלה שלא באופן מילולי, כי אם לאור הלימוד של דרך האמצע.  
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מי היה האדם הראשון שלימד באופן פתוח את הלו ג'ונג הידוע כ שבעה עיקרים לפיתוח הלב הטוב? זכור  .9

 ציין את שמו ואת שם היצירה בטיבטית.( –לציין את שמו המלא ותאריכיו. )מסלול טיבטי 

 

 (.8878-8805היה זה קדמפה גשה צ'קאווה )

 

 וית בצורות שונות :שמו מא

8&+-"-0k  1&+-"-.k 

Chekawa   Chekapa 

 שם היצירה בטיבטית:

 

 

 

 מדוע לא נלמד תרגול זה באופן פתוח במשך מאות רבות כל כך של שנים? .11

 

משום שאנשים לא היו מוכנים לקבל את הרעיון של החלפת הדאגה למילוי צרכיהם האישיים 

ם לזלזל ברעיון זה לו היו לומדים אותו, ובכך היו בדאגה למילוי צרכי הזולת, והיו עלולי

 צוברים קארמה שלילית רצינית.
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גשה צ'קאווה אומר כי "סיכום תמציתן של כל ההנחיות כלול בצירוף של חמשת הכוחות". נקוב בשמם  .11

 טי ציין שמות בטיבטית והסבר בעברית.(של חמישה כוחות אלה, והסבר אותם בקצרה. )מסלול טיב

 

 חמשת הכוחות: 

 

החלטות לגבי העתיד: כשאתה מתעורר בכל בוקר, עשה זאת עם ההחלטה שלא תבזבז יום  .א

 זה, או שנה זו, או חיים אלה, אלא תקדיש את זמנך להשמדת האויב של ההוקרה העצמית.

 

תה הולך למקום כלשהו, או בין אם א –להרגיל את עצמך: בכל פעולותיך במהלך היום  .ב

 חשוב על דרכים להגביר ולהרגיל את עצמך לשאיפה להארה. –עומד או יושב או ישן 

 

זרעים לבנים טהורים: עסוק בתרגולים כגון צבירת קארמה טובה ועצומה או טיהור עצמי  .ג

 מקארמה שלילית, על מנת להגביר את עוצמת השאיפה להארה.

 

 הרגל של הוקרה עצמית, מיד כאשר הוא מתעורר.השמד: למד להכות בראשו של ה .ד

 

תפילה: כאשר אתה שוכב לישון בלילה, התפלל שכל הטוב שעשית במהלך היום יוקדש  .ה

 להעצמת שתי הצורות של השאיפה להארה בתודעתך. 
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 ?  פלט גשה צ'קאווה כששכב על ערש דווישמה היו המילים  .12

 

לפי המסורת של  (powa)תוך שהוא ממלא את עצתו שלו ומבצע את תרגול שילוח התודעה 

הדרך הגדולה, הוא פלט: "התפללתי שאוכל לעבור לגיהינום הנחות ביותר, על מנת לעזור לכל 

יצור חי! זה לא עובד! איני יכול ללכת לשם! כל שאני יכול לראות לפני עתה הוא גן העדן של 

 ההארה!".
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 תשובות לשיעורי הבית

 

 1שיעור 

 

מי כתב את טקסט המקור של "שחרור מארבע אחיזות"; מהם תאריכיו, ומה שם הקבוצה המהוללת  .1

 שאליה הוא שייך? )מסלול טיבטי ענה בטיבטית וכן ציין את שם הטקסט בטיבטית.(

. הוא היה אחד 8701-8851צ'ן קונגה נינגפו שחי בין השנים ה מחבר טקסט המקור היה ס

 . Shenpa Shidrelמחמשת הפטריארכים של שושלת הסאקיה. שם הטקסט בטיבטית הוא 
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 רשום את הפסוק המפורסם "שחרור מארבע אחיזות." )מסלול טיבטי בטיבטית.( .2

 

 אינו מתרגל את הדהרמה.  - ים האלואדם שאחוז בחי

 טרם עשה תפנית.  - אדם שאחוז בחיי הגלגל

 לא יכול להיקרא בודהיסטווה.  - אדם שאחוז בלדאוג לעצמו

 השקפת עולמו שגויה.  –ואדם שאחוז בדברים 
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ם אלו" כאחיזה של האדם בתרגולו את חיי המוסר, הלאמה הקדוש דראקפה גיילצן מתאר "אחיזה בחיי .3

בלמידה שלו, בהתבוננות שלו ובמדיטציה שלו. הסבר את המשמעות האמיתית של אחיזה של אדם 

 בתרגול של חיי המוסר.

 

הכוונה היא לתרגול חיי המוסר מתוך אחיזה באינסטינקטים; במה שמרגיש טוב; במה שאמרו 

בשלבים המוקדמים של חיינו, מבלי לבחון זאת; אחיזה במה  ההורים או המורים, או אנשי הדת,

שהתרבות חינכה את האדם לחשוב; במה שאומרים החברים; במה שחוקי או לא; וזאת במקום 

 בהבנה נכונה והגיונית של קארמה וריקות. 

 

ל בדיון מדוע אל לו לאדם להיאחז בשלושת העולמות, הלאמה הקדוש דרקפה גיילצן מזכיר את "הסבל ש .4

סבל", ומתאר את הסבל בשלושת העולמות הנחותים. ציין את השמות של שלושת העולמות הללו, תאר 

היכן הם, והסבר כיצד מישהו נולד לתוך עולמות אלה. )מסלול טיבטי ציין שמות בטיבטית, ואז תאר 

 והסבר בעברית(.

 

ולם יצורי שלושת העולמות הנחותים הם עולם בעלי החיים, עולם הרוחות המעונות, וע

הגיהינום. בסופו של דבר, עולמות אלה ממוקמים במקום שבו נמצאת התודעה ושבו נכפה על 

על ידי כך שהוא האדם, לפי הקארמה שלו, לתפוש אותם. אדם הופך לישות בעולמות הנחותים 

? כאשר אתה נאלץ להיות כלבמה פירושו  תופס את העולם כפי שתופשות אותו ישויות אלה;

 האובייקטים בעולמך כפי שכלב תופס אותם. לתפוס את 

 
 

 

 ?כלשהי כיצד נוכל להסיק אם לאנשים ולחוויות מהחלק המוקדם יותר של חיינו הייתה משמעות רוחנית .5

 

ניתן לכנות רעיון זה כרוויזיוניזם רוחני. מצד עצמם, לאירועים והאנשים מהחלק המוקדם של 

רוחנית או לא. אלא שככל שאנו נעשים טהורים חיינו אין טבע של להיות משמעותיים מבחינה 

יותר, אנו מתחילים לתפוס אותם באופן שונה, כמאוד מיוחדים מבחינה רוחנית; ולמרות שדבר 

זה אינו נכון באופן בלתי תלוי, הוא בכל זאת תקף לחלוטין, תקף בדיוק כמו התפיסה שהם 

 רגילים.

 

 איזה מצב תודעתי מתואר כ"שליח שטני"? .6

צמך: במובן אחד פירושו לעמול לאושרנו אנו בלבד, ובמובן אחר פירושו לראות את אחיזה בע

עצמנו כקיימים מצד עצמנו ולא כתוצר של קארמת העבר שלנו, לא כהשלכה הנכפית עלינו 

 על ידי מה שחשבנו, אמרנו או עשינו בעבר.
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שקורה לנו הוא תוצאה של "כורה שוחה בה ייפול": מה שעשינו לאחרים חוזר לפי הטקסט, כל דבר רע  .7

ופוגע בנו, כמו גלגל להבים. במקום המיועד לכך לפני כל בעיה שרשומה כאן, רשמו את האות המתאימה 

 לסיבה האמיתית שגרמה לה, לפי הטקסט:

 

 דיבור שגוי ופילוג של אחרים .א כל מקורביי הופכים להיות אויביי _ה_

 התנשאות ושעבוד אחרים .ב _ גופי נפגע ממחלה שקשה לשאתהז_

 פגיעה בשלוותם של אחרים .ג _ לבי מתייסר בכאב עמוק ומענהג_

 צבירת עוולות כלפי אחרים .ד _ אני מתייסר תחת שררה של אחריםב_

 טוהר בעולמי-ההרגל לראות אי .ה _ מגיעים לאוזני דברים בלתי נעימיםא_

 הפרת מוסר וניצול מה ששייך לדהרמה .ו _ קורה לי דבר בלתי נעיםיג_

   _ אני מוצא את עצמי בודד, בלי עזרה וידידיםיב_

 אוהבים

 פגיעה בגופם של אחרים .ז

 פגיעה בפועלם של אנשים קדושים .ח _ אחר מסלף ובכך גורם רעתייא_

 רצון להרע ופילוג בין אנשים .ט __ לבי עטוף בעצבות וקשה לי לחשוב בצלילותד_

 אי בושה מעצמי, וחוסר התחשבות באחרים .י ם, ותודעתי מאוד סוערת_ מעשיי נכשליח_

             _ למרות מיטב ניסיוני נראה שאינני מנעיםיד_

 למורי

 דיבור מקטין ביחס לאנשים רוחניים .יא

 הפרדה בין אנשים אוהבים .יב _ אני שומע ביקורת מכל הכיווניםי_

_ אנשים מתחילים להתקוטט מיד עם היאספם ט_

 סביבי

 יפוח בסתר של מחשבות שפוגעות בזולתט .יג

_ אני חולה במחלה אנושה, כגון דלקת ריאות, ו_

 מיימת, סרטן

 צביעות בתרגול של דהרמה קדושה .יד

 ביצוע של דברים שנדרתי להפסיק .טו _ פתאום תפקוד את גופי איזה מחלה מדבקתטו_

 פגיעה במלאכים ובלימוד סודי .טז _ אני מרבה לחוש דאגה וחרדהטז_

אי הקפדה ביצירה של צלמים קדושים,  .יז תאבוני לדברים, אולם אמצעי דלים _ רביח_

 והתמכרות לכעסים שעולים

_ הופעתי נראית דוחה לאחרים וקרוביי יז_

 מעליבים אותי בעטייה

 אי נתינה לבריות ולשלושת היהלומים .יח

 _ אני מוצא את עצמי תקוף שינה בעת התרגוליט_

 של דהרמה

 מה קדושהצבירת מכשולים ביחס לדהר .יט
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נניח שאנחנו מזהים איזו קארמה מעברנו גורמת לבעיה החמורה ביותר בתודעתנו או בחיינו באופן כללי.  .8

 האם בהכרח אנו יוצרים קארמה כזו כעת? מהו שאנו יכולים לעשות בקשר לבעיה זו?

 

ריחות לא נעימים וזיהום, הרי שזה בשל התנהגות  אם למשל אנו חיים במקום שיש בו הרבה

מינית בלתי הולמת שלנו בעבר. ייתכן שעדיין יש לנו בעיה עם סוג כזה של התנהגות בהווה, 

וייתכן שכבר לא, בשל פער הזמן שבין המעשה והתוצאה. אף על פי כן, דרך אחת לעצור 

שלא לבצע אפילו את  הלשמור בקפדנות יתרבמהירות את השפעתה של הקארמה הזו היא 

 הצורה העדינה ביותר של אותו מעשה בחיינו עתה.

 

 

נניח שמישהו מוצא חן בעינינו, אבל אין לנו הזדמנות להתקרב אליו או אליה בגלל מישהו שלישי הנמצא  .9

"איך" במצב זה, ומהו הפיתרון לכאורה לעומת הפיתרון -תמיד בסביבתם. הסבר את ההבדל בין "מדוע" ו

 האמיתי.

 

ה"איך" במצב זה הוא שהאדם השלישי לא מאפשר לנו להתקרב לאדם שלידו אנו רוצים 

זה קורה מלכתחילה היא שאנחנו בעבר לא אפשרנו לאחר להיות קרוב  מדועלהיות. אולם הסיבה 

לאדם שהוא רצה להיות קרוב אליו. הפיתרון הנראה לעין לבעיה זו הוא לנסות איכשהו להיפטר 

שתמיד יגרום ל"פגיעה חוזרת", או יגרום לגלגל הלהבים לסוב עלינו מהאדם השלישי, מה 

שנית. הפיתרון האמיתי הוא לוודא שאין לנו רגשות שליליים כלפי אותו אדם, ולהקפיד לדאוג 

 לכך שאנשים יהיו קרובים למי שהם רוצים בקרבתם.

 

 

 –הבים, אומר המחבר במחציתו של הלו ג'ונג, או הטקסט על פיתוח הלב הטוב, שכותרתו גלגל הל .11

כי "סוף סוף תפסתי היטב מיהו כאן האויב". מיהו אותו אויב גדול? )מסלול  –מאסטר דהרמה רקשיטה 

 טיבטי בטיבטית.( 

 

האויב הגדול הוא הנטייה להוקרה עצמית, וגם הגורם המיידי לה: ההרגל של אדם לתפוש את 

וי בהשלכות הנכפות על ידי עצמו כקיים מצד עצמו, או כבעל טבע משל עצמו שאינו תל

 הקארמה של מעשי העבר. 

 

 
 

 

את האויב שזה עתה זיהה, משתמש מאסטר דהרמה רקשיטה בגלגל הלהבים על מנת  השמידדרכו לב .11

 לערוף את ראש אויבו. הסבר כיצד בדיוק זה נעשה. 

 

מסרה גלגל הלהבים הוא חוק הקארמה, העובדה שמה שאנו עושים חוזר אלינו. במהלך חיינו בס

או במעגל הסבל הנוראי, אנו מגיבים לדברים שליליים במעשים שליליים, שמחזירים אלינו 

 דברים שליליים, שאליהם אנחנו שוב מגיבים באופן שלילי, וכך אנו מנציחים את הסבל.
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יטה )פעולות הבודהיסטווה כגון אולם אותו עיקרון יכול לשמש במהופך; אנו משתמשים בש

נתינה וסבלנות( וחוכמה )הבנת הריקות המלווה פעולות אלה( על מנת לצבור, במקום קארמה, 

 את שני ה"מכלולים" של חסד וחוכמה, היוצרים את הגוף ואת התודעה של ישות מוארת. 

 

 

החיים הם חזיון הטקסט אומר שהחיים הם "אשליה", שהם "אינם אמיתיים, כמו בבואה במראה", ש .12

 תעתועים. איזו סיבה נותן מאסטר דהרמה רקשיטה לאמירה זו? 

 

הוא אומר שהדברים הם כמו אשליה מכיוון ש "כל הדברים שסביבך קיימים בתלות בדברים 

אחרים!". זהו "קיום מותנה", שבמובן הגבוה ביותר פירושו שכל הדברים שאנו רואים סביבנו 

הנכפות עלינו על ידי הקארמה של מעשי העבר שלנו. כך  הם תוצרים של התפיסות שלנו,

שלמרות שהדברים והאנשים הרעים סביבנו, למשל, נראים כקיימים מצד עצמם, הם למעשה 

 נוצרים על ידנו, וניתן להיפטר מהם רק על ידי כך שנשפר את הקארמה שלנו. 
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 ורי הביתתשובות לשיע

 

 0שיעור 

 

מה שמו של הטקסט העיקרי שבו נשתמש בלימודנו את אמנות האינטרפרטציה? מהו שם המחבר ומהם  .1

 בטיבטית(. -תאריכיו? )מסלול טיבטי 

 

 מנות האינטרפרטציה" על א תמצית ההסבר הטוב: "טקסטמודנו יתבסס על היל

 

 .8650-8180שנכתב ע"י המאסטר ג'ה צונגקפה, 

 

 

 

שאומרים אחרים בבודהיזם, ויש  יעיקרדבר השל ריקות אינה ההבנה שאומרים שאנשים יש  בימינו .2

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

 מלורד בודהה עצמו שמפריכה עמדות אלו.

" של אריה רשטראפאלה בקשתולהסוטרה שניתנה בשם " סוטרהט מוג'ה צונגקפה מביא ציט

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

[ משתמשים הבודהיסטוותבודהות וכלומר הבעלי החמלה ]"ריקות". ועוד נאמר שם: ה

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

 

 

בחין בין פשט ודרש? מדוע יש ללמוד לפרש את מה שהבודהה אמר, כדי למצוא מדוע יש צורך ללמוד לה .3

 למה הוא התכוון באמת?

 

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

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

 סותרים זה את זה.
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 הסבר את שלוש הרמות השונות של "פשט" ו"דרש". .4

 

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

 או לא )דרש(?

קט יאופן שבו האוביאת ה תואם מופיעקט יהמציאות: האם האופן שבו אובי ה שלברמ .ב

 שט( או לא )דרש(?קיים )פ

בטיבטית,  Tsema) מבינים את שתי המציאויות בתפיסה ברמה של ההבנה: האם אנו .ג

Pramana  בסנסקריט( שרואה אותן כמות שהן )פשט( או שאנו מבינים אותן רק בערך

(Yi-che 9m+-+?}+k ?)בטיבטית(, הבנה כללית בלבד )דרש 

 

 

ודהה אמר לפשט ולדרש, אזי גם כאשר הבודהה פה מדגיש שאם חייבים לחלק את מה שהבאג'ה צונגק .5

–מסביר באילו מקרים יש לקחת את דבריו כפשוטם ובאילו מקרים יש לפרשם ולא לקבלם כפשוטם 

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

 לורד בודהה והבא סימוכין לאלו. וסביר. תאר את שלושת המבחנים הלוגיים שהומלצו ע"י

 

 -בודקים זהב ש כפיבחנו אותם בזהירות, ש לאחרעץ לנו לקבל את דבריו רק ילורד בודהה מי

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

 סותרת: או אמונה מסוימתספציפית אמירה  האם

 שלנוכונה והנ הישירה את החוויה .א

 תפיסות שהסקנו באופן נכון באמצעות ההיגיון .ב

 .תבמכז השאינ באופן נכוןדאנו יולגביה ש ישותשל  הדבריאת  .ג

 

 

כך חשוב -הן בעצם שגויות, אז מדוע כל רק תודעהאם נכון הדבר שרבות מהאמונות של אסכולות כגון  .6

 ללמוד אותן היטב?

 

ן שהן היו מועילות לקדם והעתיקה כיו לורד בודהה לימד את האסכולות השונות של הודו

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

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

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

 

 

 ד יכול העיקרון של פשט ודרש להועיל לנו בחיי היום יום שלנו?כיצ .7

 

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

ן שמאוד וסביבנו, כיו את האנשיםלשפוט שלא זהר משנה זהירות יעלינו לההרי ש, ותלמידיל

 אחרים.ה לנו ושלאת החשיבה שלקדם  ותמנסהרות מואשהם ישויות  ייתכן
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", לורד בודהה מסביר שכאשר ביאור הכוונה האמיתית של הסוטרותבתשובתו לבודהיסטווה בטקסט " .8

הוא אמר שלשום אובייקט קיים אין טבע משל עצמו, הוא התייחס לשלושה סוגים של היעדר. מהם 

 יבטית(.טיבטי בט -שלושה אלו )מסלול 

 

 של טבע מוגדר היעדר .א

 

 לגדולטבע השל  היעדר .ב

 

 טבע של להיות אולטימטיביהשל  היעדר .ג

 

 

 

רק ציין את שמות שלושת המאפיינים המפורסמים שמהווים את אבן הפינה לאמונותיה של אסכולת  .9

 ? כמו כן תאר אותם בקצור )מסלול1, ואשר קשורים לשלושת סוגי ההיעדר שהוזכרו בשאלה תודעה

 בטיבטית(. -טיבטי 

 

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

 מים.יאינם קיכאלו שלימים או ידברים קל תוצרים אלה יכולים להתאים העולם;

 

 דברים משתנים שנוצרים מסיבות ותנאים. - )ֶשן וַונְג( דברים מותנים .ב

 

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

 בפרט על דברים מותנים.ו( שחל על כל הדברים, קיום-שמתייחסת לאי
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 –לבסוף, הבא דוגמאות לכל אחד משלושת הסוגים של היעדר טבע עצמי, או מאפיינים )מסלול טיבטי  .11

 בטית(בטי

 

רק משהו דמיוני או  אלא שהןשאין דבר כזה,  לאויר )והם כמו פרח שגדל בא המשגות .א

 .לי(אקט מנטיאובי

 

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

 אשליה.במובן זה הם כך, ואכן הם  ולםרמי, אאבמובן שהם באים מאותו זרע ק

 

של  היעדר פשוטשל חומר פיזי, במובן של  היעדר פשוטכמו מרחב ריק,  טוטליות היא .ג

 .ממילא טבע עצמי שאינו קיים
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הסיבובים המפורסמים של גלגל הדהרמה ושלושת הכינוסים הגדולים, ופרט: א. מהי  ציין את שלושת .11

איפה הם ניתנו בעיקר, ג. למי הם ניתנו, בעיקר, ד. מה היה הנושא התקופה העיקרית בה הם ניתנו, ב. 

הבסיסי שלהם, וה. לפי "התוצאה של חילופי הדברים", מה הייתה השקפתם לגבי הקיום או ההיעדר של 

 טבע עצמי לדברים.

 

 הראשון של גלגל הדהרמה  סיבובה .א

 לימד הבודהה בה התקופראשית התקופה: בעיקר ב

 הרמה על ארבע האמיתות הנאצלותשם: סיבוב גלגל הד

 

 , ליד ורנסיתמקום: סרנ

 

 מצומצמת, המאזינים: מתרגלים של הדרך התלמידים

 

 אצלותננושא: ארבע האמיתות ה

 

 : כל דבר קיים, קיים לפי הגדרההשקפה
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  –בוב השני של גלגל הדהרמה יהס .ב

 באמצע תקופת הוראתו של הבודהה תקופה: בעיקר

 ששום דבר לא קיים לפי הגדרהעל כך בוב הגלגל יסשם: 

 

 ברג'הגירהה נשרים,מקום: פסגת ה

 

 : מתרגלים של הדרך הגדולהתלמידים

 

 : ריקותהלימוד הבסיסי נושא

 

 השקפה: שום דבר קיים אינו קיים לפי הגדרה
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  – בוב השלישי של גלגל הדהרמהיהס .ג

 תקופה: בעיקר בסוף תקופת ההוראה של הבודהה

 בוב הגלגל של ההבחנות הדקותישם: ס

 

 לישיימקום: ו

 

 : מתרגלים של כל הדרכיםתלמידים

 

 ניםינושא: שלושת המאפי

 

 הםיבינ דקות, ויש לעשות הבחנות לאחלק קיימים על פי הגדרה, וחלק מהדברים  השקפה:
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לפי אסכולת רק תודעה, איזה מבין שלושת הסיבובים של גלגל הדהרמה )שנקראים גם "קבוצות של  .12

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

 האמצע? נמק!

 

 אסכולת רק תודעה .א

והשלישי פשט, כי אין זה נכון שכל הדברים קיימים לפי  דיבור מושאלם הם שני הראשוני

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

 זה )הסיבוב השלישי( שבו לורד בודהה עשה הבחנות אלו. היחיד שהוא פשט הוא

 אסכולת דרך האמצע .ב

ן שנכון ששום דבר אינו וו, כיאלא רק את השני, קחת כפשוטםאין להראשון והשלישי את 

ולא נכון שהכל קיים על פי הגדרה )כפי שנאמר , )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  ושו" פירפשטלפי אסכולה זו "יש לזכור ש בשלישי(. אולם

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

 

 

", מהו הקריטריון האמיתי לקבוע באם משהו שייך לדרך ביאור הכוונה האמיתיתבהקשר של " .13

 המצומצמת )היניינה( או לדרך הגדולה )מהיינה(?

 

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
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 ג'חלק  -עיקרי הבודהיזם : 81מס'   ACIקורס

 לשיעורי הביתתשובות 

 

 87שיעור 

 

כאשר אנו מתייחסים לסיבוב הראשון של גלגל הדהרמה כמשהו שיכול להיות דרש או פשט, האם  .1

להסביר  דוגמההמדובר בכל לימוד שלורד בודהה נתן במשך התקופה ההתחלתית של הוראתו? הביאו 

 טית(.בטיב דוגמהמדוע כן או מדוע לא )מסלול טיבטי הסבירו בעברית והביאו את ה

 

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 יבאותה תקופה ל

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

 ".ב הגוףסבי גול מסודריבע

 

 

ג'ה צונגקפה עשה מאמץ ניכר להפריך את הדעות של טיבטים מסוימים ששלושת סיבובי גלגל הדהרמה  .2

היו כולם פשט. אותם הוגים אפילו קיבלו כפשוטם את דבריו של לורד בודהה )שנאמרו, בעצם, כדי 

ם. על פי טענתם, בודהיסטים(, שבהם אמר שלדברים יש טבע עצמי מסוי-למשוך קבוצות מסוימות של לא

לאיזה אובייקט התכוון לורד בודהה בדבריו אלו, ומהי טעות נפוצה בהבנת אובייקט זה? )מסלול טיבטי 

 הביאו את שם האובייקט בטיבטית(.

 

"טבע -שהלכו לכך", או ל מי"מהות של -יחס ליאנשים אלו מאמינים שלורד בודהה הת

את לנו  תשלנו, שמאפשר תודעהשל ה בעיקר הריקות י בעצםהוהבודהה" שיש לכל יצור. ז

שהכוונה של  לחשוב עות נפוצה היאשלנו כמוארת. ט תודעהלראות יום אחד את ההפוטנציאל 

פשוט עלינו , ושאיכשהו טבע או פוטנציאל זה היא שיש איזה בודהה בתוכנו שכבר קיים

 עצמו.יש לנו איזה טבע עצמי שקיים מצד ל אמונה שלגלותו. קל לגלוש מכאן לטעות ש
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מהו "האולטימטיבי", לפי אסכולת דרך האמצע )נקרא גם "אמת אולטימטיבית" או "מציאות  .3

 אולטימטיבית"( )מסלול טיבטי בטיבטית(.

 

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

 יקט קיים אין טבע עצמי.ידה שלשום אובהעוב

 

 

 

 כיצד מתארת אסכולת דרך האמצע מציאות כוזבת? )מסלול טיבטי: שם בטיבטית ותאור בעברית(. .4

 

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

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

 רמה שלנו(.אאחר )השלכה שכפויה עלינו ע"י הק משהובאמת היא 

 

 

 

 

 כיצד מתארת אסכולת רק תודעה את ההבדל בין "מציאות כוזבת" ו"מציאות אולטימטיבית"? .5

 

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

( הוא כלומר, המשגותת. הם אומרים שכל דבר שאינו קיים לפי הגדרה )למציאות אולטימטיבי

 של מציאות כוזבת. דוגמה

 

 

שהיא הסובייקט שתופס  ,למה מתכוונים אנשי אסכולת רק תודעה כשהם אומרים שהתפיסה התקפה .6

 אובייקט פיזי, והאובייקט הפיזי שנתפס על ידה, הם "מאותו החומר"? )מסלול טיבטי תנו גם את השם

 הטיבטי לרעיון זה(.

 

 סובייקטליים עשויים מאותו חומר, אלא שהאנים שדברים פיזיים ודברים מנטומתכואינם הם 

 רמי.אמאותו זרע ק צמחוקט יוהאובי
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 הסבר את מקור השם של אסכולת רק תודעה. .7

 

טוט י". ראשית הוא מביא צכוונה האמיתיתהארת הפה מסביר זאת בספרו "אג'ה צונגק

הם רק תודעה", ואז הללו " שאומרת "שלושת עולמות הקיום הסוטרה של הרמה העשיריתמ"

היא ש"התודעה היא הדבר העיקרי"  כאן הוא מסביר שהמשמעות האמיתית של "רק תודעה"

ודעה" הוא טוי "רק תי. הוא אומר שהבבוראאלוהים או משהו פיזי  ולאשיוצר את העולם, 

צור של "רק תודעה היא הגורם העיקרי". האופן שבו התודעה יוצרת את העולם היא ע"י יק

 ח תודעתנו.ורמה, ולא שאנו ממציאים את העולם בכאשהיא גורמת לנו לצבור ק

 

 

 מה המשמעות של "קיים באמת" לפי החלק העצמאי של אסכולת דרך האמצע? )מסלול טיבטי בטיבטית(. .8

 

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

תודעה בפני קט קיים אם הוא מופיע ישאובי יותר( כפי שמגדירות האסכולות הנמוכות)ולא 

 [.ידי סמים או מחלה, למשללמשל על ] שובשתשאינה מ

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

 
 

 

כאשר שלושה יצורים מסוגים שונים מסתכלים על אותו האובייקט, הם רואים שלושה דברים שונים.  .9

 האם יש לכל אחד מהם תפיסה תקפה או לא?

 

 רמיות שלהם.אם לנסיבות הקאיש להם תפיסה תקפה, בהת

 

 

להם. החלק העצמאי של אסכולת רק תודעה טוענת שיש דברים שקיימים מצידם הם, בעלי זהות ייחודית  .11

אסכולת דרך האמצע טוען שתפיסה של דברים מותנית בהופעתם מצידם הם בפני מצב מנטאלי שהוא, 

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

 )מסלול טיבטי בטיבטית(.

 

 .צידנו אנובלבד, מהם טוענים שדברים קיימים כהשלכות 
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 מה אומר ג'ה צונגקפה לגבי עמדתו הוא בעניין זה? )מסלול טיבטי בטיבטית(. .11

 

של  דוגל בלימודשהוא  מצהיר בגלויפה אבורו על אמנות האינטרפרטציה, ג'ה צונגקיח יוםבס

לא יאמץ אשר  ,מבין דברים אלוש מנובעולהאיש קבוצת המסקנה של דרך האמצע: "מי 

 יה נאגארג'ונה?"ישל אר תואת תורלעצמו 

 

 

 

כאשר אנו אומרים שדברים הם אך ורק השלכות, האם פירושו של דבר שאנו יכולים להפוך כל דבר למה  .12

 שהיינו רוצים?

 

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

 

 

 בלבד פירושה ששמירת המוסר אינה חשובה?האם העובדה שדברים הם השלכות  .13

 

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

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

 

 

ת חשובות במיוחד לדרכנו מדוע יש להצגה של קבוצת המסקנה של המשמעות של ריקות אימפליקציו .14

 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

 

 

מרת שהמטרה האמיתית של הבודהיזם היא "להפסיק את התהליך של זקנה ומוות" או סוטרת הלב .15

באמצעות "הפסקת הבורות". האם אמירה זו היא פשט או דרש? אם היא פשט, אז מדוע לא נתקלנו 

 במישהו שהפסיק את תהליך הזקנה והמוות?

 

זה שרואה את כמו אנו 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


