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  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

  הקדמה לעולם התשוקות ולעולם הצורות :ראשונהמקראה 
 

 

 Gyalwa Gendunגילווה גנדון דרופשנכתב על ידי  ביאור", אור על הדרך לחופשהקטע הבא לקוח מן הספר "

Drup  , ( שנכתב על ידי החכם הרמה קושהאביד" )אוצר החוכמה הגבוההמה הראשון, לספר "אהדלאי לה"ק

סובנדהו הפסוקים המקוריים של מאסטר ו במאה הרביעית לספירה.Vasubandhu  וסובנדהוהבודהיסטי הגדול 

ביאור הודגשו תוך הששולבו בהללו הפסוקים  י. חלקמתאימיםאינם מופיעים בביאור המקורי, ושולבו במקומות ה

 בהירות. לשםראשי פרקים כן הוספנו ו על מנת להראות את הקשר ההדוק בין שתי העבודות,

 

********** 

 

 
 " ודיוננו בו מורכב משני חלקים:הצגה של העולםשל "אוצר החוכמה הגבוהה" נקרא " השלישיהפרק 

 

 אלו שנולדים -הסבר של עולם היצורים החיים  .1

 המקום בו הם נולדים – הסבר של העולם שבו הם חיים .2

 

: קבוצות היצורים, המאפיינים שלהם, והסבר ה חלקיםנחלק לשלוש את ההסבר של עולם היצורים החיים

 של טבעם הבסיסי. מעמיק

 לפי חמשת סוגי לידה. תםחלוקכך -אחרשלושת העולמות, ו לפי חלוקת היצוריםהחלק הראשון מתאר את 
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1 

 עולם התשוקות

 

 
 

 נום, רוחות תאבות,יתושבי הגיה

 -אנשים, וששת סוגי האלים חיות, 

 עולם התשוקות. ים אתמהוואלו 

 נביא בחשבוןיש עשרים אם 

 .השונות נום והיבשותיהגיהאת מדורי 

[III.1-4] 

 

 
 

בשלושה עולמות". בכך אתה טוען שניתן לחלק את  נגועים"מצבים על קודם  דוברניתן להתחיל בשאלה הבאה: 

למות. מהם שלושת ים, וכן דברים אחרים, לקבוצות שקשורות בשלושת העוילאהרוח והמרכיבים המנט

 שלושת העולמות הם עולם התשוקות, עולם הצורות, והעולם ללא צורה. העולמות?

 

  .עולם התשוקות נתחיל בדיון על

 

 
ֵרטות[ רוחות תאבות ללא שום נחמה.דבר טוב, נקראים כך כי הם חיים ללא שום  תושבי הגיהינום נקראות  ]פְּ

חיות מכיוון שאינן יכולות לשנות מצב זה.ול הזמן מצמא וכדומה, וכך כי הן סובלות כ
1

נקראות כך כי הן  

                                                
1
 "מי שהולך כפוף" –ה המילה לחיה בטיבטית משמעות  
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אנשים הולכות כפופות.
2

נקראים כך כי מקום משכנם  ששת סוגי האלים מפותחת. תודעתםנקראים כך כי  

 .אלו מהווים את עולם התשוקותבשמים. כול 

 

 

 
 

השוכנים את  א בחשבוןאם נבי. מחלקות שונות של יצורים עשריםאת עולם התשוקות אף ניתן לחלק ל

 בני האדםנקבל עשרה סוגים שונים של לידות רעות. אם נחלק את החם,  מדורי הגיהינוםבשמונת הסוגים של 

יש סיבה לכך שאיננו שונים של לידות טובות.  עשרה סוגיםנקבל , היבשות השונותבארבע  לפי מקום משכנם

נום החלקי: שמונת סוגי יהקר וארבעת סוגי הגיהנום יכוללים כמחלקה נפרדת את שוכני שמונת סוגי הגיה

נום עיקרי )בשל מיעוט יחסי של תושבים(, ומשך זמן השהייה בארבעת סוגי ינום הקר אינם נחשבים כגיהיהגיה

  שונים.הם הנום החלקי משתנה מאוד בין תושבייהגיה

 

 
לא מופיעות החיות, היות . בחלוקה זו מחלקות שלושים וששלאת עולם התשוקות  מחלק "החלוקה המעשית"

יהנום הקר, רוחות נום החם, תושבי שמונת סוגי הגיתושבי שמונת סוגי הגיההשאר הם  ומיקומן אינו מוגדר.

היבשות 12בני אדם תושבי ובנוסף  – 11עד כאן סך הכל  -אלים  חצאיתאבות, 
3

של  אליםשל  םסוגי ה, ושש

 . עולם התשוקות

 

 
                                                

 .בעלי תודעה – מילולית היאה המשמעות Sem Chen –בטיבטית המילה המתאימה   2
3
 ארבע היבשות ושמונה תת היבשות  
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, מכיוון שהם מהווים את עולם התשוקות. הם אחרים, יחד עם מיקומם והשארהגיהינום וה הבה נדון ביצורי

 ל:ושאלא וובלמישהו יכול  .שאינם טהורים יצורים שעלולים לפתח נגעים רוחנייםעולם של 

 

חופשי  זה מצב תודעה ששיך למי שהואהאם אין  ?ר דמות מופעיצלי מה לגבי מצב התודעה שמסוגל

 ם רוחניים להתפתח מכך?נגעיכיצד יכולים מתשוקות? 

 

 
 

אותו אדם . לתודעה מעין זולפתח תשוקה  ששומע שלאדם זה יש יכולת כזאת, עלולמישהו אחר  [תשובה:]

עוד מישהו שמבחין בדמות המופע הקסומה, עשוי  כלפיה.לפתח תשוקה , ועצמו עלול לחשוש פן יאבד יכולת זו

אפילו אם שום נגע רוחני לא שמאחוריה, ולהתחיל לחשוק בה.  לחשוב לעצמו עד כמה נפלא הוא מצב התודעה

נגע בו עלול להתפתח ש "אובייקטהיא עדיין זאת, ה תודעהקשר להבבתודעתו של מישהו יפותח ישירות 

 וכו'. , טעמים, כיוון שהיא יוצרת תחושות של עולם התשוקות כמו ריחות"רוחני

 

 
ה היא שזהו עולם מלא התשוקות" כפי שהוא נקרא. הסיביכול מישהו לבוא ולשאול מדוע נקרא "עולם 

 להשיג סיפוק מיני או מזון. השתוקקותתשוקה?  תשוקות. ומהי

 

 

2 

 עולם הצורות
 

 
 

 שבע עשרה הרמות שמעל לזה

 מהוות פירוט של עולם הצורות.
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 יש שלוש רמות בכל רמה של ריכוז,

 ושמונה ששייכות לרמה הרביעית.

[III.5-8] 

 

 
 

בראש ובראשונה  ,עולם הצורותזהו . מעל לעולם התשוקות – שבע עשרה הרמות שמעל לזהל כעתנתייחס 

מיוחדים לו. שנית, שמעל לרמת עולם התשוקות ויכול להוביל להתפתחות הנגעים הרוחניים נמצא היות והוא 

 .ןזהו עולם בו הצורות מגיעות לשיא

 

 
  

מבין שלוש הרמות  רמות בכל רמה של ריכוזיש שלוש יש שבע עשרה רמות בכך שעולם הצורות ל

ששייכות  רמות ושמונה. כלומר, בעולם הצורות – גורמים ללידה ברמה המתאימההפועלות כ הראשונות,

 והסופית של הריכוז. ההתאמה היא כלהלן. לרמה הרביעית

 

 
 

ניתן לתרגל שלוש רמות שונות של ה"מדיטציה של סיבה"
4

ה: הרמה הפחותה, שקשורות לרמת הריכוז הראשונ 

 המחלקהרמה הבינונית והרמה הגבוהה. שלוש רמות מדיטציה אלה גורמות ללידה, בהתאמה, ברמות המכונות "ה

של ברהמה
5

 .ברהמה("-"המחלקה של ברהמה הגדול )מהה, "המחלקה המובילה של ברהמה", "

 

 
 

                                                
 שהיא מהווה סיבה ללידה ברמה המתאימה בעולם הצורה. –כלומר   4
5
 הור"התרגום המילולי של ברהמה לטיבטית פירושו "הט  
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סת לרמת הריכוז השנייה, תוביל באותן שלוש דרגות של ריכוז )פחותה, בינונית, וגבוהה(, המתייחמדיטציה 

באותן דרגות ריכוז מדיטציה ". אור צלול" -" ואור אינסופי", "ור מועטאבהתאמה ללידות ברמות המכונות: "

, "חסד אינסופי", "חסד מועט" המתייחסת לרמת הריכוז השלישית, תוביל בהתאמה ללידות ברמות המכונות:

 כל".-חובקחסד "

 

 
טהורים של רמת הריכוז הרביעית, על ידי בני אנוש רגילים, תוביל אותם ללידה באחד  מדיטציה על החלקים הלא

כאשר אריות. הגדולה"תוצאה " ו"הלידה של חסד", "ללא ענןמשלושת השלבים: "
6

שלבים חמשת המודטים על  

חמשת המצבים "חמשת המקומות הטהורים":  של רמת הריכוז הרביעית, הם נולדים בהתאמה במה שמכונה

" )שלוש פרישות(, "הבינוני" )שש פרישות(, "הגדול" )תשע פרישות(, "העצום" שגורמים לכך נקראים "הפחות

 "העצום ביותר" )חמש עשרה פרישות(.-)שתיים עשרה פרישות(, ו
7

 

 

 
 

קבוצת המפרטים  מדוע קיבל עולם הצורות שם זה? בגלל היופי המיוחד שמאפיין את הצורות בעולם זה.

 טהורן שלאל שידוע כ"וכיומחת לשמש" טוענת שיש שבע עשר מקומות שונים בעולם הצורות, שנקראת "מת

"הגדול
8

של היצורים שיושבים לפניו ומדקלמים אלו לגמרי מ הם נפרדיםש המשגותיש משך חיים, רגשות, ו 

 ספרי הדת שלהם.תוך מ

 

                                                
 אנשים שראו ריקות ישירות  6

 
8
 Mahabrahma 
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" הגדולטהור לם הצורות, כיון ש"הושיש רק ששה עשר מקומות שונים בע לעומתם, המפרטים מקשמיר טוענים

מקום  ואין זההיצורים שיושבים לפניו ומדקלמים מספרי הדת שלהם, רק במעט בראשם של יושב על כס מורם 

שהוא כולל רמה נפרד. כמו כן, אריה אסנגה אמר שיש שמונה עשר מקומות שונים בעולם הצורות, כיון 

שאין למעלה ממנו"" תשנקרא
9

 ., שגם הוא גן עדן

 

                                                
9
  Akanishtha 
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  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

 ;כיצד נולדים ;לידההסוגי  תחמש ;עולם חסרי הצורההצגת  :נייהשמקראה 

  .ידיעה מראש של הלידה
 

 Gyalwa Gendunלווה גנדון דרופיגי", ביאור שנכתב על ידי אור על הדרך לחופשהקטע הבא לקוח מן הספר "

Drup ( שנכתב על ידי החכם ידהרמה קושההאב" )אוצר החוכמה הגבוההפר "מה הראשון, לסא, ה"ק הדלאי ל

במאה הרביעית לספירה. הפסוקים המקוריים של מאסטר וסובנדהו Vasubandhu  וסובנדהוהבודהיסטי הגדול 

אינם מופיעים בביאור המקורי, ושולבו במקומות המתאימים. חלקי הפסוקים הללו ששולבו בתוך הביאור הודגשו 

 הראות את הקשר ההדוק בין שתי העבודות, וכן הוספנו ראשי פרקים לשם בהירות.על מנת ל
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 צורהה יעולם חסר
 

 

                  
 

 אין מקום לעולם חסרי הצורה.

 ארבעה סוגים, לפי מה שגרם.

 בעולם זה הרצף המנטאלי מבוסס

 על סוגים נפרדים, וגם על חיים.

[III.9-12] 
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אדם שנולד שם צריך היה להיות בחיים הקודמים אדם שתרגל  .לעולם חסרי הצורה מיועדש דנפראין מקום 

את הריכוז המדיטטיבי החד נקודתי המתאים לעולם חסרי הצורות, ושמאז לא איבד את היכולת הזו. לאחר שמת 

"שם" של והמשיך הלאה, אותו אדם נולד לעולם חסרי הצורה באותו מקום שבו מת, וארבעת המצבורים של 

איכות ל בהתאם ,של רמות בעולם חסרי הצורות ארבעה סוגיםעולם חסרי הצורה מתקיימים שם. ויש בעצם 

הדרגות הידועות כ"מרחב בלתי . אלו ללידתו שם לפי מה שגרם ,היחסית של המדיטציה אליה הגיע אותו אדם

 .מוגבל" וכו'

 

 

 

                                                
 

עולם  – בעולם זה בסיס לזרם התודעה שם?" הווהמשנשאלת השאלה: "אם אין גוף בעולם חסרי הצורה, מהו 

המילה "וגם" כוונתה לציין שזרם  .לי מבוסס על סוגים נפרדים, וגם על חייםאהרצף המנט - חסרי הצורה

היאחזויות, על מאפייני  התודעה הזה מתבסס גם על היצור הרגיל, על הגורמים שאינם קשורים לתודעה, על

 הלידה, וכך הלאה.

 

 
 

יהיה תלוי ביצור מסוים, או בחיים, באחד משני העולמות היותר נמוכים,  אם כך, שזרם התודעה האם ייתכן,

התודעה היא חלשה, ואינה בשני העולמות היותר נמוכים שלא, משום ש היא תשובהבגוף? ה מבלי שיהיה תלוי

של  ובכוחהתודעה בעולם חסרי הצורה לא חייבת להסתמך על גוף: לעומת זאת, . משוחררת מן התפיסה של גוף

 .נקודתי התודעה משוחררת מן התפיסה של גוף ולכן היא גם בעלת כוח רב-חדמדיטטיבי יכוז ר
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מעבר  משום שהןהצורה ראשית,  יחסר הבה ניקח את הרמות של "מרחב בלתי מוגבל" וכולי. הן שייכות לעולם

רוח שמיוחדים לעולם הנגעי אובייקטים שיכולים להוביל ליצירת  הןעולמות היותר נמוכים, ושנית, יש בלשני ה

 ? מפני שאין בו שום צורה שהיא."חסר הצורה"הוא נקרא העולם  ומדוע חסר הצורה.

 

 
 לאחר שהצגנו את חלוקת היצורים לאלה של שלושת העולמות, נפנה לחלוקתם לחמישה סוגים של לידה.
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 חמישה סוגים של לידה
 

 
 

 חמישה סוגים של לידה,

 בהם גיהינום והשאר,

 כפי שקובע שמם.

 הם אינם הנגעים,

 וניטרליים מבחינת המוסר.

 יצורי הבארדו אינם כלולים.

[III.13-6] 
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: תושבי גיהינום, כפי שקובע שמם, נום והשאריבהם גיה, חמישה סוגים של לידהבשלושת העולמות ישנם 

 חות תאבות, חיות, אנשים, ואלים. רו

 

 
 

 ;גדעו את שורש החסדלמרות ששם שנולדים מי שכן יש  ,חסד הוא איננו ?הלידות אותןשל  ןמה הוא טבעו

שהם ניטרליים מבחינת ניתן לומר לכן, רוחם. ב םנגעיה, מאחר ויש ביניהם כאלה שחיסלו את כל ואינם נגעים

 .כשולמהווה ממהסוג שאינו  ,המוסר

 

 
 

שייכים לקבוצה זאת  רדואבהיצורי . "בעלי תודעה"כ ולכן מכוניםחיים, היצורים ה כלולים ביןחמשת הסוגים 

 ",הערה על חוכמהכאן כקבוצה נפרדת. כמו שנאמר ב" אינם כלוליםאבל 

 

 

 
 

 ,יצוריםכל חמשת סוגי כוללים את ארבעת אופני הלידה 

 כול הארבעה.את   כולליםשהחמישה אינם  בעוד

 מה חסר? יצורי הברדו.

 

 
 

 גם היא:אומרת " שבעת סוגי החייםהסוטרה שנקראת "
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חיים כבן אדם, חיים ה, חיים כחי, תאבהכרוח חיים נום, יגיה יצורחיים: חיים כ ם שלשבעה סוגי נםיש

 רדו.איצור בחיים ככאוסף של מעשים, וחיים , אלכ

 
 

 
 את חצאי האלים?" לפי החכם אסנגה: כוללים סוג האיזבהשאלה: "אם יש רק חמישה סוגי לידה, נשאלת 

 

 
...יש לכלול אותם עם האלים. וזה בגלל שהם דומים לאלים בהופעתם ובעושרם, ושייכים לאותה משפחה. 

אלים", בכדי -קריט ובטיבטית( "לאסלחצאי האלים סגולות נחותות לעומת האלים ולכן קוראים להם )בסנ

 להראות נחיתות.

 

 
 

בקבוצה של הרוחות התאבות או של  חצאי האליםיש לכלול את ש" מסבירה זכירה מתמדתה שנקראת "הסוטר

 החיות. גם סוטרות אחרות מפרידות אותם מהאלים, כמחלקת יצורים בפני עצמה. 
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באשר לרוחות מזיקות, חלקן נמנות על עולם האלים וחלקן עם הרוחות התאבות. הרוחות בקבוצה "שמתקיימות 

יח" שייכות לעולם האלים, כיון שהן משמשות כמוזיקאים לאלים. לגבי הרוחות כמו "צפור הגַרּוָדה", "בטן על ר

 גדולה", "דמויי אדם", וכן "נַגָה" שהם יצורים דמויי נחש, נאמר שהן שייכות כולן למחלקת החיות.

 

 
מו" נחשבות לסוגים שונים -"מה-"אוכלי בשר", "גורמות שגעון", "גורמות שכחה", וכן ה-הרוחות המכונות כ

 בקבוצת הרוחות התאבות.

 

 
 

הצגה זו תכלול  השונים. םמאפייניההדיון בסוגים השונים של יצורים. כעת נמשיך בדיון על  תייםסמ הבז

ארבעה נושאים: שבעת מצבי התודעה, תשעת המצבים של היצורים החיים, ארבעת מצבי התודעה, וניתוח כיצד 

 עת המצבים חופפים.שבעת המצבים וארב

 

******** 
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 לידהה מצבי
 

 
 םארבעה סוגיכאן אנו מונים 

 .השארמביצה ולידה לידה של יצורים: של 

 ,בעלי חייםו בני אדם אצלהארבעה קיימים 

 נום, ואלים.יתושבי גיה

 ברדו נולדים שלמים.היצורי 

 רחם.המן  נולדותהרוחות תאבות ישנן גם 
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לידה של  ם שלארבעה סוגייש  ?שלושת העולמותדהיינו ב ,כאןשאלה: כמה סוגי לידה יש מן הנתחיל 

 מחום ולחות, ולידה מיידית כיצור שלם.לידה לידה מרחם, יחס למתיוזה   ,והשאר לידה מביצה: יצורים

 

 
 

הדרכים.  וולד בכול אחת מארבעיבני אדם יכולים לה? וולד בלידות השונותיאילו סוגי יצורים יכולים לה

נולדים בלידה מיידית. המלך שנקרא "תן לי להניקך" הוא דוגמה לאדם שנולד מחום הראשון עידן בהאנשים 

של סוחר שנטרפה ספינתו,  וולחות. דוגמה ללידת אדם מביצה הם השניים שנקראו "ְדַרק" ו"נְיְֶדַרק", ילדי

ביצים ומהן נולדו  23, שהטילה חייםנדרי  עלתבשה יהזדווג עם נקבת עגור. דוגמה נוספת היא ַסגַָלה, אאשר ו

 תיבהביצים. הביצים הושמו ב 055המלכה של המלך ַפנְָצ'ָלה, שהטילה זה של בנים. מקרה אחר הוא  23

בנים.  055 הגיחו ממנהשהתרחץ, וכשפתח אותה בשעה  בתיבה הבחיןגנגס, נער ִליַצ'ִווי אחד ה הושלכה לנהרש

 היא רוב האנשים בימינו. דוגמה ללידה של אנשים מרחם

 

 
 

וולד יפורי הגַרּוָדה הגדולות, שיכולות להיש"צ הסברה נו, וישבעלי החיים אצלסוגי הלידה קיימים  ארבעתכול 

 גות דמויי הנחש, שבעצמם נולדים בארבעת סוגי הלידה".אארבעת סוגי הלידה, טורפות את הנַ כל אחד מב
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 ם. הסיבה היא שהאנרגיה שדוחפת אותם למצבשלמים כשהםנולדים  רדונום, אלים, והיצורים בבייצורי גיה

 גם נןישהרוחות התאבות נולדות שלמות, אך  מרביתן שלהיא מאוד חזקה. ושבאה ממעשיהם בעבר החדש 

 : הגדול והנכבד נקבה למֹוְדגְַליַיָנָהממין רוח תאבה  לש דבריהמציטוט ב , כפי שמופיעמרחם ותשנולדכאלו 

 

 

 
 

 לילה אני יולדת חמישה בנים, מדי

 ;ביומו יום מדיוכך גם 

 ולמרות שאני אוכלת את כולם,

 .לעולםאינני מסופקת 

 

 
 

: לידה מיידית, לידה מחום ולחות, לידה מרחם, ולידה מביצה. הוא סדר העדיפות עדיפה? ותלידמן האיזו 

לידה מחום ולחות אינה  .ונולת או לעצמהן שבלידה מיידית נולדים בלי לגרום סבל לזזה עדיפות סדר הסיבות ל

 ם.יסבל לזולת, בלידה מרחם נגרם סבל לעצמך פעם אחת, ובלידה מביצה נגרם סבל לעצמך פעמישום גורמת 
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  ניתן להקשות:

 

הוא היה בודהיסטווה  והלא? הז אופןעדיפה, מדוע לא נולד הנסיך סידהרטה בהיא אם לידה מיידית 

 תה הסיבה שנולד מרחם?יוולד בכול דרך שרצה. מה היילה בגלגול שקדם, ויכול היה

 

 
 

. שנית, אל הלימודשבט הַשְקיָה מ קרוביואת  להוביללידה מרחם. ראשית, הוא רצה בהיו לו סיבות לבחור אכן, 

שהוא מליבם של אנשים חשד  סלק כל. שלישית, הוא רצה ללחקותוכך יכול היה לתת השראה לאנשים על ידי 

 . גדולים או מפגין כוחות פלאיים ניסיםמעשי ראו אותו מבצע ילו או משהו כזה, אקוסם מעין 

 

 
 

ים הקדושים, ועל ידי כך למשוך רידשהבודהה נולד מרחם בכדי שיוכל להשאיר אחר מותו את הש הטועניםיש 

ינו שמי שנולד שלם בלידה ספונטנית א זאת משום. לעומת המצב שלא היה עושה זאת אנשים לדרכו יותר

מר "אין זו תשובה נכונה לשאלה, שכן השרידים הקדושיםוסובנדהו אשהחכם ו לאשאיר אחריו גופה. אמ
1
 

 "נשארים בזכות ברכתו של האיש הקדוש.

 

                                                
1
 קדושים. של גופות של ןפתיאלו הם עצמים מיוחדים ופלאיים הנותרים לאחר שר  
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תוך הסתמכות  ,שאיר אחריו גופהממי שנולד בלידה מיידית אינו ש יש מי שיכול להביע התנגדות להסבר הקודם

גה, שגם הם אהננחשי ת יבלידה מיידית, משמידה את אוכלוסי תדולה שנולדפור הגרודה הגיטוט: "ציהצעל 

" שהיא טורפת אותם"על ידי  שנאמר כאן היא תשובההיא טורפת אותם"? הנולדים בלידה מיידית, על ידי ש

 .שהיא טורפת אותם רק עד שהם מתים ולא "על ידי שהיא טרפה אותם"; אפשר לומר

 

 
 

יש יותר יצורים ככה , גבוהה בסדר העדיפויותככול שהלידה יותר ש היא תשובה? איזו מן הלידות הכי נפוצה

 הנולדים בדרך זו.

 

******* 

 

61 

 תךלידאופן מודעות שקשורה ב

  

 
 

 אחד מודע בשעה שנכנס,

 בשעה ששוהה, –אחר 
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 בשעת הגיחה. –ואחרים 

 אחרים כלל אינם מודעים.

 כך תמיד בלידה מביצה.

 רחםבין אלו אשר נכנסים ל

 יש שלושה סוגים, בהתאמה:

 אלו הנם מלכי הגלגל,

 והשניים שיולדים את עצמם.

 זאת בזכות מעשים או חוכמה אדירים,

 או בזכות שניהם כאחד.

[III.61-8] 

 

 
 

 נשאלת השאלה: "הוזכר כאן שיש יצורים שנכנסים לרחם בשל רושם מוטעה. האם זה נכון בכול מקרה?"

ברחם.  בשעה ששוהה מודע גם –אחר לרחם, אבל שוכח בזמן השהייה.  אחד מודע בשעה שנכנסתשובה: 

 אחרים כלל אינם מודעיםהחוצה מן הרחם.  בשעת הגיחה מודעים גם כשנכנסים, גם כששוהים, וגם –ואחרים 

גם אם הם  ,בלידה מביצה לאלה הנולדים הקור כך תמידהשלבים של כניסה, שהייה וגיחה מן הרחם. לכל 

 , ולסוג זה בלבד. כך נאמר.אחרוןתמיד שייכים לסוג האלו  .צמםכוח עמבודהות 

 

 
 

אלו שהם מודעים עם כניסתם לרחם אך לא בעת  –הסוגים שלושה שאלה: "מי הם שמייצגים כל אחד מאותם 

 שהייתם, וכו'?"

ם בין אלו אשר נכנסים לרחם יש שלושה סוגים, בהתאמה: אלו הנם מלכי הגלגל, והשניים שיולדיתשובה: 

העובדה בזכות הם נכנסים כפי שהם נכנסים . מתייחס למנצחים ולבודהות שהגיעו בעצמםמה ש – את עצמם

 חכמהו מעשים ,או חוכמה אדירים, או בזכות שניהם מעשי חסד(כאן הכוונה ל)מעשים  שהיו מסוגלים לצבור

 כאחד.
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  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

  חייהן של רוחות תאבות ושל חיות :לישיתשמקראה 

 
 

דרולונגפה " שנכתב על ידי הגשה של הקדמפה הגדול על צעדי הדהרמה הספרהקטע הבא לקוח מן הספר "

 לספירה(. 0011)בערך  Drolungpa Lodru Jungne  לודרו ג'ונגנה

 

 
 

צד המעשים שגורמים ללידה כרוח תאבה או כחיה הם בדיוק גרסאות בינוניות או קלות של כבר הסברתי כי

עשרת המעשים הרעים. כעת אתאר את שני סוגי היצורים הללו עצמם, מנקודת המבט של הסגולות המאפיינות 

 אותם.

 

 
 

 .כעת אתאר את חיי הרוחות התאבות מנקודת המבט של מה שגורם להם להיות כאלה
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 לקרות בשל ביצוע חלק זה יכול

 מעשרת המעשים הרעים,

 או אף חלקים של אלו,

 אך בעיקר זה קורה כשתשוקתו של אדם

 מניעה קמצנות או קינאה

 והימנעות משלושת סוגי הנתינה.

 הוא מונע מאחרים את חלקם במנחה,

 מה שהוקצב, או נמנע מלתתו בכלל,מ ורידמ

 ד דברים כנ"ל.משתמש בו למטרה אחרת, ועו

 תודעה המלאה בחרפה שכזו

 תצבור מעשים רבים של עוולה

 ועוצמתם של אלו תגרור לעבר

 לידה כרוח תאבה.

 

 
 

במובן של שארית  חלק"", הכוונה למי שבצע אותם במידה בינונית, או "חלק מעשרת המעשים הרעיםכשאמרנו "

או חלקים כאלו גורמים ללידה מעין זו, כפי  של אנרגיה קארמית שנותרה מביצועם במידה חמורה יותר. חלק

 ":מודעות מתמדתשגם גורמים המעשים הבאים המתוארים בטקסט שנקרא "
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רוב האנשים הללו מונעים על ידי נטייתם לזולות, או מתאוותם העלובה לרכוש אישי ארצי, או שהוצפו ברצון 

הם לא  גלל זה הם לא היו מסוגלים לתת לאחרים.לזכות בתרומה עלובה, שזה המירב שמישהו כאן יכול להציע. וב

יכלו לתת לאף אחד שהיה עשוי לבוא ולבקש: לא למתרגלים של הדהרמה, לא לברהמינים, לא לעניים, לא 

לנזקקים, ולא  לחסרי כול. הם לא עשו שום מעשים טובים. הם לא הקפידו על קיום שום נדר מהים הגדול של חיי 

וצאות בגלגול הנוכחי, ולא מאלו שמביאים לתוצאות בגלגולים הבאים. הם סרבו המוסר, לא מאלו שנותנים ת

תה זו אחריותם לקיים. הזולות שלהם שדדה ילדאוג לילדיהם, לבני זוגם, או למי ששרת אותם, או לאחרים שהי

ה ידי נטיאותם מכול מה שיכלו לקוות לו, בגלגול הנוכחי ובגלגולים הבאים. יש ביניהם גם אנשים שנשדדו על י

למריבות, או על ידי קנאה. זהו בדרך כלל סוג האנשים שנולדים בגלגול הבא כרוח תאבה, ורובם נולדים כרוח 

 תאבה מהסוג של מכשפות.

 

 
 

בנוסף לסוגי המעשים הללו, יש גם אלו שלוקחים לעצמם תרומות שהיו מיועדות למטרה טובה מסוימת, וכל 

 יניהם, שעלולים לגרום ללידה מעין זאת.השאר: אוסף עצום של מעשים רעים למ

 

 
 

 . תאבותהרוחות הבו חיות שהמקים כעת כמה פרטים אודות 
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-יוג'נה מתחת לאדמה, ו 055הוא בארצן,  והמקום השנישלנו, היומיומי עולם ה הוא מקום אחד שבו הן חיות

  מגבולות המקום שלנו. 0055

 

 
 

: יש שמשוטטות בעולם שלנו, ויש ששוהות במקום התיאור הבא, על פי רוחות תאבות חיות בשני מקומות

 יוג'נה 055בעומק הסוג הראשון, בלילה. המקום שלהן הוא ן מאת אלו משלהן. לפעמים אנשים יכולים לראות 

יכול  זה, אבל מרחק יוג'נה מיבשת דזמבו 0055זה נמצא במרחק מקום ; למעט מקרים מיוחדים, מתחת לאדמה

 להשתנות.

 

 

  
 

 .יצורים אלו יםשחווהנה כמה פרטים אודות הסבל 

 

 
 

 יש ביניהם שלושה סוגים, 

 על פי סוג הקושי להשגת מחייתם:

 קשיים חיצוניים או פנימיים, 

 קשיים בהשגת מזון או משקה. 

 אולם הם כולם מתנסים

 בסבל שאין לו שיעור 

 של רעב וצמא עזים, 

 כאש יוקדים וצורבים.
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 סבלן של הרוחות התאבות לשלושה סוגים שונים.ניתן לסווג את 

כשיצורים אלו רואים מעיין או בריכה או נחל, או משהו  .קושי חיצוני להשיג צרכי מחייתןראשית, יש כאלו עם 

שהם יכולים לאכול או לשתות, הם אצים להשיגו, ואז באים יצורים שמכריחים אותם להתרחק מו המקום על 

ים או במקלות וכדומה. או שהם מגיעים לגדת המים ואינם מסוגלים לשתותם כי ידי שמתקיפים אותם בסכינ

 כעת זה נראה להם כדם או מוגלה וכדומה.

 

 
 

יש פה קטנטן כקוף המחט, שממנו פורצות להבות. גרונן צר כמיתר של גיטרה,  קושי פנימילרוחות התאבות עם 

מש באוכל או משקה שמצאו, ולמרות שהן מצליחות אבל ביטניהן ענקיות. ולמרות שאין מי שמונע בעדן להשת

 למצוא מאכל ומשקה, הן אינן מסוגלות פיזית להכניס אותו פנימה.

 

 
 

. למשל, הרוח שנקרא "מחרוזת הלהבות". קשיים בהשגת מזון ומשקההסוג השלישי של רוחות תאבות סובלים מ

ומה שהצליח  ;נשרף לפני שהצליח לבלועכול דבר שרוח זו ניסה לאכול, וכול דבר שרוח זו ניסה לשתות, 

 לבלוע לא הביא לשום הקלה בתחושת הרעב או הצמא.
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 ;יש רוחות תאבות שנקראות "אלו שאוכלות זוהמה". זה מתייחס לכך שנכפה עליהן לאכול צואה ולשתות שתן

ול הזמן חותכות הן אינן מסוגלות למצוא שום דבר לאכול מלבד צואה מצחינה, רעילה ומבחילה. אחרות, כ

 הן אף פעם לא מוצאות דבר מאכל נקי, או טרי. ;חתיכות מבשרן הן לאכלן

 

 
 

הכאב המצמית של רעב וצמא ייבש את כל עורן ובשרן ודמן. כל מראן  ;כולן נראות כפיסות של עץ חרוך

רצות ממקום  השתנה: פניהן מכוסים בשיער, הן כחושות מרעב וצמא, לשונן בולטת מפיהן, יבשה וצרובה. הן

 למקום, בפחד מתמיד, חסרות מטרה.

 

 
 

 .הסוגים השונים של רוחות תאבותכעת נסקור את 

 

 
 

 סוגים:  השיצור, ניתן לסווגם לשלושים ושיבק

 . השאר"בטן גדולה", "גרון מחט", "אוכלי צואה", "אוכלי כול", "אוכלי ריח", ו

 .בהתאם לסוגים שונים של קארמהסופי, נאיהוא שמספר הסוגים  ומרניתן לבאופן כללי יותר, 
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"אוכלי -0"גרון מחט", -2"בטן גדולה", -1סוגים:  השיצור, ניתן לסווג את הרוחות התאבות לשלושים ושיבק

"אוכלי -0"אוכלי ריח", -0, , תואם את "אוכלי הכול" דלעיל[כול"ה מראים"-4צ'ים ג'מפיי יאנג: -, ]מצואה"

"אוכלי -11"אוכלי יריקה", -15מים על מחשבות", י"אלו שמתקי-9"שותי מים", -8"אוכלי מנחה", -7דברים", 

"שוכני -17"מנצלי הזדמנות", -10"פראים", -10"אוכלי עשן", -14"אוכלי בשר", -10"שותי דם", -12חרוזים", 

אלו "-22מפתים", ה"-21אנשים",  שאורבים"אלו -25"זוהרים בלילה", -19"רוחות של כוח", -18תחתיות", 

ברהמה",  מכשפים של"-20"אוכלי תינוקות", -24"הרוצחים של שר המוות", -20איים", סביבה של שחיים ב

"בולעי להבות", -05רעבתנים", ה"-29האורבים בדרכים", אלו "-28"אוכלי חלאה", -27"אוכלי קליפות", -20

רוחות "-04", מקומות קבורהב ותשוכנרוחות ה"-00", יםמנזרב ותשוכנהרוחות ה"-02"אוכלי רעל", -01

 השטן". חילות"-00ם", דרכי צמתיב ותשוכנרוחות ה"-00עצים", ב ותשוכנה
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החלוקות הנוספות של את הסוטרות עצמן.  קרואלפרטים נוספים על הקארמה והסבל של הרוחות הללו, יש ל

, שנוצרת בעצמה ממגוון הרוחות לסוגים שונים נוספים נובעות כולן מהקארמה הייחודית המעורבת ביצירתן

הכוונות הרחב שליווה את מעשי העבר שלהן. כך שמלוא רוחב היריעה של סבלן, מחשבותיהן, תפוצתן ומיקומן 

 של הרוחות התאבות הללו הינו פשוט מעבר לכל אומדן.

 

 
 

י של הן יצרו את הכוח הקארמ ;הרוב המכריע של הרוחות התאבות הגיעו למצבן הנוכחי בגלל זולות וקנאה

עשרת המעשים הרעים, במעשיהן, דיבורן ומחשבתן, לרמה מכריעה. מה הייתה הסיבה למעשים אלו? הם כולם 

והקארמה נצברת מן האופן שבו אנו מתייחסים לאחרים,  ;אנו פועלים כנגד האחרים ;בוצעו כנגד יצורים אחרים

 , אך נראה שעדיין לא עייפנו מכך.נובעת מיחסי הגומלין עם אחרים. אנו נודדים שוב ושוב בחיים של סבל

 

 
 

כמו קוף חסר מנוח, קופצת רוחנו מחיים לחיים, בתוך הגלגל של הסבל, מזמן ללא ראשית. התרגלנו לחיות 

תחת גשם של מינים שונים של סבל. כבולים בשלשלות אל גופים שנועדו לסבול, אנו גוררים את עצמנו שוב 

. אלא שטרם הצלחנו לתפוס ולזהות את מה שקורה, שכן רוחנו ושוב במעלה ההר העצום של גלגל החיים

רוחנו  -שבויה בהרגלי העבר הסובל שלנו. עלינו לנסות, למן ההתחלה, להשתלט על קוף חסר מנוחה זה 

 ;המדלגת כול הזמן מדבר לדבר. אם נכשל בכך, נגיע אך ורק לעינוי הבלתי פוסק של העולמות הנמוכים

 ידי האויב של תודעתנו אנו, לעולם לא נסיג שום אושר. אסורים בגלגל הלידות על
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אם אתה רוצה לדעת מהו שגורם ללידה כרוח תאבה, הרי זה בעיקר הימנעות משלושת סוגי הנתינה,
1

וכן  

 היותנו נשלטים על ידי רגשות של זולות וקנאה.

 

 
 

 ,של הקארמהאדירה לכודים בעניבה 

 .מובלים חסרי ישע על ידי כוחה

 מורה, או ילד, בן או בת זוג,אין 

 לעזור. יםידיד או קרוב שיכול

 באופן כללי אין אחידות

 בגודל גופם ובמשך חייהם.

 לכול היותר חמש מאות ימים,

 חודשים.מ אשר עשויים

 

 
 

אינן קבועות. מידת הגוף, ובהתאמה מידת הסבל שניתן להרגיש,  מידות הגוף בשלושת העולמות התחתונים

הם יכולים  ;באופן כללי אין אחידות בגודל גופם ובמשך חייהםהקארמה שהם צברו בעבר.  נקבעת לפי כוח

כול יום שלהן אורכו הוא חודש בחיי אנשים  כלומר,, לכול היותר חמש מאות ימים, אשר עשויים מחודשיםלחיות 

 רגילים.

 

 

 
 

 סוגי סבל יש להן. ונתחיל בהסבר מה גורם ללידה כזאת, ואילו ,תיאור חיי החיותכעת נעבור ל

 

                                                
1
 רמה.הנתינה של צרכים חומריים, נתינה של הגנה מפחד, ונתינה של ד  
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 כעת בא מה שנגרם מן הקארמה

 של חלקם או חלקיהם של המעשים הרעים,

 בעיקר מצורות פחות חמורות

 של הריגה וכו', מעשיהם של שוטים.

 אלו נופלים ללידה כחיות,

 שהורגות ואוכלות זו את זו,

 או הופכות לרכושם של אנשים או אלים,

 שאותן שוחטים או לתועלתם מנצלים.

 

 
הם החלקים שנחשבים לפחות חמורים של עשרת המעשים הרעים. במיוחד  להיוולד כחיהלאדם מה שגורם 

או  ;מקרים שבהם אנשים בורים במיוחד לא קיימו את חוקי המוסר הפחות חשובים, ועשו זאת באופן קבוע

 שצברו מספר רב של מעשים כגון אי מתן כבוד למי שראוי לכבדם.
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הן הורגות זו את זו, ואוכלות זו את זו: אלה שהן גדולות וחזקות יותר, הורגות וטורפות  יות?כיצד סובלות הח

את האחרות, בולעות אותן עוד בטרם הפסיקו לנשום, וכדומה. או שהן פוגעות זו בזו, בכול דרך שניתן להעלות 

צורך בשרן, עורן, עצמותיהן, על הדעת. יש סוגי חיות המבויתות על ידי בני אדם או יצורים אחרים, ונשחטות ל

וכדומה. או שמכריחים אותן לעבוד, או שבלי שום רחמים גוזזים אותן או חולבים אותן או רוכבים עליהן או 

 הכול על פי רצון בעליהן. –שגוררים אותן

 

 
 :בעלי החייםלהלן הסוגים השונים של 

 

            
 

 ;חיות ם שלשלוש מאות וששים מיליון סוגי נםיש

 צורתן, צבעיהן, והאופן שבו הן נולדות.יש שוני ב

 יש שחיות בקבוצות ויש בבדידות, יש בעלות כנפיים ויש שלא, וכך הלאה.

 כוונות.מסופי של סוגים, ממעשים ונמספר אי
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בכתובים שגוף מהאדם משמש  נאמר. למשל, חיות ם שליש שלוש מאות וששים מיליון סוגי אופן כלליב

 הן ;גופים מסוגים שוניםיש להן ו, ןצורותשוני ב. לחיות יש בעלי חייםאלף סוגים שונים של משכן לשמונים 

ויש שרבות. יש  זו עם זומסתדרות היש  ;המזונותסוגי נולדות בכול ארבע הצורות. הן מתקיימות על ארבעת 

 ;ות ויש שחיות לבדיש שחיות בקבוצ; ידידותיות ויש מסוכנותכאלו שהן יש שלוות; ויש  כאלו שמלאות בכעס

לסוגים השונים של  הכול בהתאםסופי של סוגים, נמספר אי –יש בעלות כנפיים ויש חסרות כנפיים, וכו' וכו' 

 מעשים שעשו והכוונה שהייתה להן.

 

 
 

 .חיותה נמצאותמקומות שבהם נדון כעת ב

 

 

           
 

 נוס העצום,יהאוקי הואמעמקים" ב"מקום ה

 – 'על האדמה, בשמים, וכומ חיותאחרות בעוד ש

 הן נמצאות בכול מקום.

 ;משך חייהן אינם קבועיםגודל גופן וגם 

 עידן שלם.במשך  הישאריכולות ל הוא הארוך ביותר הןמשך חיישאלו 
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ו קבוע, נ. "מקום המפוזרים" איננוס העצוםילאוקייחס י" מתמעמקיםבמקום "בכינוי ידוע בעלי החיים המקום 

 – 'ם, על גופם של יצורים אחרים, וכובמי ל האדמה, מתחת לאדמה, בשמים,עמ ניתן למצאןשחיות וכך יש 

  בכול מקום. נמצאות הןלמעשה 

 

 
 

 :שנאמר 

 אין שום מקום שבו אלו שנולדים  

 וולד.ילחות אינם יכולים להממחום ו

 

משך מידה אחידה. גם לו אין  - גודל גופןל באשררובן המכריע של החיות נולד מחום ולחות.  שכןזה נכון 

 עידן שלם. אלו שחייהם ארוכים ביותר יכולים לחיותאינו קבוע, וחייהן 

 

 
 

משתמשות, או פרטים נוספים על חיות  הןמקומן, גופן, הדברים שבהם  לגביאם ברצונך לדעת פרטים נוספים 

חיות,  נג שלווהע סבלהל תוכל גם למצוא פרטים נוספים עשם סוטרות. ה עליך לבדוק אתהמעמקים, וכדומה, 

אותם מוטעית של ה ההשקפ. כוונתי כאן היא להפריך ולאתגר את הצברו ןהרמה שאקספציפי של סוג ההלפי 

 שהעולם הוא מקום נפלא ונהדר. יםשאומר ארציים םאנשי
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  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

  אנשים ואלים חיי :יתרביעמקראה 
 

-Ngulchu Dharma Bhadra (2771, מאת מאסטר נגולצ'ו דהרמה בהדרה וצרותאתיבת ההקטע הבא נלקח מ

 נפוצ'ה, ועד למורה הלב שלנו, קןיקה רג(, חוליה חשובה בשושלת המובילה מג'ה צונגקאפה, דרך פאבונ2582

מפורסם שנכתב על ידי הוד  רים-לאם, טקסט הדרך לעונגנג תרצ'ין. החיבור הינו ביאור על רינפוצ'ה גשה לובס

 (.2551-?2857נג צ'וקי גיילצן )הפאנצ'ן לאמה הראשון, לובס תוושדק

 

 
 

 
הדיון הכללי על . לחיים אלו ספציפייםשהם נתחיל בדיון כללי על הסבל בגלגל החיים, ואז נדון בסוגי סבל 

: הוא מתחיל בדיון על שמונת סוגי התאם לשלבים הבאיםב" שבדרךספר הגדול על השלבים ב"ופיע מהסבל 

הדרך "הלאם רים הסבל, ואחריו הדיון על ששת סוגי הסבל, ואז הדיון על שלושת סוגי הסבל. לעומת זאת, 

גי שמונת סו יןב" מתחיל בדיון על ששת סוגי הסבל, ואחריו בא הדיון על שבעת סוגי הסבל הראשונים מהקלה

 בסדר זה.שלי את ההסבר אביא אנשים. כיוון שכך,  הם שללחייהם ישימים הסבל, כפי ש
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 :ההחלטה הבאה ל המתרגל ליצור בליבו אתעראשית 

 

אופן בלעשות את עשרת המעשים הטובים,  זאעשרת המעשים הרעים, ו חדול מביצועלנניח שהצלחתי 

ל עוד . כלידות הנחותות ואזכה בלידה גבוההה חלוף מעבר לסבל שללזכה א ךכבזכות שנניח ו .הראוי

ל , שכן כבוההגה ידהלבאיזה גוף אזכה במשנה כלל , אין זה הסבלשורשו של לא הצלחתי לעקור את 

 ד של אושר.יחירגע  לע וכל להתענג אפילואעוד לא נפטרתי מנגעי הרוח, לא 

 

 המשל של הפושע הנורא.  לאחר מכן מופיעיד מ

 

 
 

כים ומל היותנו זה איננו חווים את הסבל שסט מביא את המשפט שמתחיל ב:"למרות שברגע קכאן הט

נוי שמטפטפים באיטיות שעווה רותחת על ישני סוגי עינויים: הע בטקסטמוזכרים  ,קודה זונ...". לפני להאב

סט בקול, אנשים מוסיפים ק. בימינו התפשט המנהג, שכאשר מקריאים את הטלהאנוי שאתה מוכה ביגופך, והע

את הסבל שמענים אותי בטיפות של שעווה רותחת, או  כמה מילים ואומרים: " למרות שברגע זה אינני חווה

עולם חיים בהשאנשים ואלים קודם כל משפט היא הנקודה של שאבל לי נראה  ..."הלאשמרביצים לי ב

חיים בעולמות היותר ה. אלו ותכתמטפטוף שעווה  לשנוי יעההתשוקות אינם סובלים מכאב ללא הפוגה, כמו 

אינם חלים  להאשל שעווה ושל  סבלהשני סוגי  כןלג, וונעאינם חווים לא כאב ולא )מה שנקרא( גבוהים 

 עליהם.
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רמה אשם, הק שתשיג םתנאיהאין זה משנה כמה מצוינים  ;לידות היותר גבוהותבלחיים  טפורהמכול זה הוא 

תחיל תו לידה נחותה,ל יפולת, ואז תכלהתאותך לשם בסופו של דבר  שליכההאשר ובעבר  ברתצהטובה ש

 יע.והוא תמיד משהו מזו זוכשל לידה  ופהסולכן צורות של סבל.  ינספוראלחוות 

 
 

 

 

 
 

 . הבית הבא מהווה סיכום שלהם:בששת סוגי הסבלההגייה נביא כעת את 
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 אלו הם ששת סוגי הסבל:

 חיים שאין בהם וודאות,

 ושאין בהם סיפוק,

 ל את גופנו,שוב ושוב נאלצים להשי

 שוב ושוב נאלצים לחצות את הקו,

 שוב ושוב יורדים ועולים חזרה,

 לעולם לבד, בלי בני לוויה.

 

 
 

. נולדנו בגלגל היגון בגלל שתי סיבות: חיים שאין בהם וודאות[ שאלו הם 1הסבל הראשון שמוזכר כאן הוא ]

תי סיבות אלו היא במהותה סבל. סוגי הקארמה שצברנו, והנגעים ברוחנו. התוצאה היחידה שיכולה לבוא מש

מכתב לידידהכאב שנחווה מתוארים בשורה "אויבים הופכים לאוהבים...". ה
1
 מתאר סבל זה כך: 

 

 
 

 אביך הופך לבנך, אמך לאשתך,

 אויבך הופך לקרוב שיקר ללבך.

 ההפך מזה גם כן קורה, ולכן נאמר

 שבגלגל החיים אין וודאות בכלל.

 

 

 

                                                
1
 ספר חשוב במסורת הבודהיסטית שחובר על ידי הקדוש נגרג'ונה  
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 אמךבחיים אלו. מי שהייתה  הופך לבנךבגלגול הקודם,  אביךמר שזה אפשרי שהאיש שהיה בפסוק זה נא

ההפך . ולקרוב שיקר ללבך להפוךהגדול ביותר יכול  אויבךבחיים אלו.  לאשתךבגלגול הקודם, יכולה להיות 

ולכן נאמר  -מי שהיה בנך בחיים הקודמים עשוי להיות אביך בחיים אלו, וכן כול השאר  :מזה גם כן קורה

ואין שום בטחון מי הוא מי. יתר על כן, אפילו בחיים הנוכחיים, ניתן להבחין  שבגלגל החיים אין וודאות בכלל

במו עינינו עד כמה חסרי וודאות יכולים החיים להיות: יש מקרים שמי שהיה מוכן להרוג אדם אחר, הופך 

ם המקרי שמצב היחסים הוא משהו וודאי, ואז לחברו הקרוב בשנה שאחריה, וכך הלאה. אנשים נאחזים ברוש

מתחילים לפתח רגשות חזקים של אחיזה או של כעס. אלו גורמים להם לבלות את חייהם בעזרה לאנשים 

מסוימים, ובפגיעה באחרים. הם מתנהגים כמו חיות, המומים ומבולבלים, נודדים ללא מטרה בשממה עצומה. 

צמה ברדיפה אחר מה שנראה כמטרה חשובה. ואז מישהו בא וצועק החיה רצה, בלי לדעת מדוע, מתישה את ע

ותר עכשיו על אליה: "מה את עושה!", והחיה הופכת כיוון, ורצה באותה החלטיות בכוון ההפוך. אם כך, 

ה להבחין בין חבר ואויב, ההרגל של לחבב את הידיד ולשתום את האויב. הבן שאין שום אובייקט בגלגל יהנטי

 בטוח בו. עליך ללמוד לפתח שאט נפש לקיום שכזה.הסבל שניתן ל

 

     
 

מתואר במילים שכוללות "אין זה משנה איזה  ,שאין בהם סיפוק העובדה שאלו חיים[ 2הסוג הבא של סבל, ]

 אושר תמצא כאן בגלגל היגון...". השורות שכאן הן:
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 כול אחד מאתנו שתה כבר חלב

 יותר מן המים בארבעת הימים,

 עדיין בגלגל חיים,ואלו ש

 והולכים בדרכם של יצורים רגילים,

 יכולים לצפות להמשיך ולשתות

 לאין שיעור יותר.

 

 
 

הנקודה בשורות אלו היא זו: נניח שיכולנו לאסוף את כול חלב אמותינו ששתינו בכול הגופים שהתגלגלנו בהם. 

הגדול,  סעת החלקים של האוקיינושהם ארב, כול אחד מאתנו שתה כבר חלב יותר מן המים בארבעת הימים

המכונים על פי ארבעת הגוונים השונים של הרבעים שלו, ונבדלים זה מזה על ידי הצבעים השונים המשתקפים 

 מהר מרו.

 

ניתן למדוד אפילו את החלקים העמוקים ביותר של אוקיינוסים אלו ואת שאר מימדיהם, אבל את מספר הלידות 

אם מאשר כמות המים בארבעת האוקיינוסים -ניתן להגיד ששתינו יותר חלב שעברנו לא ניתן לספור. ולכן

, יכולים שאינם מתרגלים את הדרך להארה ואלו שעדיין בגלגל חיים, והולכים בדרכם של יצורים רגיליםהללו. 

 גדולה מזאת. לאין שיעור יותראם בכמות שהיא -חלבלצפות להמשיך ולשתות 

 

 
 

" איננה השוואה לכמות החלב ששתינו עד כה, שכן היא עצמה אינסופית. ר יותרלאין שיעומשמעות המילים "

אם שהיא גדולה מכל כמות המים -הנקודה הינה שייכפה עלינו מנקודה זו ואילך, לשתות שוב כמות חלב

 בארבעת האוקיינוסים.
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בדה היא, שאין זה משנה כול העניין בצריכת דברים נעימים הוא להביא לעצמנו סוג מסוים של סיפוק. אולם העו

התגובה הרגילה  ;כמה עונג רגעי נרגיש עם משהו בגלגל היגון, לעולם לא נשיג הרגשת סיפוק. הרבה פחות מזה

היא שרגש האחיזה שלנו מתגבר, ומכריח אותנו לנדוד בגלגל זמן רב עוד יותר. והעונג בסופו של דבר מביא לנו 

 כאבים בלתי נסבלים שמגמדים את העונג עצמו. –הרבה מאוד סוגים שונים של סבל 

 

 

 
 

לי. לילד ניתן השם "נולד מהראש", וגם קראו לו "ינקו ממני".  בעבר נולד ילד נפלא מראשו של מלך בשם גּופַּ

 החוזים בכוכבים נבאו שהוא יהפוך יום אחד למלך העולם.

 

כל, ביגוד, וצרכים אחרים של אנשיו. לאחר נסיך זה חיפש להשקיע מאמץ רב בעשיית טוב, כדי שיוכל לספק או

שחקר כיצד ישיג זאת, הוא התפלל הרבה לכך שנתיניו יוכלו למצוא אוכל, ביגוד, ושאר צרכיהם ללא שום מאמץ. 

כתוצאה מכך, האנשים החלו לקבל את כול מבוקשם: יבולים צמחו מבלי שמישהו שתל אותם; אבנים יקרות נפלו 

 כמו עלים מענפיהם של עצים מופלאים, וכדומה.  כגשם מהשמיים; בגדים גדלו

 

 בזכות כוחם העצום של מעשיו הטובים, "נולד מהראש" הפך לשליט על כל עולמנו, מלך יבשת הדזמבו.
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עדיין לא מסופק, הוא עבר ליבשת המזרחית, "גוף גדול", והשתלט גם עליה. עדיין לא מסופק, הוא עבר ליבשת 

הבקר", והשתלט גם עליה. עדיין לא מסופק, הוא עבר ליבשת הצפונית, "קול אימה", המערבית, של "רועי 

והשתלט גם עליה. עדיין לא מסופק, הוא עבר ל"רקיע של השלושים ושלוש", וכבש את חציה של ממלכתו של 

 שקרה, המלך של יצורי העונג. יחדיו הם שלטו שם במשך מאה שלושים ושבע שנה.

 

ה בשם קשיאפה, פרצה שם מלחמה עם הטיטנים )חצאי האלים(. אפילו שקרה לא יכול ואז, בזמנו של הבודה

היה להדפם חזרה, אבל "נולד מהראש" הצליח. ואז עלתה במוחו מחשבה רעה: הוא לא היה מעונין להמשיך 

 לחלק את השלטון עם שקרה, והחליט לרצוח אותו.

 

ששמרה את "נולד מהראש" ב"רקיע של השלושים מחשבה יחידה זאת הספיקה כדי לבטל את האנרגיה הטובה 

ושלוש", והוא נפל חזרה ליבשת דזמבו. זמן לא רב לאחר מכן הוא שכב על ערש מותו, מוכן לעבור לעולם 

הבא. שריו התאספו סביבו, ושאלו את הישות העוצמתית מה הוא הדבר שבכוחו להכריחו לעזבם כך. ואז הוא 

 יצד גרמה מחשבתו הרעה למותו, וכך הלאה.נתן את התשובה המפורסמת, בתארו כ
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. כפי שנאמר בשורות שוב ושוב נאלצים להשיל את גופנו[ העובדה שאנחנו 3הסוג השלישי של סבל הוא ]

שכוללות: "אין זה כלל משנה איזה גוף נפלא אני מסוגל להשיג...". הנקודה כאן היא, שלמרות כול המעשים 

ון לשמור על הגוף שיש לנו, וודאי לגמרי שבסופו של דבר נצטרך להפרד הרעים שאנו עלולים לצבור בניסי

ממנו. אבל את הקארמה של המעשים הרעים שעשינו למען גופנו, ניקח איתנו בתודעתנו, והם יביאו לנו סבל 

 אדיר בעתיד.

 

 אחר כך מופיעות שם השורות שאומרות:

 

 גובהו של ההר של גופות נרקבות

 מאתנושהיו שייכות לכול אחד 

 עולה בהרבה אף על גובהו

 של הר מרו עצמו.

 

נניח שניתן היה להניח זה על גבי זה ערימה עצומה של כול השלדים שנותרו מן הגופות של אדם מסוים בכול 

 גלגוליו הקודמים. הערימה הזאת תהיה יותר עצומה מהר מרו, ההר הגדול שבמרכז העולם.

 

 יה עולה עליה.יותו כאן "כמות שקולה לגובה", שהכמות השנהביטוי הקשה בטיבטית  "ניה צ'יק" משמע
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הטקסט  וולד שוב ושוב.יצריכים לה שוב ושוב נאלצים לחצות את הקו, שאנו[ 4הסוג הבא של סבל הוא ]

 בנקודה זאת כולל את השורה "כיוון שנכפה עלינו, מאז ומעולם, לחזור ולהיוולד שוב ושוב...". 

 

פרושו "שוב", והוא  נינג, והוא די יוצא דופן. nying tsam jorwaהיוולד שוב" הוא טוי הטיבטי שתורגם "ליהב

"איבר  לק,-נינג . בטוי אחר הוא, "מטרה עליונה", שהיא המטרה בתוך המטרהגו-נינגמופיע בביטויים כמו 

מהלך היא להדגיש שבנינג צם ג'ורווה טוי יאצבע( לאיבר אחר )כמו יד(. הנקודה בשימוש בב נספח" )כמו

בין גלגולים פעם אחת בעבר, אלא שנאלצנו צם ג'ורווה( שגלגולינו בגלגל הסבל לא רק שחצינו את הקו )

 לעשות זאת שוב ושוב )נינג(.

 

 
 מעבר לזה, ישנן השורות שאומרות,

 

 נניח שתחליט לנסות ולספור

 את כל אימותיך בגלגולים משכבר,

 ותייצג כל אחת על ידי כדור עפר

 -י הערער כגודלו של פר

 לזה לא יספיק אף כול העפר

 שיש על פני האדמה.

 

כדורי ל, אומר הפסוק, שתיקח גרגרי עפר קטנטנים מכוכב הלכת המאסיבי "כדור הארץ", ותגלגל אותם נניח

: תתחיל עם זו שהיא אימך כעת, לספור את כל אימותיךואז תשתמש בהם . כגודלו של פרי הערערקטנים  עפר

כול  לזה לא יספיק אף כול העפר שיש על פני האדמה,שלה, ואז אם אימה, וכך הלאה.  ואחר כך עם אימה 

 האדמה שבכל כדור הארץ תגמר לפני שתגמור לספור.

 

 

 
 

לרדת ממעמד גבוה למעמד נחות  נאלציםאנו  שוב ושוב יורדים ועולים חזרה,[ שאנו 5הסוג הבא של סבל הוא ]

"אין זה משנה כמה דברים טובים תשיג בגלגל היגון...". כפי שנאמר  זה מתואר בשורות שכוללות: שוב ושוב.

 בשורות הבאות:
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 ראשית תשיג את מעמדו של שקרה )ראש האלים(

 ראוי למתנות מכול אנשי העולם,

 ואז מכוחם של מעשים העבר

 תיפול חזרה לאדמה.

 ראשית תשיג את מעמדו של המלך

 השולט בעולם באמצעות הגלגל,

 לגל השוניםואז במדורי הג

 תהפוך לנחות שבין העבדים.

 

 
 

 ":יהאוינודברי הכמו שנכתב בספר "

 

 מעמד גבוה מוביל לנפילה,

 ויחסים מביאים תמיד לפרידה;

 החיים עצמם מביאים בסופו של דבר אל המוות.

 

ז הנקודה כאן היא שכל דבר טוב שקורה בגלגל היגון, החיים בסופו של דבר יהפכו אותו לבעיה. נסה להתרכ

בדפוס זה שהחיים מראים לנו: איך אנחנו תמיד עוברים ממצב טוב למצב רע. נסה לפתח שאט נפש בריא מקיום 

 שכזה.

 

 
 



12 

 

סבל זה מתואר בשורות "חי עם עצמו, לבד,  לעולם לבד, בלי בני לוויה.[ שאנחנו 6הסוג האחרון של סבל הוא ]

 :לוחם הרוחחיי מדריך לבללא בן לוויה...". כפי שכתוב 

 

 אפילו כאשר מדובר בגופך,

 בשרו ועצמותיו ירקבו יום אחד,

 ותאלץ להיפרד מעליו.

 על אחת כמה וכמה כשמדובר

 בידידיך ובכל השאר.

 

 כול מי שנולד, נולד לבד,

 וכול מי שמת, מת לבד גם כן.

 מה הטעם אם כן בידידם שאינם

 יכולים לחלוק את סבלנו,

 ורק מעכבים את דרכנו?

 

יעות על כך שאנו נוטים לעשות הרבה מעשים רעים למען חברינו. אבל כאשר מגיע הזמן השורות הללו מצב

לחוות את התוצאות של מעשינו, אף אחד מהחברים הללו אינו יכול לחלק את כאבינו. וכאשר אנו מנסים לנהוג 

 לפי הדהרמה, החברים בדרך כלל נוטים לעכב אותנו בדרכנו. מה הטעם, אם כן, בחברים?
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  וות ועולמות הקיוםמ: 8מס'  ACIקורס 
 

  רדו(אבהם )יהחיים במצב הבינייצורים  :יתחמישמקראה 
 

 Gyalwaלווה גנדון דרופיגי", פרשנות שנכתבה על ידי אור על הדרך לחופשהקטע הבא לקוח מן הספר "

Gendun Drup " ( שנכתב על ה קושהידהרמהאב" )אוצר החוכמה הגבוהה, ה"ק הדלאי למה הראשון, לספר

במאה הרביעית לספירה. הפסוקים המקוריים של מאסטר Vasubandhu  וסובנדהוידי החכם הבודהיסטי הגדול 

וסובנדהו אינם מופיעים בביאור המקורי, ושולבו במקומות המתאימים. חלקי הפסוקים הללו ששולבו בתוך הביאור 

 ות, וכן הוספנו ראשי פרקים לשם בהירות.הודגשו על מנת להראות את הקשר ההדוק בין שתי העבוד
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 טבעו הבסיסי של הבארדו

 

 
 

 אלו הם יצורים אשר נמצאים

 במצב שבין מוות ובין לידה,

 וכיוון שטרם הגיעו אל מטרת מסעם,

 היצורים במצב הביניים טרם הגיעו.

[III.37-40] 

 



2 

 

 
 

של היצורים במצב הבסיסי מהו טבעם ים. מישהו יכול לשאול: "אמרת שהיצורים במצב הביניים נולדים שלמ

יצורים אשר נמצאים במצב שבין מוות ובין לידה, וכיוון שטרם הגיעו אל מטרת " ניתן לתארם כם?יהביני

 הלידה הבאה שאליה הם "נוסעים". אל מסעם, היצורים במצב הביניים טרם הגיעו

 

 
 

והוכחות  המבוססות בהיגיוןים: הוכחות משני סוג . אלו הןיצורים כאלושל ם מנביא כעת הוכחות לקיו

 .המסתמכות על הכתבים
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  חה לוגית לקיומם של יצורי הבינייםהוכ

 

 
 

 כיוון שזה כמו גרגר של תבואה שממשיך,

 זה אינו תוצאה מסיום החיים.

 מכיוון שהדמות הזאת לא קיימת,

 כיוון שאינן דומות, אין זו דוגמא.מו

 ראשית, אין שנים ביחד באחד.

 שנית, אין המשך על ידי שניים.

[III.41-6] 
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שיצור שנולד  –מישהו מ"קבוצת הרוב" של הפילוסופים עלול לטעון שאין בכלל יצורים שהם בין מוות לחיים 

בזמן המוות, שכן  זה אינו תוצאה מסיום החייםנוצר מיידית מיצור שמת. אולם הבה ניקח את היצור בעת לידתו. 

. ]כלומר, גרגר שהופך לצמח כמו גרגר של תבואה שממשיךרים, ודסמם של שלבים זהו דבר שממשיך בזר

בכדי  . בדיוק כך, יצור שנולד חייב לעבור מצבי ביניים[מפותח חייב לעבור את שלב הביניים של נבט צעיר

 ([Chim Jampay Yangלעבור ממקום המוות למקום הלידה מחדש. )הסבר זה לקוח מן הביאור המפורסם של 

 

 
 

 הבאה:בטענה  מוק זהילהתנגד לנ שוישהו עימ

 

של  כההיא המשכלשהי השתקפות בראי של דמות למשל, ה .מתווך חהמשכיות אינה דורשת בהכר

 .המשך זה מנותק מן הדמותדמות, אבל אותה 

 

 
 

 :לוגית ח הקלאסי של הוכחהוסיננסח בנ תנותשובאת 

 קיימים.ההבה ניקח את כל הדברים 

לתאר כיצד  מהווה דוגמה טובהאינה מהווה המשך של אותה דמות קפות של דמות בראי השתאופן שבו ה

 של המת,  ךהמש ובכל זאת מהווהמת זה שמנותק מהוא  היצור שנולד

בלתי הדמות המקורית. וזה נכון מכיוון שבו קיימת אופן שהשההשתקפות בראי אינה קיימת באותו  כיווןמ

 זמן.המקום במרחב באותו הל אחד מהם יש צורה יתפסו אותו אפשרי הדבר ששני דברים שונים שלכ
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האופן בו ההשתקפות של התמונה  – מכיוון שאינן דומותעון שלנו תקף גם בגלל סיבה נוספת? יהטאין והאם 

ו של היצור במוות? האין זה נכון כבמראה היא המשכה של התמונה, והאופן בו היצור בלידה הוא המש

נובעת  דמותהשל השתקפות השגם אין זה נכון והאם ? של הדמות המקורית ךבאמת המש היא לא שההשתקפות

משהו שבא מהיצור  וולדו הואיהיצור בהשבעוד  ;התמונה עצמה ומראה טובה ונקייה –סיבות עיקריות  משתי

 צרוף של שתי סיבות ראשיות שונות?במותו, ולא מ

 

 
 

 .מהכתבים טוטיכעת נעבור להוכחה על ידי צ
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 הוכחה מהכתובים לקיומם של יצורי הביניים

 

 

 
 

 זאת משום שמפיו נאמר

 שהם מי שחיים על ריחות.

 וגם יש לכך הוכחה

 –מהסוטרה על הלידות 

 .השיששם דובר על חמ

[III.47-8] 
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שבעת יצורים במצב שבין מוות ולידה מחדש אכן קיימים, כפי ששמענו משפתיו של המנצח עצמו, בסוטרה על 

 , שבה נאמר "ישנם שבעה סוגים של חיים: חיים כיצור גיהינום," וכו'.החיים סוגי

 

 

 
 

 סוטרה אחרת מאששת דברים אלו:

 

 אם מתקיימים שלושה תנאים. השלושה הם:  ווצר ברחם האם,יילד י

 מא, ושעדיין מבייצת. י( ישות שמתאימה להיות א1

 דים. ( תחושה של תשוקה, ואז מגע מיני בין ההורים המיוע2

 מצאות בסביבה של ישויות שניזונות מריחות.י( ה3

 

ושנית  ,נאמר הבודהה שלזאת שמפיו זה מוכיח את קיום היצורים במצב הביניים )בארדו(, ראשית בגלל 

 ט מתייחס ליצורים שהם במצב ביניים )בארדו(.ו" בציטמי שחיים על ריחות שהם משום שהביטוי "

 

 
 

 היפסקותרבה של יהק... " שאומר טוט הידועיהאחרון, בהסתמך על הצ עוןיתנגד לטיכול להשהו ימ

 ן" אומרת:ל  ט  מוטעית, שכן הסוטרה שנקראת "הבן של  שעמדה כזו היא אלא" .המצבורים

 

מישהו המיועד למלכות, מישהו המיועד  זה" נמצא בסמיכות, בין אם ותמריח נהניזוה ישות" זה שהוא

 בין אם הוא במזרח או ... ;יועד להיות אציל, או להיות איש פשוט, מישהו המניםברהמימכת הלהיות 

 

 זה.ה אורימתאים לתמצבורים אינו כמה של  סיומם
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סוגים שונים של מי "שאינם  חמישהניתן למצוא בכתובים המזכירים רדו איצורי הבלקיומם של הוכחה אחרת 

לסוג מסוים של אל, היא שהכוונה בסוג זה  ועניםיש הטונה במצב הבינים. ואלו שעוברים לנירככולל  חוזרים",

" היו שוב שנולדואחר לנה ואז גם הסוגים האחרים, כמו למשל "אלו שעוברים לנירו ילו זה היה נכוןשא אלא

 של אל.כלשהו צריכים להיות סוג 

 

 

 
 

לידות שבע הנקראת שהוכחת מצב הביניים באה גם מהסוטרה  - וגם יש לכך הוכחה מהסוטרה על הלידות

 לכאלה שעוברים מהר וכך הלאה. ,מצב הבינייםמעבר במהלך של העוברים נוספת חלוקה  יששם , הקדושות

 

 
 

 רדו:איצורי הבשל ם משהו להביא את הטענה הבאה כנגד קיוייכול מ

 

שניפץ את גולגלתו את מה שנאמר על השד בשם "המשמיד",  תרתרדו קיימים סואיצורי הבההנחה ש

התלמיד מת, ולהבות  .אבןשל באגרוף מים", תלמידו של הבודהה המכונה "מגן האור", של "עונג החכ

 נום.ינולד בגיה שבעקבות זהאש הקיפו מייד את גופו של השד, 

 

 
 

כתוצאה ממעשה רע אבל הטענה אינה תופסת, שכן הלהבות לא היו חלק מתוצאה שהבשילה בחיים הבאים 

 היו בעצם מסוג התוצאות שמבשילות וחוזרות אליך באותם החיים.הן  זה קרה יותר מאוחר. –בחיים אלו 
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 רדו:איצורי הבשל ם מכנגד קיו נוסף יעוןטאפשר גם להביא 

 

 אדםש איך זה מסתדר עם הלימודם בין המוות ללידה מחדש, ימצב ביניאת קיומו של  מניחיםאם 

 כן?מ לאחרנום מייד ינולד בגיה יםמיידיה יםמעשה חמשתאת אחד משביצע 

 

לעובדה שמי שביצע "מעשה מיידי" חייב  תחסי"מיידי" כאן מתיהמילה אינה תופסת, שכן זו טענה אלא שגם 

ל מי שביצע , כאלמלא כךם אחר. ואחר הלידה הנוכחית, ולא בשום מקלבלידה שבאה מייד בגיהינום וולד ילה

 מייד ברגע הבא. בגיהינום וולד יה חייב לה"מעשה מיידי" הי

 

 
 

 למה שנאמר:שקיומם עומד לסתירה רדו, היא איצורי הבשל ם מכנגד קיו ן שנביאאחרוה וןעיטה

 

 :לברהמין הרשעהמנצח הנשגב הרי מה שאמר 

 

ברהמין, אתה תגיע למחיצתו של שר המוות בטרם תגיע לשיבה טובה, או שתחלה באיזו 

אין לך שום צורך ם בו תוכל לעצור ולשהות. ום, שום מקים ביניומחלה. לא יהיה שום מק

 .מסעלהכין צידה ל

 

 
 

בין בני האדם לברהמין שימיו  לספר אך גם כאן אין בעצם שום סתירה. הכוונה בדברים אלו הייתה אך ורק

 .ספורים
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 .צורת גופם אור שלינעבור לתוכעת רדו, איצורי הבשל ם מקיו בדבראת ההוכחות  בכך סיימנו
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 גופם של יצורי הביניים

 

 
 

 ון שהם באים מאותו כוח משליך,מכיו

 צורתם היא כשל היצור ש"לפני".

 זה האחד מן הרגע אחרי שנולד,

 לפני מותו.שעד לרגע 

[III.49-52] 

 

 
 

, היא כשל היצור ש"לפני" צורתו של היצור שבין מוות ללידה מחדש רדו?אאיך נראה הגוף של יצור הב

צור הביניים והן היצור של החיים הבאים מושלכים לעתיד שהן י מכיווןשפירושו היצור שעומד להיוולד. זאת 

" משמעותו היצור בעל חמשת )או היצור שלפניהמעשים שהם עשו בעבר. הביטוי " - אותו כוח משליךעל ידי 

אחרי רגע הלידה הבאה ) רגע אחרי שנולד)עד לרגע המוות( אבל  רגע לפני מותוארבעת( המצבורים הקיים 

 וכך הלאה(.
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יצור בארדו שעומד להיוולד בגיהינום, צבעו כשל גזע עץ חרוך. אלו שעומדים  רדו?אצבע של יצור הבמהו ה

להיוולד כחיות צבעם כעשן. אלו שעומדים להיוולד כרוחות תאבות נראים כמו מים. אלו שעומדים להיוולד 

כאלים של עולם התשוקות, או כאנשים, צבעם זהוב. אלו שעומדים להיוולד בעולם הצורות הם לבנים. אין 

 צורי בארדו שעומדים להיוולד בעולם חסרי הצורה, כיוון שאין שם צורות.י

 

 

 

 
  

אלו שעומדים להיוולד כאלים של עולם התשוקות, או כאנשים, גודלם כשל ילד  רדו?אשל יצורי הב םמהו גודל

יש להם  בן חמש או שש. אלו שעומדים להיוולד בעולם הצורות ניחנו בחוש מפותח של בושה ומוסריות, ולכן

גוף כשל מבוגר והם נולדים בבארדו לבושים לגמרי. אלה של עולם התשוקות ניחנו בחוש פחות מפותח של 

 אישהבושה ומוסריות, ולכן הם נולדים בבארדו ערומים. יש לכך יוצאים מהכלל, כמו הנזירה שנקראה "ה

בגלגול חייהם האחרון יש  בלבן", שנולדה בבארדו לבושה, בגלל הכוח של תפילותיה לכך. לבודהיסטוות

 מינקותם סימני הגוף מיוחדים ובגדים.

 

 
 

, של לפני שזה נולד מו של הבודההירדו סותר את חלומה של אאשל יצורי הב שלעילאור ישהת אפשר לטעון

 פיל תינוק לבן שנכנס לרחמה.

 

אופן סמלי, בדומה במסוימים רק להציג דברים אך ותה ישל החלום הי תוכוונ .סתירה שום אלא שאין כאן

 של המלך קירקי. תיולעשרת האותות בחלומו
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 וטי:השל הקדוש סובהבא מפיו טוט יהצ באמצעות, טיעון זהמשיך אפשר גם לה

 

קדושים שיודעים איפה זו של כמו  ות,מודעוהוא נכנס ותפס את מקומו ברחמה של אמו בהכרה מלאה 

שה חטים וארבע יבש עוטרשל פיל לבן, גוף המ צורהתחילה לאחר שנטל וזאת , הם עומדים להיוולד

 רגליים.

 

 האם. מה שלהיא רק להתאים לחלוזה טוט ימטרה של צאלא שה
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  כמה זמן נשארים היצורים בבארדו?

 

הסוטריסט שנקרא "הנכבד בעל הנדרים שאיננו נזיר" טען ש"אין משך זמן קבוע: יצור יכול להישאר בבארדו 

ושומיטרה טען ש"הם נשארים לתקופה ול התנאים הדרושים ללידה." החכם יחדיו כ ככול שיידרש עד שיתקבצו

של שבעה ימים. אם בסופו של פרק זמן זה טרם הצליחו למצוא לידה חדשה, הם מתים ונולדים מחדש 

 בסך הכול ארבעים ותשעה יום. –בבארדו." אחרים טוענים שיצורי הבארדו נשארים שם עד שבעה שבועות 

 

 

 
 שנקראים "המפרטים" טוענים אחרת:אלו 

 

מי שנמצא בבארדו מחפש באופן פעיל את לידתו הבאה, ולכן ההתעברות לקראת לידתו הבאה קורית 

די מהר, לפני שהספיק לבלות זמן רב במצב זה. אם הקארמה של מקום הלידה נקבעה אבל התנאים 

יוולד שם. אם הקארמה יוא הדרושים טרם התממשו, הכוח של הקארמה יגרום לתנאים להתממש וה

 יוולד במקום אחר.ילא קבעה את מקום הלידה, הוא פשוט 

 

 
 

ץ, כפרה. כיוון שפרות מזדווגות בקי נניח גם שהזמן הוא חורף ומישהו הגיע לבארדו עם קארמה להיוולד מחדש

בחורף עם קארמה וולד במקום זה כחיה דומה, שאין לה עונת הזדווגות קבועה. אם מישהו הגיע לבארדו יהוא י

גות קבועה, אבל סוסים מזדווגים רק ווולד במקום זאת כחמור, שכן לחמורים אין עונת הזדוילהיוולד כסוס, הוא י

 באביב.
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אם מישהו הגיע לבארדו בקיץ עם קארמה להיוולד מחדש כדוב, הוא ייוולד במקום זאת כחיה אחרת שאין לה 

בחורף. כדוגמה אחרונה, אם מישהו הגיע לבארדו בקיץ עם קארמה  עונה מסוימת, כיון שדובים מזדווגים רק

 יוולד מחדש כזאב, שכן זאבים מזדווגים בכול העונות וכלבים רק בסתיו.ילהיוולד ככלב, הוא 

 

 
 
" כמו ממעשים. צוברים כוחות חדשים מן הסוג שבא"הם משתנים ממה שהיו. הם  שאומר טול זה תומך בציטכ

בא ממעשים ואשר הסוג שן מ כוחות חדשים וסף שלחס לאי" שמוזכר כאן מתית חדשיםהאוסף של כוחוכן, "

ו מהלך רמה שתבשיל באותאק צבוררדו מסוגל לאשיצור הב אישור זה לכך. עצמם חייםהבאותם  יםמבשיל

רמה משני הסוגים האחרים: אלו שמבשילים בחיים הבאים ואלו אק צבורשהוא גם מסוגל ל שרמאחיים 

 ותר מאוחר. זה מה שהם טוענים.שמבשילים י

 

 
 

 .תכונותיהם המיוחדותרדו. כאן נדון באעל יצורי הבבדיון כעת נעבור לנושא הרביעי מבין חמשת הנושאים 
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01 

 תכונות נוספות של יצורי הביניים
 

 

 
 

 ,בני מינםנראים על ידי 

 הטהורה של אלים. נםעיב

 מכוח מעשיהם הם יכולים

 ,לבצע ניסים

 .יםוח מיוחדכוניחנו ב

 כול חושיהם שלמים,

 רם.לעצ ןנית ולא

 ,חיים על ריחותהאלו 

 אינם מוטים. לעולם

[III.53-6] 

 

 
נראים " יצורי בארדו אחרים, לפחות אלו מאותו הסוג, רדו?איכול לראות את יצורי הבש הומיניתן לשאול: "

כאלים יכולים לראות את כול שאר . יש אנשים שטוענים שיצורי בארדו שעומדים להיוולד על ידי בני מינם

יצורי הבארדו, ושכול יצורי הבארדו שעומדים להיוולד כאנשים, רוחות תאבות, חיות, ויצורי גיהינום, לפי סדר 

 זה, יכולים לראות את יצורי הבארדו מאותו הסוג או מסוג יותר נחות.
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ייב להיות מישהו טהור, נקי מאחד עשרה ח זה .בעינם הטהורה של אליםיצורי הבארדו יכולים גם להיראות 

( מצב פיזי שאינו טהור, 3( חוסר יכולת לרכז תשומת לב כראוי, 2( ספק, 1פגמים נפוצים. הפגמים הללו הם: 

( נדידת מחשבות למצב של חוסר 7( מאמץ יתר, 6( התרגשות מנטאלית, 5( תחושה של קהות או ישנוניות, 4

 ( מאמץ יתר למדוט.11( דיבור יתר, 11יונות, ( יותר מידי רע9( חרדה, 8מחשבה, 

 

 
 

, ויכולת וניחנו בכוח מיוחדים. הם יכולים לעוף בשמים, לבצע ניסים מכוח מעשיהם יכוליםיצורי הבארדו 

ולא והם יכולים לעבור דרך הרים וכדומה,  - שלמים ,ראיה והשאר ,כול חושיהםלנוע במהירות מסחררת. 

שלפעמים מוצאים צפרדעים וחיות אחרות בתוך סלעים, בלי שיהיו שם שום  . הוכחה לכך היאניתן לעצרם

 פתחים.

 

 
 

" ללידה במקום אחר?בדרכה נום יוטה ירדו בדרך לגיהאשיצור שהגיע לב , אם כן,האם אפשריניתן לשאול: "

אותך  ללידה אחרת: האנרגיה של מעשי העבר שהביאה לעולם אינם מוטים חיים על ריחות,האלו באופן כללי 

כלומר, יצור  –ללידה בבארדו כשפניך מועדות לגיהינום היא אותה האנרגיה שתשליך את היצור "שלפני" 

  הגיהינום עצמו.
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אדם עשוי להשיג את הרמה של יצור בארדו שמיועד להיוולד במה שמכונה "קבוצת הטהורים" ובסופו של דבר 

 לנירוונה בבארדו.להגיע  לא ייוולד שם: קיימים מקרים שיצור כזה הצליח

 

 
 

אינם אוכלים  אלו" נאמר שאיזה שהוא אוכל פיזי? יםברדו בעולם התשוקות אוכל"האם יצורי ה ניתן לשאול:

. אלו שיותר חזקים צורכים את הריחות הטובים, חיים על ריחותשום צורה גסה של אוכל פיזי, אבל שהם 

 והיותר חלשים את הריחות הגרועים.

 

 
 

 מוצאים את לידתם.אופן שבו הם רדו עוסק באהאחרון של הדיון על יצורי הבהנושא החמישי ו

 

 

01 

 יצורי הביניים לידה חדשהמוצאים כיצד 
 

 
 

 ליעדו הולךבגלל רושם מוטעה הוא 

 הנות.יכדי לשחק ול

 או למקום. ותאחרים נמשכים לריח

 נום הם הפוכים.יאלו שמיועדים לגיה

[III.57-60] 
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 רדו המיועד ללידה כאדם, הוא מבחין בהוריואהספציפית?" אם זהו יצור ב רדו ללידתואהבכיצד מגיע יצור " 

בתוך  הוא הולך ליעדו, ולשחק וליהנותהיצור מדמיין שהוא יכול בגלל רושם מוטעה מרחוק, מתעלסים. 

 הרחם, שנמצא בבטן האם בין מעיה.

 

 
פניו לכיוון גב האם. אם זאת תהיה ילדה, היא אם הילד יהיה בן, הוא ישכב מקופל בצידו הימני של הרחם, 

תשכב בצידו השמאלי של הרחם, פניה לכוון חזית האם. ילד שמינו לא יהיה מוגדר יכול להיות בשני המצבים, 

 וזה נקבע לפי סוג התשוקה ששולט בו: זכרית או נקבית.

 

 
 

ולחות, מגיעים ליעדם משום שהם  מחום ושל יצורי בארדו, אלו שבחייהם הבאים ייוולד אחריםבקשר לסוגים 

 עצמו. למקוםששם. אלו שייוולדו מושלמים מגיעים ליעדם בגלל משיכה נמשכים לריחות 

 נום." אלא שזה אפשרי, בשל רושם מוטעה.ימישהו עלול להתנגד באומרו: "הרי אין מי שנמשך לגיה

 

 

   
 

 . כפי שנאמר בסוטרה:הפוכיםנעים  גיהינוםבאלו שמיועדים ללידה  כיצד נראה יצור הברדו בעת מסעו ליעדו?

 

 מי שפוגעים בקדושים בעלי הישגים,

 ששומרים נדריהם בלי רבב

 –ועומדים בקשיים גדולים 

 יכולים רק ליפול, לכיוון הגיהינום,

 נעים כשגופיהם הפוכים.
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ועדים להיוולד ל האחרים, המילד כאלים מתקדמים בכוון למעלה. כנאמר שיצורי בארדו שמיועדים להיוו

כאנשים והשאר, מתקדמים במישור מאוזן. החכם פורנוורדהנה אמר שיצורי בארדו שמיועדים להיוולד כרוחות 

 וון התנועה.יפניהם בכוון הפוך לכ –תאבות מתקדמים כמו הרוחות התאבות עצמן 
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  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

  אור כללי של העולם הפיזיי, ותהזנה ם שונים שלסוגי :יתששימקראה 
 
 

, ה"ק הדלאי Gyalwa Gendun Drup", ביאור שנכתב על ידי אור על הדרך לחופשהקטע הבא לקוח מן הספר "

שנכתב על ידי החכם הבודהיסטי הגדול  (ידהרמה קושההאב" )אוצר החוכמה הגבוההלמה הראשון, לספר "

סובנדהו אינם מופיעים בביאור רה. הפסוקים המקוריים של מאסטר ובמאה הרביעית לספי סובנדהוומאסטר 

המקורי, ושולבו במקומות הנכונים. חלק מהפסוקים ששולבו בביאור הודגשו על מנת להראות את הקשר ההדוק 

 ל מנת להוסיף בהירות.בין שתי העבודות, וראשי פרקים הוספו ע
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 שוניםהזנה הגי ההקדמה לסו

 

 
 

 .הוא המזוןהיצורים מה שמקיים את 

[III.152] 

 

 
 

, כפי מה שמקיים את היצורים הוא המזוןניתן לשאול: "מהו שמקיים את היצורים בחיים בשלושת העולמות? 

 שנאמר בסוטרה: 

 

מה שמקיים ור מסוים, שממנו ניתן להסיק שעיזמן לא רב לאחר שהמורה הגיע להארה, הוא לימד ש

 .את היצורים הוא המזון
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 כעת נדון בנקודה זו ביתר פירוט, בשלוש חלוקות הכוללות:

 

 טבעו של המזוןאת  .1

 יצורי הביניים שבהם מכונים, שמות שונים באותה הזדמנות .2

 למספר הסוגים השונים של מזון  הצדקה .3
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 טבעו של המזון המוצק

 

 
 

 מוצק קיים בתשוקות,מזון 

 שילוב של שלוש דלתות החושים.

 זאת של מגע שהיא צורה

 איננה כלולה,

 שכן אינה עוזרת לכוחה ולא לחופשי.

[III.153-6] 

 

 
 

" שמה שמקיים את היצורים הוא המזון. כמה מינים של מזון קיימים?ניתן לשאול: "בשורות לעיל מוזכר 

 מוצק,  מגע, תנועה של התודעה )מחשבה(, והכרה. מזוןתשובה: יש ארבעה מינים של מזון: 
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אבל לא בעולמות שמעליו, כיון  ,תשוקותה עולםב צק קייםמזון מו" ?נמצאים הםבאילו עולמות ניתן לשאול "

 שרק יצורים ששחררו עצמם מתשוקה למזון מוצק נולדים בעולמות הגבוהים הללו.

 

" יש, כי מתואר שלתוך גרונם של תושבי הגיהינום שופכים ?ינוםגיהביש  וצקמזון מ "איזה יכול מישהו לשאול:

, ניתן Shronaושל  Gendun Sungבכוח כדורי ברזל רותח ונחושת מותכת. כמו כן, מתוך הדיווחים של 

 להבין שבסוגי הגיהינום החלקיים והסמוכים יש מזון שדומה לזה שיש בעולם האנושי.

 

 
 

"חיבורעל המזון בגיהינום סותר את מה שנאמר ב"ניתן להקשות ולומר שנראה שההסבר 
1
: 

 

ל מנה של חומר, שכאשר משתמשים בה כמזון, מזינה את הכוחות השונים מהו מזון מוצק? כ

 ותומכת ועוזרת להתפתחות של היסודות העיקריים של הגוף.

 

וכדומה מקיימים  חסת רק למזון כחלק מתהליך ההזנה. כדורי ברזליאלא שאין כל סתירה. ההגדרה שלעיל מתי

 את ההגדרה של מזון בכך שהם מסוגלים לסלק הרגשת רעב.

 

                                                
1
 שם של ביאור מאת מאסטר וסובנדהו  
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 ?צקמהו טבעו הבסיסי של מזון מושאלה: 

 

 –" ]בטיבטית מוצק"מזון  הוא נקראמדוע  צירוף של שלושה מבין פתחי החושים: ריח, טעם ומגע. הותשובה: ז

 על ידי האף, הלשון, והגוף. מנותי שחולק ל[? הוא נקרא כך כי הוא מזון שנצרך רק אחר"מנותשל מזון "

 

 
 

 לא נוכלהאם  .צלשל אור שמש או את הריח והטעם של אם כך ניקח  הבה"ולומר:  חלוקכאן יכול מישהו ל

והאם אין זה בלתי אפשרי לצרוך אותם על ידי שנחלקם תחילה למנות בגודל  ?צקמזון מוכ לראות גם את אלו

 מסוים?"

 

אור שלנו ישהת לומרניתן צק. אור הכללי של מזון מויזאת, הם מתאימים לת בכל אפשרי. זה אכן בלתיתשובה: 

 מכוון להתאים רק לרוב המקרים.

 

 
 

בתהליך הטיפוח של  ותעוזר ןאינ הן, כיוון שצקמזון מומהווה סוג של אינן  הן –באשר לפתח שהוא צורה 

מחלקה הן גם אינן דומות ל של הבסיס אותו כוח.האובייקט שלו הוא צורה(, או שלה" )כלומר, הכוח ש הכוח"

  הכללית של דברים שמתפקדים באופן זה.
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כאשר  ותעורריושמחה  עונגתחושות של הדבר שאפשרי  בלתי אם: ההמתנגד יכול שלא להסכים לעמדה זו

 ?במיוחד נאהבצורה  גשתוממשהו מסתכל על ארוחה ש

 

בארוחה. הנקודה היא ה של עונג על ידי ההתמקדות שכרוך בחווינה ניתנת לתיאור כמה הזבמקרה זה הש אלא

תה צריכה יהיא הי אילו זה היה המצב, שכן היא לא מה שמתפקד כהזנה עצמה, האובייקט של העין,שהצורה 

שוב. העובדה היא  רושלא יחז כאלואו  משמידי האויבלגרום לתוצאות מועילות גם אצל מי שהוא כבר חופשי, 

 .שהיא זרת להם בשום דרךשצורה אינה עו
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 הזנהשלושה סוגים נוספים של 

 

 
 

 מגע, מחשבה, והכרה

 .הזנה מהווים יםטהור םשאינ

[III.157-8a] 

 

 
 

שאינם  מגע, מחשבה, והכרה אלו? הזנה. מהו טבעם של כול אחד מסוגי כגון מגע וכו' הזנהו סוגי זכרוה

כמה  תמוגדר הזנהן שו, כיוהזנהקרא יאינם יכולים להבצורתם הטהורה הם  .הזנה סוג שלטהורים מהווים 

שפועל לקיים את החיים בגלגל הסבל, בעוד שהצורה הטהורה שלהם מביאה לסיום החיים בגלגל הסבל. כפי 

 שנאמר בסוטרה:

 

לשמור בחיים את אלה שכבר נולדו ולהזינם, ולעזור לאלו שעדיין נמצאים היא  פעולתה

 לם הבא.במצב שבו הם מחפשים את גלגו
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 :שם כמו כן נאמר

 

 הם עצם שורשן של מחלות, סרטן, ויגון. הם עוזרים להביא זקנה ומוות. הזנהארבעת סוגי ה

 

 דברים שהם טהורים אינם כאלו.

 

 
 

 ?יצורים ולעזור להם לקיים את הפועלים  הזנהכמה מסוגי השאלה: 

 תשובה: כולם פועלים באופן זה.

ליצורים  גורמתיחד עם ההכרה והמגע שקשורים בה, היא מעצם טבעה מעשה, ש ,שמחשבה ניתן להביןשאלה: 

 כמה שגורם לתפקד צקאיך יכול מזון מולאלו שעדיין מחפשים את גלגולם הבא. אבל  מסייעתווצר, וילה

 ?ווצריליצורים לה

 .זה למזוןהשתוקקות  בשל כוחו לעורר בהםווצר ילגרום ליצורים להאכן יכול  צקתשובה: מזון מו

 

 

 
 

ומגע צקמזון מוש נכון הדברשאלה:  
2
, יכולים כולם שקשורה למגע זה מודעותעונג, וכן ה שיש בהם תחושת 

תנועה של התודעהיכולה  כיצד ך. אהחשיםיצורים ה קיים אתל פקדלת
3
 ?באופן זה תפקדל 

                                                
 בין אברי החישה והאובייקטים שלהם.  2
3
 מחשבה  
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 ושני בניואב על פור ייצורים בחיים. למשל הס לשמוריכולה אכן שקשורה בתקווה  תנועה של התודעהתשובה: 

ואמר  ,בחוזקה וקשר אות שק מלא במוץ,לקח לא יכול היה לשאת את המחשבה. הוא סבלו רעב גדול, והאב ש

פתחו את החבילה וראו  אשרשמרה אותם בחיים. כהתקווה , בכך ל עוד הבנים האמינו. כלבנים שזה קמח

 , הם אבדו תקווה ומתו.מוץשהכילה 

 

 
 

וחשבו  גלים מכוסים בקצף לבןסוחרים שנטרפה ספינתם ונסחפו בים. הם ראו מרחוק  פור עליגם הס מוזכר

את הבינו את טעותם, הם אבדו הם  אך כאשר ,תקווה, הם החזיקו מעמדהייתה להם ל עוד כ שזוהי יבשה.

 תקווה ומתו מייד.ה

 

החוף. שעל חול מתחת ל הםילקבור את ביצכדי הים ן " מתאר יצורים גדולים שזוחלים מסוגי היצוריםהספר "

 הן מתקלקלות. - כך נאמר -אותם שוכחת  היא, אבל אם טריותהביצים, הן נשארות  את זוכרתכול עוד האם 

 

 
 

, צאצאיםמזון ל שתנועה בתודעתה של הייתה מהווה הריכך, אכן זה היה  ילואתנגד להסבר זה: מ מאסטראבל ה

הם כול עוד הם זוכרים את אמם, ו כליםביצים אינם שבתוך ה ני. הכוונה בסיפור היא שהיצוריםוזה אינו הגיו

 הם שוכחים. כאשר כלים
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ספוגים כול אלו 'ש כתב המקור אומר .מוטעיתזו עצמה היא עמדה  " המאסטר מביא כאן טענה נגדית שאומרת:

לשכוח של , שכן המצב המנטלי '. אלא שהוא עצמו טועהשנולדים מביציםבבורות' וש 'זה תמיד חל על אלו 

 .ובורות גמורה מאידך, אינם זרים זה לזה, מחדמשהו 
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 הזנהעולמות ושלושת סוגי ה

 

 
 

 אלו בשלושה.

 
 

 
 

 ?הזנהבאלו עולמות ניתן למצוא את שלושת סוגי ה

 

 העולמות.שלושת ל כב אלווא את ניתן למצ

 

 ?ות ואת בסיסםאת הכוח קיימתשמ הזנהלמנות יכול לשמש כ האם גם מה שניתן לחלקשאלה: 

 

 אפשריים כאן. צרופיםתשובה: כול ארבעת ה

 

שניתן לגעת בהם, שניתן לחלקם למנות, דברים ם, או מי, טעותריח סוגים שללסוגי  ניקחראשית  -

למשהו שניתן לחלקו למנות אבל אינו  הדוגמ אלו מהווים. בסיסםגורמים נזק לכוחות או ל ךא

 את הכוחות ואת בסיסם. מקייםמזון ש
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את הכוחות ואת בסיסם,  קיימתשמ להזנהשלושת הסוגים האחרונים של מזון הם דוגמא למשהו  -

 למנות פיזיות. וקהאבל לא ניתן לחל

 את הכוחות ואת בסיסם. ואשר מקיים מזון שניתן לחלקו למנות, היאים ישל השנ צירוףל הדוגמ -

 ר בו.מה שקשוכל , או סבל וצליל היא, שהוא לא זה ולא זה שהולמ הדוגמ -

 

 
 

 .צקאי אפשר לקרוא לו מזון מוהרי ש, בסיסםאם משהו גורם לנזק לכוחות או לש ניתן לטעון

 

יש לו השפעה  לעת עתהן שו, כיוצקלקרוא לו מזון מו עדיין ניתן, יותר גם אם משהו גורם לנזק מאוחרש אלא

 זמנים שונים.בשני  מתפקדשהמזון  משום אתמועילה. ז

 

 

 
 

המנצח אמר שהתוצאה של המעשה של הגשת מנחת מזון ליצור רגיל יחיד  ההבודהש טעוןאפשר להמשיך ול

עצמם את מאה חכמים לא בודהיסטים שהצליחו לשחרר  המנחאותה הזמבו עולה על הגשת דעצי ה בוסתןב שחי

 ?זמבו"דעצי ה ןתבוסב החיהבודהה בביטוי "יצור רגיל  למי התכווןהחושים.  אובייקטים שלל שוקהמת
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זמבודל מי שחי ביבשת שטוענים שהכוונה לכ יש
4
כך ירה לתטעות, כיוון שיש ס והיושיש לו קיבה, אבל ז 

לא היה זה מפליא  אזתה חסרת טעם, כיוון שיאה היוההשובמקרה זה , ה מכך. יתריחידמפורש יצור ב שמוזכר

 ל כך הרבה אנשים עולה על המעשה האחר.כל כך שהגשת מנחה לכ

 

 
 

סופי לפני ונשאר לו רק זמן קבוע בה ש רמהשהגיע ל לבודהיסטווהיחס ינים שהביטוי מתיש אחרים שטוע

 שישיג את המטרה הסופית.

 

הרבה יותר חסד  שיש בון שמנחה למישהו כזה היא מעשה ו, כיושפירוש זה אינו נכוןהמפרטים מצידם טוענים 

 תורםשהגיע למצב ש לבודהיסטווהות חסיולכן המילים מתי ,האויב משמידימאשר הגשת מנחה לעשרה מיליון 

 .[, לשלב ההכנה]למשלשחרור מסבל  לסוג מסוים של

 

 

 
 אבל החכם מתנגד לעמדה זאת:

בין היצור שלכאורה מתכוונים אליו שההתאמה  חוסרמכמה סיבות. ראשית, בגלל  ,טעות והיז

אף סוטרה או בנמצא  יןכמו כן אזמבו"(. דעצי ה בוסתןבהחי ( ובין השם )"יצור רגיל היסטווהדהבו)

ים שבהם בודהיסטווה שהגיע למצב שתורם לשחרור מסוים מסבל מכונה בשם מסורתי ביאור

 זמבו" דעצי ה בוסתןב "בודהיסטווה שחי

יושב בעודו כוז ישהצליח להשיג את הרמה הראשונה של ר לבודהיסטווהחס יכך, הביטוי מתי משום

 השתוקקות לאובייקטים שלהתגברות על ה מבחינתל מטרותיו. דזמבו, ושהשיג את כלרגלי עץ ה

זאת,  לעיל. למרות הלא בודהיסטים שהוזכרו מן צורה שהיאבשום  אינו נבדלזה  בודהיסטווההחושים, 

חסד מהווה זה לאדם יחיד מנחה  תשעל פניהם משתקפת בעובדה שהגלו יש העליונות העצומה ש

 הרבה יותר גדול מאשר להגיש מנחה למאה האחרים.

                                                
4
 על פי מסורת האבהידהרמה זו היבשת שבה אנו חיים.  
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מן הלא מספר אינסופי חסד יותר גדול מאשר להגיש מנחה ל מהווה כזה לאדםמנחה  תשניתן לשאול האם הג

 בודהיסטים שהוזכרו?

 

רציפות בחיבור, שכן בקטעים הלשמור על כדי כן. משתמשים פה במילה "מאה" ראשית ש היא תשובהה

כזה אפילו ם תגיש מנחה לאדם יחיד, פעמים. למשל: "א הקודמים של הסוטרה משתמשים במילה "מאה" מספר

 הגשת מנחה למאה חיות".לעומת גדול פי מאה זה חסד כוחו של מוסר, על שאינו שומר 

 

******* 
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 רוחההגדולה של  יתהדיסק

 

 
                                      

 

  ,קייםכיצד הוא אמונות ה הרי

 :כלי עצום זה של העולם

 ל רוח מתחת, דיסקית גדולה ש

 ליון ושש מאות אלף, יבעובי מ

 .סופינאי והשני הוא
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העולם החיצוני העצום עצמו. יש מספר  –לאחר שדנו בעולם היצורים החיים, אנו עוברים לדיון בעולם האחר 

זה בלתי אפשרי לתאר את כולם. אנו ויהיה , שונים אופנים באינספורסופי של כוכבי לכת, השונים זה מזה נאי

 ה, גן העדן של מורנו היקר.ה  ס  של הכוכב שקשור לבקיצור, בפרטים ורק ניגע, רק 

 

 

 
 

 .קיים, כלי עצום זה של העולם הוא איךעל של החוכמה הפילוסופית של האסכולה האמונות את  כאןנביא 

ו הופיע האות המבשר ליצירתמרחב ריק, ואז  היה בתחילהעולם ל מתחתנמצא שלהם, הבסיס ש תיאורלפי ה

. בסופו של דבר היא הופכת רבזמן במשך הרוח  סובבת סביב עצמה עדינה, רוח של עולם חדש: כוח של

הדיסקית מגיע  עובילסדוק אותה.  ין בכוחואומוצקה שאפילו יהלום ענק קשה  כה, רוחהלדיסקית הגדולה של 

 .יוג'נות סוףאינ, וקוטרה (אחד עשרה וחצי מיליון ק"מבערך ) מיליון ושש מאות אלף יוג'נהל
5

 

 

                                                
5
11הכוונה כאן היא ל   

01
7x .ק"מ 
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 הדיסקית של המים והזהב

 

 
 

 .ם היא מיליון ועשרים אלףמידת העובי של המי

 שמונה מאות אלף, העובי החיצוני;

 ל השאר נהפך לזהב.כ

 עצומה זו של מים וזהבדיסקית הרדיוס של מידת 

 , ארבע מאות וחמישים. ףאל הם ושלושיא מיליון מאתייה

 .מזה פי שלושהוא קף יהה

 
 

 
 

גורם זה דומה ליצול של עגלת שוורים. הוא ל כך מרוכז, שעל הדיסקית העצומה של הרוח נופל גשם כ

מיליון העובי של דיסקית המים הוא מידת של זהב. פנימי ים מעל בסיס ה של דיסקית גדולה של מוצרותיולה

 (כשבעה מיליון ק"מ.)יוג'נה  ים אלףרועש
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 ?דיסקית של הרוחל אל מעבר שיםגולם אינם אין המימדוע שאלה: 

 

ל היצורים החיים, בדומה כוחם של מעשי העבר של כהצידה הוא  מלגלושיש שטוענים שהכוח שמונע מהמיים 

ולא יורד למעיים עד שהקיבה סיימה לפרקו. אחרים טוענים שהמשיכה לאחר אכילתו שנשאר בקיבה  אוכלל

 ם במקומם.היא שמחזיקה את המישל הרוח שמלמטה 

 

 
 

מוצק ונוצרת דיסקית עצומה  ייהם עד שחלקם נהפני המיאת בעוצמה רבה  ומערבלתרוח עצומה באה אחרי כן, 

 -יוג'נה )כ שמונה מאות אלףהוא  םדיסקית המי עוביקמן: של תצורה זאת הן כדל החיצוניות של זהב. המידות

 לזהב. נהפך (מק" אלף 141 -עשרים אלף יוג'נה )כבעובי  ,כל השאר, (מיליון ק"מ 5.5

 

 
 

מיליון מאתיים ושלושה אלף, ארבע  הרדיוס הוא? ם וזהבעצומה זו של מידיסקית י מידת הרדיוס של מה

 ההיקף הוא פי שלוש מזה.מיליון ק"מ[. מכיוון שיש לה צורה מעגלית,  7.8 -יוג'נה ]כמאות וחמישים 

 

 
 

א מעל הבסיס. נתחיל בהרים, אחר כך הימים, מה שנמצאת ר כעת לתאעולם, נעבור הלאחר שהסברנו את בסיס 

 .השונות ולבסוף היבשות
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 עולםההרי 

 

 

 

                                     
 וגם עול, אציליהר יש כאן 

 ה,יר  ד  מחרשה ואז ק   להב

 הר נפלא, בשם זה המכונה  וגם

 אוזן הסוס, ואז קשת מושלמת.

  זהגלגל, וא חישוק יואחר

 ת השונות.היבשוכל 

 .היקפירכס הנמצא ה מחוץ להן

 מברזל. ואילו זה ;מזהב עשויים השבעה

 ,םיקרי חומריםמארבעה  אציל,ההר ה

 , יוג'נות עומק שמונים אלףניצב במים ב
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 .כן גם שמונים אלףמעל המים גובהו ו

 , במחציתחת ושמונה פגובהם של ה

 שווה לגובהו. אורכוו

 

 
 

ם. זה גורם קודם, שנופל על דיסקית הזהב והמיה שהיה ז, בדומה לנוסף ולבשלב הבא ביצירת העולם יש מב

סדרם של היסודות את  מערבלת. רוח עצומה מתחילה, וראשוניים שוניםיסודות מ , שמורכבם החיצוןליצירת הי

  .הראשון יםההררכס נוצר  כך, והעליונים

 

 ההרים האחרים. לכמ והיותו עצום יותרנקרא כך בשל עליונותו, זה : אצילההר ה .1

 

 
 

 רכסים נוספים. אלו הם:ואז נוצרים את האלמנטים מהסדר הבינוני,  טלטלתהרוח מ

 

בפסגה נעימה למראה שדומה לעול ששמים על שני שוורים כדי  עטוריםהרים  אלו הם – רכס העול .2

 יחדיו עגלההמושכים 

 ;י זהבעשו מחרשהשל להב ומזכירה  אטרקטיבית שצורתם ים, הררכס להב המחרשה .3

 ;ביער של עצי קדירה עוטר, המירהד  רכס הק   .4

 ;נפלאה למראה תופסגש", נפלא למראה" המכונהרכס  .5

 ;סוסשל אוזן  הצורתש רכס המעוטר בפסגה, אוזן הסוס .0

 ;קשתשל  הבתנוח רכון דםא דמותבהיא  רכס שפסגתו, הקשת המושלמת .8

 ;שוק של גלגלימסודרות כמו ח יופסגותרכס ש, הגלגל חישוק .7
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 .אצילמסביב להר ה קונצנטרייםהרכסים הללו מסודרים במעגלים כל 

 

 
 

השונות.  היבשותווצרות ילה מערבלת את יסודות האוקיינוס מן הסדר היותר נמוך, וזה גורםרוח הכן מאחר ל

 היבשות.ארבע את  ףמקי אבשל העובדה שהוהרים, שנקרא כך  של ההיקפירכס וה

 

 
 

 החל מעול וכל בחישוק הגלגל ,הרכסים שבעת ?ההריםם אלו של תשעה סוגים ימאילו חומרים עשוי

 . ברזלעשוי מ -היקפי הרכס ה -בעוד שזה , מזהבם יעשוי

 

 
 

עשוי מארבעה חומרים יקרים: הצד המזרחי עשוי מכסף, הצד הדרומי מאבן תכלת, הצד המערבי  אצילההר ה

אודם והמערבי אבן שהצד המזרחי עשוי מ רנאמ" הביאור"הנקרא  )בטקסטאודם, והצד הצפוני מזהב. אבן המ

על ידי המתכת היקרה באותו צד של נקבע בכל רביע המתחיל בהר האציל השמים מעל היבשות צבע . (מכסף

 ם כחולים.היבשת הדרומית שבה אנו חיים, הזמבו, דמעל השמים ולכן ההר, 
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 בעומק שמונים אלף יוג'נה, שקוע במים אצילההר ה? קשורות ברכסי ההרים הללוש רחקיםהמ םמה

. כל אחד מרכסי ההרים גובהו יוג'נה שמונים אלף גם כן וגובהו מעל המים, (אלף ק"מושישים מאות  חמשכ)

. 'וכוארבעים אלף, עשרים אלף  גובהיהם הםשל הרכס היותר פנימי, כך ש ומגובה מחציתהמקסימלי הוא 

 .םשווה לגובהשל רכסים אלו, דהיינו רוחבם,  האורך

 

 
 כעת נתאר את הימים של העולם.
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 עולםה של הימים

 

 
 

 ימי השעשועים.הם הם שביניהשבעה 

 ;שמונים אלף ישראשון ב

 הוא זה שנקרא הים הפנימי, 

 פי שלוש.היקפו הוא ו

 הם חצי של חצי.של שעשועים הימים האחרים 

 האחרון, הים החיצוני הגדול,

 ם אלף.ימידתו שלוש מאות עשרים ושני
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של חישוק רכס וה אצילרכסי ההרים שבין ההר ההמעגלים הקונצנטריים של  ביןשנמצאים ימים  שבעה נםיש

משום שבמקווי מים אלו בשמונה סגולות נפלאות, ו נחנום " כי מימיהימי השעשועים" . הם נקראים:הגלגל

 גה דמויי הנחש.אמלכי הנמשחקים ומשתעשעים 

 

 
 

 כפי שאומר הפסוק, ?ותנפלאסגולות  השמונאותן מהן 

 ,טעימיםו קרירים -

 ,רכיםו קלים -

 ,ריחכל חסרי בוהקים וצלולים ו -

 ,שותיםאותם לבטן כש לא מזיקים לעולם -

 .נעימים לגרון בלתי נעימיםף פעם אינם או -

 

 
 

 (.אלף ק"משישים מאות  חמשיוג'נה )כ שמונים אלףיש  בהםשראשון ב? המימדים של הימים הללומהם 

מידת כול אחד מאורכו.  פי שלושהוא  היקפו", והפנימינימיים והחיצוניים, זה האחד שמכונה "הימים הפבין מ

 מקודמו.  תחצימהיא  האחרים של שעשועיםמהימים 
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שלוש מאות  היא ומידת. הים החיצוני הגדולהאוקיינוס האחרון, זה שבין חישוק הגלגל לרכס המקיף, נקרא 

 .("משני מיליון קיוג'נה )כ ועשים אלף

 

 
 

היבשות,  יעוסק ביבשות השונות. ראשית נעסוק ביבשות העיקריות, אחר כך בתתשלנו כאן הקטע האחרון 

 מבו.יבשת דז –חודיות של היבשת שלנו יונסיים בתיאור התכונות הי
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 יבשות ייבשות ותת
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 זמבו אורכה אלפייםהדבין אלו, יבשת 

 עגלה,דמוית צורתה ה. צדדימבשלושה 

 נה.ג'אחד שלושה וחצי יוהבצד 

 ,סהרחצי  כמוהמזרחית, גוף גדול, 

 ,שלושה צדדים דומים לאלו

 נה.ג'ואחד של שלוש מאות וחמישים יו

 :יבשת הבקר עגולה

 ,פהקישבעת אלפים חמש מאות בה

 ם וחמש מאות קוטרה.יאלפיו

 .הרבוע ה,שמונ ,קול נורא

 יבשות: ייש שמונה תת

 גוף, גוף גדול,

 ,הזוגבת ו זעקה

 ,והשנייה מניפה

 .הגדול ודרך מרמה

 

 

 
 

 ?יבשותאותן מהן כן. מאחר להיבשות שנוצרו  וארות הקודםבקטע 

. אציל. השם נובע מכך שהיא נמצאת לדרומו של ההר הזמבודשל הדרומית  תיבשבתור ההראשונה ידועה 

מים, היא בזאת של אדמה מוקפת  ן שמסהוכיומזמבו נופל למים, ודשנוצר כאשר פרי עץ ה צלילמה בא "זמבו"ד

תנקראת יבש
6

צורתה  (.עשרה אלף ק"מ ארבעכיוג'נה ) אלפייםהוא  משלושת צדדיהכל אחד  אורך. 

  .(עשרים וחמישה ק"מיוג'נה )כ שלושה וחציהוא  הצד הנוסףאורכו של , וכמרכבה

 

                                                
6
 (.dvi( לשניים )apפירושה "זה אשר מחלק את המים )ש dvipaזהו משחק מילים בסנסקריט. המילה ל"אי" או ל"יבשת" היא   
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של  גופםשגודל כך משום  היא נמצאת מזרחית  להר האציל, והיא נקראת גוף גדול, היא יבשה המזרחיתה

כם באורדומים  הצדדימשלושה ו, סהרחצי דמוית זמבו. צורתה יבשת הדזה של תושבי מתושביה הוא כפלים 

שלוש מאות (. יש לה צד נוסף שאורכו עשרה אלף ק"מ ארבעכ) לאלו של היבשת שלנו: אלפיים יוג'נה

 .ק"מ(אלפיים וחמש מאות )כ יוג'נה וחמישים

 

 

 
 

תושביה נהנים ונקראת כך משום ש. אצילהיא נמצאת מערבה להר ה קר.בנקראת יבשת ה רביתהמע תיבשה

שבע וחצי  היקפהו עגולה צורתה. ת"יבש"מוש בבקר ובאבנים יקרות. גם היא מוקפת מים ולכן נקראת ימש

 'נהשניים וחצי אלף יוגהוא רק  קוטרהפירושו של דבר הוא ש .(אלף ק"מ כחמישים ושלושהיוג'נה ) אלף

 ק"מ(. כשמונה עשרה אלף)

 

 
 

, ונקראת כך כי שבעה ימים לפני מותם, אצילצפונית להר הנמצאת . היא קול נוראנקראת  הצפונית תיבשה

ארבע עשרה אלפיים יוג'נה )כ דיהצדאחד מל ה ומידת כאת. צורתה רבועזמנבא השומעים קול נורא  תושביה

 .(אלף ק"מ
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המזרחית נמצאות  תליבש ךסמובנמצאות בין היבשות העיקריות. והן  שמונהיש כאלו  – לתתי היבשותבאשר 

מניפה הדרומית נמצאות  תליבש ךסמוב. הבת זוגוזעקה הצפונית נמצאות  תליבש ךסמוכב. גוף וגוף גדול

והשנייה
7

מרמההמערבית נמצאות  תליבש בסמוך. 
8
יבשות,  יארבעה זוגות של תתזה מסתכם ב. הגדול דרךו 

 זנב השור.מניפת , ורוחות מזיקות חיות על אחת מהן חיים בני אדם שמונה. על כל ובסך הכול

 

 
 

 אור התכונות המיוחדות של היבשת הדרומית, שבה אנו חיים.ינסיים בת
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 אור היבשת הדרומיתית

 

 
 

 צפונה מכאן, תשעת ההרים השחורים.

 הרי השלג. מעברם ניצבים

 , ולידואחר כך ריח קטורת

 חמישים. חופיורך האגם שאו

 

                                                
 התרגום המילולי של השם הוא "זנב השור", שנהוג היה להשתמש בו כמניפה.  7
8
ֶמה, והפוסעים על אדמתה שוקעים בה.    לפי באור אחד היא נקראת כך משום שמראיה מר 
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,בהודוש"מושב היהלום" מ זאת אומרת –" כאןצפונה מ"
9
 תתשע נמצאים - זמבויבשת הדשל  הבדיוק במרכז 

נמצא ההר שנקרא וון צפון, י, עדיין לכמעבר לאלו נישאים.ה הרי השלגנמצאים  מעבר להםשחורים. ההרים ה

 ". קטורתריח "

 

 
 

 ,לא חם" לעולםנמצא אגם שנקרא "של פסגה זו  קרוביםמהמורדות ה (שבעים ק"מעשר יוג'נות )במרחק של 

ינים בשמונה הסגולות הנפלאות ומכוסים יאגם מצטה לעולם לא חם". מימי"הוא ששמו גם  ותמלך הנג ביתו של

חמישים יוג'נה ל צד אורכו מים, ולוטוס הלילה. צורתו רבועה וכ, אדויםכחול יםלוטוס גוןבפרחים שונים כ

 .(אלף וארבע מאות ק"ממאות וחמישים ק"מ( והיקפו מאתיים ))שלוש 

 

 
 

נהר של פיל.  הפצורת כ זה היאפתח  והאגם, וצורת הוא בפתח שבסלע בצדו המזרחי שלגנגס הנהר מקורו של 

פקשו השצורתו כמקור של צפור הגרודה הגדולה. נהר בסלע בצד הדרומי של האגם, מפתח הסינדהו נובע 

פה של צורת מפתח בצד הצפוני, שצורתו כ נובעסיטה השל סוס. נהר  יוהמערבי, שצורתו כפמתחיל מפתח בצד 

ואליהם מצטרפים וון השעון, יבכבמעגל  ,שבע פעמים"לעולם לא חם" את האגם אלו מקיפים אריה. נהרות 

 ים החיצוני הגדול. אל ה, ואז זורמים קטנים יותר חמש מאות נחליםכאוספים 

 

 :על העולם" ביאורשנאמר בספר " פיכ

 

                                                
9
 הבודהה הגיע להארה מלאהלפי המסורת מקום בו   
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 , זורמים להם במורדפקשו, וסיטה הו, הסינדהגנגס, הנהרות 

 מימיהם קרירים ומרעננים, 

 .קצףשל פרחים עם בועות  ם שלבתוך הזרם זריו

 כיוונים: ה תארבעקצות האגם בכל אחד ממ נובעיםהם 

 הים.  אל זורםהגנגס ממזרח, 

 מדרום, עובר ו הסינדה

 נוס, יגם הוא לאוקיגיע מממערב, זורם פקשו ה

 צפון. כיוון מזורם אל הים סיטה וה

 ל הנהרות, שבין כגדולים הו, אלנהרות אדירים  הארבע

 ,בהדרה רבה עושים את דרכם

  אוסף אל קרבוממזג מהם ל אחד כשכ

  .חמש מאותעוד 

 .גדולהים ה זורמים לעבר אלו לכ

 

 
 

בליטות  ענק ובוב יצב צוק זהנית להר "ריח הקטורת" נצפו (מאה וארבעים ק"מבמרחק של עשרים יוג'נות )כ

ל רבועה, אורך כ ו". צורתיצורי העונג היותר נחותיםשמו "האובליסק של  .פוריםינון לצימשמשות מקום קה

הצוק  הגוב (, והיקפו מאתיים יוג'נות )אלף ארבע מאות ק"מ(.שלוש מאות וחמישים ק"מ) חמישים יוג'נותצלע 

. מאה אלף צוקי זהב נוספים מראה. הצוק יפה במיוחד, מאוד נעים ל(עשרים וחמישה ק"מת )כשלוש וחצי יוג'נו

 מקיפים את הצוק הראשי.עם בליטות דומות 
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ידוע בשם "האיתן". הה, ל  נמצא המלך של עצי הס  משם צפונה  (מאה וארבעים ק"מבמרחק של עשרים יוג'נות )

, והוא מוקף בשבעה מעגלים של עצי ים(שמונה עשרה מטרה )כשל ארבעים אמאדמה לעומק ב יםרושורשיו חד

ל ה  מכסה את השמים. ענפיונראה שעד כי עבותה, גדולה ו צמרתו. הס 

 

 
 

". עדיניםם מיגדולה שנקראת "זר ת מיםמזרח יש ברככיוון ל (מאה וארבעים ק"מבמרחק של עשרים יוג'נות )

, וכולן מכוסות יותרמאה ברכות קטנות מוקפת ב היא .לא חם" לעולם" מימדיה דומים לאלה של האגם

בגודל של  ותפרחתםם בגודל של עור של פרה, הם בגודל של מחרשה, עליהגבעולישבלוטוסים נפלאים, 

 גלגלים של עגלה.

 

 
 

נקרא "מאה מנחות". גופו לבן, ראשו כחול עם האל בברכה חי פיל בשם "האיתן", שהוא פיל המלחמה של 

יוג'נה שלמה ורוחבו  (שבע עשרה ק"משתיים וחצי יוג'נות )כים. גובה הפיל חטו שישה מרכז אדום, ויש ל

בארבעת החודשים של כל אחת מן העונות של , וומשרתינוספים משמשים כ. מאה אלף פילים (שבעה ק"מ)

 הוזכרו.זה עתה עוברים בין שלושת המקומות שוקיץ הם  חורף, אביב
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אור העולמות השונים שבהם חיים ינעבור לת כעת .מעל בסיס העולםש הפיזייםהמבנים אור יבכך השלמנו את ת

 וממשיך סובליםתחיל בעולמות ההתיאור מואז נרחיב בנקודות מסוימות. יותר, אור בסיסי ינתחיל בתהיצורים. 

 ,םנום החיהגיה ם השונים שלנתחיל בסוגי סובלים. מבין העולמות הה יותרגבוהלמקומותיהם של אלו שלידתם 

 קר.באלו של הגיהינום ה ךואחר כ
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  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

  החיים של תושבי הגיהנום :יתביעשמקראה 

 
, ה"ק הדלאי Gyalwa Gendun Drup", ביאור שנכתב על ידי אור על הדרך לחופשהקטע הבא לקוח מן הספר "

טי הגדול ( שנכתב על ידי החכם הבודהיסאבידהרמה קושה" )אוצר החוכמה הגבוההלמה הראשון, לספר "

סובנדהו אינם מופיעים בביאור רה. הפסוקים המקוריים של מאסטר ובמאה הרביעית לספי וסובנדהומאסטר 

המקורי, ושולבו במקומות הנכונים. חלק מהפסוקים ששולבו בביאור הודגשו על מנת להראות את הקשר ההדוק 

 בין שתי העבודות, וראשי פרקים הוספו על מנת להוסיף בהירות.
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 םנום החיהגיהמדורי 

 

 
 

 עשרים אלף לעומק מתחת,

 "ללא הפוגה" ובאופן דומה

 גיהינום מעליו. ם שלשבעה מדורי

[III.231-3] 
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נמצאת התקרה של הגיהינום  ,ליבשת דזמבו לעומק מתחת]כמאה וארבעים אלף ק"מ[  יוג'נה עשרים אלף

שמו "ללא הפוגה", כי  יוג'נה כל אחד מהם.עשרים אלף : באופן דומהגובהו ועומקו  ."ללא הפוגה"שידוע בשם 

תושביו חווים סבל אין סופי כול הזמן, ללא הפוגה ולו קטנה ביותר. אחרים טוענים שמקור השם "ללא הפוגה" 

 [.vi, ]בסנסקריט [ חווים שם שום תענוגa[ בכך שלא ]בנסקריט Avici]בסנסקריט: 

 

 
 

 א הפוגה" "לל שבעה מדורים של גיהינום מעליש 

 

"לקום לתחייה", שנקרא כך כי תושביו נלחמים ביניהם בכלי נשק שונים עד שכולם שוכבים  (.1

דוממים כמתים. אז עולה קול מהשמים ומצווה עליהם: "לקום לתחייה!", והם קמים ומתחילים 

 להלחם מחדש.

 

 
 

צורים קווים "קווים שחורים", שנקרא כך כי שומרי הגיהינום מסמנים תחילה על גופם של הי (.2

 שחורים המכסים את כל גופם, ואז חותכים אותם במיני להבים לאורך אותם הקווים.

 

 
 

מוחצים אותם השומרים בגיהינום שנקרא "קבץ ומחץ" אוספים את התושבים יחדיו, ואז  (.3

 יסה.על

 

 
 

 הגיהינום "צרחות" נקרא כך בגלל צווחות הכאב של היצורים שם, שנצרבים מחום. (.4

 

 
 

ום ה"צרחות הגדולות" החום ששורף את תושבי המקום גדול עוד יותר, וצעקות הכאב בגיהינ (.5

 עוד הרבה יותר איומות.
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 הגיהינום הבא נקרא "לוהט" משום שתושביו דחוסים בצינוקי ברזל, מלובנים מרוב חום. (.6

 

 
 

קרמיקה בגיהינום שנקרא "לוהט מאוד" התושבים נצלים בחום נורא עוד יותר, דחוסים בצינוקי  (.7

 בעלי קיר בודד או קיר כפול.
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 מדורי הגיהינום הסמוכים
 

 
 

 ששה עשר נוספים לכול השמונה,

 ניצבים מארבעת עבריהם,

 "גחלים" ו"גופה רקובה",

 "דרך הלהבים" והשאר,

 וגם זה שנקרא "הנהר".

[III.234-7] 

 

 
 

 מארבעת עבריהם, סביבם במעגל. ניצבים ,לכול השמונהמצויים בסמיכות נוספים מדורי גיהינום ששה עשר 

בגיהינום זה הגחלים מגיעים עד לגובה הברכיים, וכאשר דורכים  ."גחלים" נמצא תחילה את הגיהנום הנקרא

 עליהם, הבשר והעצמות נשרפים. כאשר מרימים את הרגל, היא גדלה מחדש.
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בות שבה אתה שוקע עד גובה החזה, ושממנה גיהינום שהוא בִּיצה מלאה בגופות נרק "גופה רקובה",אחר כך בא 

 בסמוך לביצת הגופות נמצאת יוצאים יצורים שנקראים "מקור חד", גופם לבן וראשם שחור, ומשפדים את גופך.

שם בכול פעם שמניחים רגל על הדרך, הלהבים חותכים את הבשר והעצמות, וכשמרימים את  וגם, "דרך הלהבים"

 הרגל, היא מתחדשת.

 

 
 

בציטטה מתייחס ל"יער החרבות", שבו עלי העצים עשויים מחרבות. רוח נושבת ביער ומניעה את עלי " רוהשא"

החרבות, הנושרות מהעצים וחותכות בגופך. כלבים מנוקדים עצומים חיים ביער זה, התוקפים וקורעים בבשר 

 בניבי ברזל. מלא פחד אתה בורח עד שאתה מגיע ל"יער עצי השלמלי".

 

  

 
 

הם עצי ענק בעלי גזע בגובה קילומטרים רבים, מכוסה בקוצים חדים, כמחצית המטר אורכם.  שלמליהעצי 

כשאתה מנסה לטפס על העץ כדי לברוח מהכלבים, מכוונים הקוצים כלפי מטה וחודרים לגופך. כאשר אתה מגיע 

ניך מארובותיהן. מרוב לצמרת, ממתינים שם עורבים בעלי מקורי פלדה, ממתינים על מנת לעקור את גלגלי עי

 ייאוש אתה מנסה לרדת מהעץ, אלא שאז הקוצים מכוונים עצמם כלפי מעלה ושוב משפדים את גופך.
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וער וכמעט בלתי ניתן לחצייה. שלושת מדורי שאינו ניתן למעבר", מלא באפר ב גם זה שנקרא "הנהרלבסוף מגיע 

הגיהינום שתוארו בפסקאות האחרונות נחשבים כגיהינום אחד, מכיוון שמכשירי העינוי שבהם הם מסוג דומה. 

 הכלבים והעורבים נחשבים למאפיינים של "יער החרבות" ושל "יער עצי השלמלי".

 

 
 

נום שבשירות שר המוות, נשקם בידיהם, כדי למנוע מתושבי לפני כל מדורי הגיהינום הללו ניצבים שומרי הגיהי

הסוטריסטים טוענים שאלו אינם  הם יצורים חיים או לא?הללו האם השומרים הגיהינום לברוח למקום אחר. 

 יצורים חיים, אלא רק צירופים של היסודות ונגזרותיהם, כמו הרים שדומים בצורתם לראש של עז או כבש.

 

 
 

 ם שהסבר זה נראה שסותר פסוק מאת הנזיר דהרמיקה סובהוטי שאמר:המתנגדים טועני

 

 מי שמתענג על כעס ואכזריות, 

 מי שמוצא הנאה במעשי עוולה, 

 מי שאוהבים לראות סבל, 

 נולדים כשדיו של השר של המוות.
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ת האדון אלא שאין סתירה. שכן הביטוי "שדים של השר של המוות" מתייחס רק לרוחות התאבות המשרתות א

 של כול הדברים, שר המוות, ושתפקידן הוא להוביל יצורים למקומם בגיהינום.

 

 
המפרטים מצדם טוענים ששומרי הגיהינום הם סוג של יצורים חיים, ושלאחר מותם הם עצמם נולדים כתושבי 

בה ששומרי הגיהינום, ושזאת התוצאה שמבשילה בשל הפגיעה שהם גרמו ליצורים בגיהינום. הם טוענים שהסי

 הגיהינום אינם ניזוקים מאש הגיהינום וכך הלאה היא שמעשי העבר שלהם מונעים זאת.

 

 
 

 .נום הקריהגיהמדורי אור יכעת נעבור לת
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 נום הקרימדורי הגיה
 

 
 

 שמונת האחרים, החל מ "בועות"

III.238] 
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החל  ,אלו הם מדורי הגיהינום הקרים. אחריםה מדורי הגיהינוםשמונת בנוסף למדורי הגיהינום החמים קיימים 

שמותיהם של השמונה: "בועות", "בועות מתפוצצות", "רעד", "אנחות בקור", "צעקות . "בועות"גיהינום המ

 בקור", "נפתח כמו לוטוס כחול", "נפתח כמו לוטוס אדום", ו" נפתח לרווחה כמו לוטוס אדום".

 

 
 

היא שיש מקום  לא הפוגה" וכל השאר, להיכנס תחת יבשת אחת זו? התשובהכיצד יכולים כול מדורי הגיהינום, "ל

 לכולם, כי היבשות כולן רחבות יותר בבסיסן, וצורתן כצורת ערימה של גרעינים.

 

 
 

בית הגידול העיקרי של רוב החית הוא הים החיצוני הגדול: מספרן שם עצום, סבלן אין סופי. אלו החיות במחוזות 

פוזרות בכול מקום, ואין מקום מיוחד שבו הן מרוכזות. מקומן העיקרי של הרוחות התאבות האנשים והאלים מ

משתרע בעומק של כחמש מאות יוג'נה ]כשלושת אלפים וחמש מאות ק"מ[ מתחת לאיזור ראג'גירהה שביבשת זו. 

מכיוון שהקארמה  כאן חי שר המוות עצמו, הידוע גם בשם " האדון של כול הדברים". יש לו גוף כשל רוח תאבה,

שהשליכה אותו להיוולד במקום הזה לא הייתה טובה. אבל בגלל שהקארמה המשלימה שקבעה את הפרטים 

 הסופיים של אותו גלגול היתה טובה, הוא נהנה ממעמד רם, כאילו היה אחד האלים הגדולים.

 

 
 

בות לכך, מה הסיבה ללידתם תפקידו הוא להודיע ליצורים שעומדים להיוולד בגיהינום ושאינם מודעים לסי

שמשרתים אותו. ניתן לחלקן, באופן כללי, לשלוש  הנוכחית. ישנם שלושים וששה סוגים של רוחות תאבות

קבוצות: אלו שיש להם מכשולים חיצוניים, אלו שיש להם מכשולים פנימיים, ואלו שהמכשולים מצויים בעצם 
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חות תאבות אלה חיות במחוזות האנשים או האלים, הן טבעם של הדברים שהם מנסים לאכול או לשתות. אם רו

 אינן מתרכזות במקום אחד אלא פזורות בכול מקום.

 

 
 

לאחר שדנו במקומות שבהם חיים היצורים של הלידות האומללות, נעבור לדיון במקומות של אלו שחיים 

ת את ארצות האלים. אלו בעולמות העליונים. ומאחר שכבר תארנו את המקומות שבהם חיים האנשים, נתאר כע

מחולקות לשני סוגים: אלו שקשורות לאזורים של קרקע מוצקה, ואלו שלא. בקבוצה הראשונה כלולים השטחים 

שבהם חיים אלו שבמחלקה של "ארבעת המלכים הגדולים", וכן אלו של ה"שלושים ושלושה". את האלים 

 של האחוזות, ואלה של ההרים. שבמחלקת "ארבעת המלכים הגדולים" ניתן להמשיך ולחלק לאלה



 

 1 

 

 

 

 
 

 

  וות ועולמות הקיוםהמ: 8מס'  ACIקורס 
 

 מקראה שמינית: הזמן והופעתו של הבודהה

 
, ה"ק Gyalwa Gendun Drup", ביאור שנכתב על ידי אור על הדרך לחופשהקטע הבא לקוח מן הספר "

( שנכתב על ידי החכם ידהרמה קושההאב" )אוצר החוכמה הגבוהההדלאי למה הראשון, לספר "

סובנדהו רה. הפסוקים המקוריים של מאסטר ובמאה הרביעית לספי וסובנדהוי הגדול מאסטר הבודהיסט

אינם מופיעים בביאור המקורי, ושולבו במקומות הנכונים. חלק מהפסוקים ששולבו בביאור הודגשו על 

 מנת להראות את הקשר ההדוק בין שתי העבודות, וראשי פרקים הוספו על מנת להוסיף בהירות.
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 קדמה על עידניםה

 

 
 .של עידנים רביםסוגים הלימוד כולל 

 

 

 

, עידן רסההאת עידן  , משום שהוא כוללים של עידניםרבסוגים הלימוד כולל ש ומרכהקדמה, ניתן ל

 העידן הגדול.את , וכיותהמשה, עידן היווצרותה

 

 

 .לעילשל עידנים שהוזכרו סוגים הלארבעת  בהתאםבעידנים כולל ארבעה נושאים, יותר דיוננו המפורט 



 

 2 
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 רסההעידן 

 

 
 

  למן הרגעחל  רסההעידן 

 נום ילידות בגיהה שחדלות

 .מתכלה כליהשעד ו

 

 

 

 השמד ואת שאר העידנים.האת עידן נתאר כעת ו הלימוד אכן כולל סוגים של עידנים,

לזמן  עדונמשך  שנקרא "ללא הפוגה", נוםיגיהיצורים בשל  חדלות הלידותש רגעהמן  חל רסההעידן 

 .מתכלהבו הכלי הגדול, העולם החיצון, ש

 

 בו זמנית: ,ארבעה דברים קורים אז

 נום "ללא הפוגה"יבגיהשל יצורים הלידות  פוסקות כל -
 הזמבו מתארך לשמונים אלף שנשל דהדרומית  תמשך החיים ביבש -
 ,כיותהמשהעידן מסתיים  -
 ההרסעידן מתחיל  -
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הם מתים וממשיכים  –חייהם מים את ינום "ללא הפוגה" מסיינמצאים בגיהל היצורים שבאותו הזמן, כ

וולדו יהם י זה,נום יבגיהשוב להיוולד חדשה שהייתה באופן רגיל גורמת להם רמה אקצברו אם גם . הלאה

לבעלי החיים, אחרים, הנום יגיהה אותו תהליך קורה גם ליצורים בסוגי. פלנטה אחרתנום של יבגיה

במעמקי הימים. זה קורה גם לבעלי חיים ורוחות תאבות החיות ביקומים של חיות ה תהתאבורוחות ול

 .יצורי העונג, וגם לבני האדם. 

 

,כוז הראשונהיאת רמת הר אוטומטיתזמבו משיג דביבשת שהאנשים מבאותו הזמן, אחד 
1

וכאשר הוא  

היא אושר אמיתי".  זה בידוד מלאיוצא ממנה, הוא מכריז: "הפלא ופלא! העונג והשמחה שנובעים מ

כוז הראשונה. כתוצאה יאת רמת הרבאופן אוטומטי גם הם אז משיגים שומעים אותו, ושאחרים תושבים 

 .נולדים ברמה זוכולם הם מכך, 

 

. בקר - המערבית תתושבי היבשעם המזרחית, ואז  ת, עם תושבי היבשבהתאמהתהליך קורה, האותו 

יש מכשול שמבשיל ממעשי העבר שלהם, והם לחלוטין אינם , נוראהצפונית, קול  תתושבי היבשל

עולם ב יצורי עונגכתחילה ולכן הם נולדים  מסוגלים להשתחרר מן המשיכה לסוג החיים שיש להם.

 .התשוקות

                                                
 מבין הרמות השונות של עולם הצורות.  1
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אחד . בזו אחר זובעולם התשוקות,  יצורי עונגשש המחלקות של לאחר מכן, אותו התהליך מתרחש ב

כוז הראשונהיאת רמת הר פן אוטומטיבאומצליח להשיג  משוכניהן
2

, וכאשר הוא יוצא ממנה, הוא מכריז: 

אחרים שומעים ה". !של ממשאושר  ם אכןה הגמור ז מבידוד"הפלא ופלא! העונג והשמחה שנובעים 

ברמה שנקראת  דלהיוול גורם להם. זה באופן אוטומטי ,כוז הראשונהיגם הם את רמת הרמשיגים אותו, ו

 הטהורים". מחלקת"

 

גם כן ה, יכוז השניירמת הראת כוז הראשונה משיג יהיצורים שהשיגו את רמת הרמבשלב הבא, אחד 

נקודתי הם -"הפלא ופלא! העונג והשמחה שנובעים מריכוז חדבאופן אוטומטי. הוא יוצא ממנה ומכריז: 

. זה ומטית רמת הריכוז השנייה, באופן אוטגם הם אמשיגים ו שומעים זאת, אחריםאושר של ממש!" ה

זו.ה יברמה שני גורם להם להיוולד
3

 

 

 

באותו הזמן, . בעידן העשרים, ייםבמשך תשע עשר עידני בינ ממשיכים להתרחש שתוארו לעילרועים יהא

זמבו יבשת הדה ביל היערות והצמחיסיקים לשלוח גשם בזמן המתאים, וכהגדולים מפ יצורי העונג

 מקווי המיםל בשמיים, ויוצרת חום עצום. כ הישמש שניפיעה מו, במיוחד בשים ומתים. לאחר זמן רבימתי

 יבשים.ימתהקטנות הברכות יותר, וכל הקטנים 

                                                
 של עולם הצורות.  2
 של עולם הצורות.  3
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 .אדותנהרות להתנחלים והמופיעה שמש שלישית, שגורמת לכול ה בעקבות זה

 .לעולם פעם לא חם" מתייבש" ואפילו האגם הגדולשמש רביעית מופיעה, 

 בש.ימתיהגדול  החיצוני יםשמש חמישית מופיעה, וה

 בענן עשן. נמוגים אצילההר הכל היבשות ושמש שישית מופיעה, ו

 .חלוטיןל מושמדו עולה בלהבה אחת אדירהל העולם , וכשמש שביעיתלבסוף מופיעה 

 

 

, שכעת הם כולם בעולם זה רמונות. הארמה הראשונה של עולם הצורותגורמת לאש מקבילה ב זואש 

נפרדת מהאש בעולם התשוקות, בעצם ם היא שורפת אות. האש שכולם נשרפים מרוקנים מתושביהם,

 עולמות נפרדים.הם כיוון שאלו 

 

 

 

 

עשרים  אורךהשמדת העולם כולו של התהליך יחיד, כך ש נייםעידן בי נמשכם לאורך הללו םרועייאהל כ

 . ייםבינ עידני



 

 6 

ם, מתרחשת על ידי מיהעולם  תריסאש. אם העל ידי העולם  ריסתלה מתייחס הנ"ל, דרך אגב,אור יהת

 הם להיוולדכוז השלישית, מה שגורם ליאת רמת הרבאופן אוטומטי ה משיגים יכוז השניירמת הרתושבי 

השלישית. תברמ
4

באופן משיגים  יכוז השלישיתרמת הר תושבית העולם קורית על ידי רוח, ריסאם ה 

 .נולדים ברמה זו אזכוז הרביעית, ויאת רמת הראוטומטי 

 

 .היווצרותלעידן הת כענעבור 

 

08 

 היווצרותעידן ה

 

 

  ,מתחיל ברוח הראשונה היווצרותזה של ה

 .נוםיגיהמדורי הלידה בלועד 

 

 

  

ראשון של יצור  לידהלוממשיך עד  הראשונההקלה  הרוחשמתחילה מרגע מתחיל  היווצרותעידן ה

שכוכב לכך מתחילה רוח קלה, אות , החלל כולו ריק, ואז בהתחלה ,"ללא הפוגה". בהתחלהנום יגיהב

רמות החל ה העולם החיצון, אם כי, הכלי הגדולמספיק ליצירת  אינוחדש עומד להיווצר. כוחה של הרוח 

 .ותכן נוצרא" נטולי קונפליקטעד "ו מזו של הטהור

                                                
 של עולם הצורות.  4



 

 7 

 

דיסקית הבסיס של ן עד שכל חלקי העולם, למ, פרק זמן של שנים רבותצוברת כוח במשך זו רוח ראשונה 

השל השלושים ושלוש צםהרוח ועד לאר
5

 היווצרות רמות אלומעלה. כלפי , מלמטה בזה אחר זה, נוצרו 

 .שלם יםעידן ביני תזה לוקח

 

 

 

והוא , הסתיימומעשיו  כוחו , חסדו,צלול", ושחייוהאור היצור מסוים, שחי ברמה של "מופיע אחרי כן 

, שמה שנהרס אחרון הוא גם מה שנוצר הו טבע הדבריםז שכן ;של "הטהור" בתוך הארמון הנטושנולד 

 זמבו.הד, ועד לתושבי יבשת בזה אחר זהל התושבים האחרים של העולם, אחרי כן מופיעים גם כראשון. 

 

 

זמבו נולדים באופן מיידי, לגמרי מפותחים. הם אינם זקוקים לשום הדים ביבשת חיהאנשים הראשונים ש

 שמאפשרים להם לעוףפלאיים פם זוהר באור יקרות. יש להם כוחות , וגועונגמהרגשת  מלבד הזנה

נום "ללא ישיצור אחד נולד לגיהלרגע זה, עד ". התהליך ך"שלא ניתן להערי , ולחיות מספר שניםבשמים

 ם.ייעשר עידני בינ התשע אורךהפוגה", 

 

                                                
 זוהי מחלקה בין יצורי העונג שהם עדיין בעולם התשוקות, אלו הגרים בפסגת הר מרו.  5
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 קורים ארבעה דברים בו זמנית: יאז

 ה;" לשמונים אלף שנךשלא ניתן להערי"כזה משך החיים מתקצר מ -
 ;נום "ללא הפוגה"ייצור אחד נולד לגיה -
 ההיווצרות;עידן מסתיים  -
 ומתחיל עידן ההמשך. -

 

 עידן ההמשך.אם כן הוא שלנו הנושא הבא 

 

08 

 עידן ההמשך

 

 

 " שלא ניתן להעריך"זה מהחל  הבינייםעידן 

  ;עשר הואחיים המשך זמן שבו ל ועד

 , םנוספינה עשרה עידנים ושמאחריו 

  ירידה; בעקבותיהו עלייהל אחד בכ

  יש עלייה, באחרון

 עד לשמונים אלף שנה.
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 : מחושב באופן הבא כל אחד מהם שמשך ,עידני בינייםעידן ההמשך מורכב מעשרים 

ועד לזמן שבו משך החיים " שלא ניתן להעריךהראשון, משך החיים הממוצע מתקצר מ" ייםבעידן הבינ

משך החיים  מהםבכל אחד , כשנוספים בינייםשמונה עשרה עידני ר מכן ישנם לאחשנים.  הוא עשר

 שוב לעשר שנים.  יורדואז  הלשמונים אלף שנ עולההממוצע 

 יורדואינו  ,הלשמונים אלף שנ עד עולהמשך החיים הממוצע  בלבד.יש עלייה אחרון ה הבינייםעידן ב

 אחר כך.

 

  

יש רק חרון שבתוך כל קבוצה כזאת של עשרים עידני ביניים ראשון ובאב לפי המתואר, ניתן להקשות:

חצי מחזור
6

. האם לא נובע מכך , בעוד אשר בכל אחד משמונה עשר העידנים שבאמצע יש מחזור שלם

 האחרים? מזה שלשעידנים אלו משכם יותר קצר 

, שר באחריםכלל לא, שכן קצב השינוי בשני העידנים הקיצוניים הוא יותר איטי מא התשובה היא שלא

 .וקצב השינוי בשמונה עשר העידנים שבאמצע הוא יותר מהיר

 

08 

 משך יחסי והעידן הגדול

 

 

                                                
 של התארכות והתקצרות של משך החיים.  6
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 העולם  היווצרותתהליך באופן זה 

  .עשרים עידני ביניים אורך

 ההיווצרות, ההרס והמצב שבעקבותיהם 

  הם כולם שווים.

 עידן גדול מורכב משמונים כאלו.

 

 

 

זו של  היווצרות. עשרים עידנים בינוניים אורךהעולם  היווצרותהתהליך של ש נוכל לומרבאופן זה 

באורכם; כל אחד מהם נמשך עשרים עידני  הם כולם שווים בעקבותיוש מצבוה רסהה וכן העולם

 ביניים. 

 

 .נייםבי מורכב משמונים עידני אחד עידן גדול -באשר לסוג הרביעי והאחרון של עידנים 

 

 

אלו כוללות מידע . שמתלוות אליושל עידנים, נדון בכמה נקודות העיקרי את ההסבר  לאחר שהשלמנו

שלושה סוגים של של  תםבהופעעוסק  נוסף הקשור בעידנים גדולים ובעידני ההרס. החלק הראשון

הגלגל. כיכוח עצמם, ומלמבודהות, בודהות ישויות: 
7

 

 

                                                
 .לא נכלל בחומר הקורסהדיון על השניים האחרונים   7



 

 11 

08 

 הופעה של בודהה

 

 

 הופעה של בודהה, 

 סופיים. נאיכאלו לאחר שלושה 

  ,הם מופיעים בזמן הירידה

 .למאהעד כאשר מגיעים 

 

 

 חסד וחוכמה במשך תקופה של שלושה עידניםשל  מצבירה מופיעים כתוצאה ותהבודהשר נאמשאלה: 

 ?נים כאןולאילו עידנים מתכו. "אינסופיים"

 אינסופיים דניםעי שלושהחסד וחוכמה במשך תקופה של מצבירה של  כתוצאה מופיע בודההתשובה: ה

 .כאלו גדולים

 

אלא שלא כך הדבר. . פיים"סונ"אישהם שזה חסר משמעות לדבר על שלושה  מתנגדים שיטענויש 

המספר הגדול  מספר מסוים, שהואל שהוא מעבר לכל מספר, אלא הכוונה היא לא למשהוכאן ב"אינסופי" 

01) ביותר שיש לו שם, וגודלו עשר בחזקת שישים
01

). 
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של  הקדוש ימודלה", וגם כ"עידן האור", כפי שנאמר בספר "ברכהה"עידן  ורתגם בהעידן הנוכחי ידוע 

 ":הלוטוס הלבן

 

 

 

עם תפרחות של זהב, אלף פרחי לוטוס  םתוך הדיסקית הגדולה של המיב ופיעיםמהעולם  יווצרותהבזמן 

של "המקומות הטהורים",  ל יצורי העונגש עוררים את סקרנותםמ לוא. אלף עלי כותרתמהם ל אחד שבכ

, "אלף םזיריכמהם  ,של אלף בודהות. "הפלא ופלא" םתפעאות להו יאהש מוצאיםואת התופעה  םיקרושח

עידן רה שכולם קוראים לזמן הזה "ו!" וכך קכהרבשל עידן  כןא וזה– יעופהל יםמדעובודהות שונים 

 ". רכהבה

 

 

  ?בודהה כזה מופיעמתי  :אלהש

לו אנשים ן שבתקופות או, כיולייהעב מצאנלא מופיעים כאשר משך החיים הממוצע  עולםלהם  :תשובה

מצא נמשך החיים קופה שבה תנפש מגלגל החיים. לכן הבודהות מעדיפים להופיע ב אטשחשים פחות 

 שנה.  מאהגיע למ שהוא דע ,שמונים אלף שנהן המשך של מ ירידהב

 

 

 יווניםנכיוון שאז חמשת כאשר משך החיים הממוצע יורד עוד יותר, מ, מן זהזאחר לבודהות לא מופיעים ה

.ת הלימודאלקבל יותר להיות כלי ראוי יצורים אינם מתאימים המאוד, ו היים נפוציםנ
8

 

                                                
בודהות, ין הבבגלל חמלתו הגדולה שהיא חריגה אפילו  .ן הכללמוני, הוא יוצא מישקי, בודהה ל זמננושהבודהה במובן זה   8

כדי להצילנו, ואפילו לימד טנטרה שרק שנים או שלושה בודהות  ,יה קצר ממאהממוצע ההופיע כאשר משך החיים הוא ה

 ..שבו יהיו אלף ואחד בודהות ,בעידן שלנו ילמדו


