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המנצחת הנעלה, הלב של שלמות החוכמה



 2 

kkW-#:-!+-`ok 

 0}+-!+-`ok 

8/#=-.-0%}1-!+,-8+=-1-<{=-:0-< m-/-:};-_p-@m,-.8mm-$m$-.}k 
01-.}-#%m#-#} 

 k-=$=-W=-+$-A$-&u0-={1=-+.8-*1=-%+-;-@#-82;-;}-k 



 3 

 

 הערת המתרגם מסנסקריט לטיבטית: 
 

 Arya Bhagavati Prajnya Paramita Hridayaבשפת הודו: 

  Pakpa Chomden De Ma Sherab kyi Parol tu Chinpay Nying Poבשפה הטיבטית: 
 

 עבודה זו הושלמה באגודה אחת.
 

 לכל הבודהות והבודהיסטוות אשטח קידתי.
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 5 

 

  ,כמהולשלמות החאשטח  קידתי

 ,הזמנים כלבשאם כל המנצחים 

 מילה,ו הרהורמעבר לכל 

 בלי ראשית ואחרית, טיבה כמרחב,

 בעה.ט המשיגה אתשל בינה ה מושא

 

 (Sera Meyשל מנזר המסורת  יפ )קטע זה נהוג להקריא לפני סוטרת הלב, על

  



 6 

8+m-!+-0+#-#m=-*}=-.8m-`o=-#%m#-,k 

 
0%}1-X,-8+=-W;-.}8m-"0-,-A-G}+-/v$-.}8m-:m-;-+#{-U}$-#m-+#{-8`o,-&{,-.}-+$-A$-&u0-={1=-+.8m-+#{-8`o,-&{,-.}-+$-*0=-%m#-_p-0bo#=-){k 

 +{8m-3|-0%}1-X,-8+=-70-1}-'$-0-6{=-A-08m-&}=-< m-M1-E$=-< m-)m$-${-84n,-;-$ }1=-.:-bo#=-=}k k9$-+{8m-3|-A$-&u0-={1=-+.8-={1=-

+.8-&{,-.}-8/#=-.-],-:=-#7m#=-+0$-@p#-<{=-:0-< m-/-:};-_p-@m,-.-70-1}-]}+-.:-M1-.:-0W-6m$lk /v$-.}-T-.}-+{-+#-;-9$-$}-0}-(m+-

< m=-%}$-.:-M1-.:-0W8}kk 
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 שמעתי באחד הזמנים: כך שמוע

במקום מושבו של המלך, ועמו קהילה קדושה וגדולה של נזירים, וכן קהילה קדושה וגדולה של בודהיסטוות.  ,פעם שהה הבודהה בפסגת הנשרים

 . 'עמוקלמה שמודעות ' הדהרמה של לימודשמכונה ב מהבהגייה של ריכוז על  אז שקע המבורך

כמה, וראה בשלמות כי חמשת והחשלמות על עמוקה  הגייהב ,נרזיג הנעלה’השליט צ, ההגדול , הישותהבודהיסטווהגם ובאותו הזמן שקע 

 מכל טבע משל עצמם.  ריקים הםהמצבורים של אדם 
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 , וכך לו שאל:נרזיג הנעלה’השליט צהבודהיסטווה, הישות הגדולה, או אז, בכוחו של הבודהה, פנה הנזיר הזוטר שריפוטרה אל 

 ?"שלמות החוכמהשל המעמיק  תרגולהחפצים לעסוק ב של המשפחה האצילהלתרגל בן או בת  כיםהאופן בו צרי אי זה הוא"

 , לנזיר הזוטר שריפוטרה:נרזיג הנעלה’השליט צהבודהיסטווה, הישות הגדולה, כך השיב ו

חמשת  בשלמות כילתפוס תחילה  חייבים, שלמות החוכמהשל המעמיק  תרגולהחפצים לעסוק ב משפחה האצילההשל "הו שריפוטרה! בן או בת 

 מכל טבע משל עצמם.ריקים  הםהמצבורים של אדם 

 נפרדת מן הצורה. ואף הצורה אינה נפרדת מן הריקּות."הצורה היא ריקה. הריקּות היא צורה. הריקּות אינה 
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 ריקים. כל אלוליים והמודעות: אהגורמים המנט ,ההבחנותכך גם התחושות, "

אינן פוחתות הן  ;מרבב תנקותואינן מ בן רבבאין  ;פוסקותאינן ואינן מתחילות הן  ;כל תכונותהן נעדרות  ;ת"וכך, שריפוטרה, כל התופעות הן ריקּו

 מתגברות. אינןו

 ואין מודעות; ,לייםאאין גורמים מנט ,הבחנותאין  ,אין תחושות ,"משום כך, שריפוטרה, בריקּות: אין צורה

  ;אין תודעה ,אין גוף ,אין לשון ,אין אף ,אין אוזן ,"אין עין

   ואין כל תופעה. ,אין שום חפץ לחוש ,אין טעם ,אין ריח ,אין צליל ,אין צורה"
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 עדר המרכיב של מודעות של תודעה.יהתודעה, ועדר המרכיב של יהלעד  הלאה ך"אין מרכיב של ראייה ואין מרכיב של מודעות של ראייה, וכ

 עדר החיסול של זיקנה ושל מוות.יעדר של זיקנה ושל מוות, והיהל"אין בורות, אין חיסול הבורות, וכך הלאה עד 

 "אין סבל, אין מקור לסבל, אין סיום הסבל, ואין דרך אל סיומו של הסבל.

 .עדר כל הישגיה, ואין הישגכמה, אין ו"אין ח

שחרר מוכל רבב מתודעתם  מטהרזה ו ,כמהושלמות הח על שהם מסתמכיםשוהים תוך ג, הבודהיסטוות יהשל מהכך, שריפוטרה, משום שאין ו"

 נירוונה.של  ד הסופייעלמגיעים ולחלוטין כל השקפה שגויה,  הם זונחיםכל פחד. מ אותם
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מצבו ל, שאין למעלה ממנה לחלוטיןמלאה הארה ל מגיעיםכמה, הם ועל שלמות הח הסתמכותתוך הזמנים:  תכל שלושל ש"כך גם כל הבודהות 

 .המושלם של הבודהה

אין לשוויו אשר שווה לזה שמנטרה ה; לוכמהוא נשגב ה שז ל; המנטרה שנשגבה ידעהכמה; המנטרה של והמנטרה של שלמות החזוהי אם כן "

 כמה:והמנטרה של שלמות החזה ְדָבָרה של נכונה שכן אינה מכזיבה; כ דענה; שיש בנמצא כל סבל מרגיעה לחלוטיןשמנטרה ה; דומה

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha. 

 ."לעומקה את שלמות החוכמה תרגלל ה,דולהג הישות ,צריך הבודהיסטווההאופן בו  ו"הו, שריפוטרה, זה
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הו  את דבריו, "כך נאה, כך נאה. הוא שיבח: "כך נאה", נרזיג הנעלה’השליט צהבודהיסטווה, הישות הגדולה,  לא פנהאז ניעור הבודהה מהגייתו, ו

 גם הםשמחים כך הלכו אל הכל מי ש. לעומקה שלמות החוכמהכך. בדיוק כפי שהורית, כך יש לתרגל את  כן, אהדבר, כך משפחה האצילהבן ה

 ."בדבריך

, ועמם גם כל הקהילה. כן עלצו כל בני תבל: נרזיג הנעלה’השליט צהבודהיסטווה, ומשכך הבודהה אמר, עלצו בלבם הנזיר הזוטר שריפוטרה, 

 , ושיבחו ברמה את אשר הבודהה הורה.האלים, האנשים, האלים למחצה והרוחות
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0%}1-X,-8+=-1-<{=-:0-< m-/-:};-_p-@m,-.8m-$m$-.}-6{=-A-0-*{#-.-&{,-.}8m-1+}-Q}#=-=}kk 

 
 kW-#:->m-1"{,-.}-0m-1-;-1m-F-+$-k ;}-28-0-+#{-U}$-:m,-&{,-%{$=-0\w:-%m$-k 

 

bo-&{,->m-;}-28-0-+#{-R}-+$-k ,1-1"8-;-=}#=-.=-bo=-){-#){,-;-/0-.8}kk 
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 כמה.והלב של שלמות החצחת, המנ שםהידועה בבכך תמה הסוטרה של המהיינה 

 
 

נג'ן צ  ינְ הנזיר ר   ,המתרגם המאסטר הסוטרה תורגמה מסנסקריט על ידי ראש המנזר ההודי מאסטר ווימלה מיטרה, ביחד עם  .ט 
לו  ים לסטנדרטהתרגום והותאם נבדק מאוחר יותר    , ַנְמָקה ואחרים.על ידי המתרגמים הגדולים ג 

 
 

 .הלה-ם לעברית נעשה על ידי לאמה דבורההתרגו
 
 

 
 




